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يزیربت اقآداوج  خیش  هللا  تیآ  جح  کسانم  لئاسملا و  حیضوت  هلاسر 

: هدنسیون

يزیربت اقآداوج  ازریم 

: یپاچ رشان 

ترجه

: یلاتیجید رشان 

ناهفصا هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 



تسرهف
5تسرهف

( هر  ) يزیربت اقآ  داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  21همانیگدنز 

( هر  ) يزیربت اقآ  داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  21همانیگدنز 

تالیصحت 21تدالو و 

هیملع ياه  هزوح  رد  21روضح 

ناریا هب  25تمیزع 

یقالخا هتسجرب  تاکن  26تایحور و 

31تافیلأت

( هر  ) يزیربت اقآ  داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  32هلاسر 

باتک 32تاصخشم 

لئاسملا 33حیضوت 

دیلقت 33ماکحا 

تراهط 37ماکحا 

37اهبآ

فاضم قلطم و  37بآ 

رک بآ   - 137

لیلق بآ   - 239

يراج بآ   - 340

ناراب بآ   - 442

هاچ بآ   - 543

اهبآ 43ماکحا 

( ندرک طئاغ  لوب و   ) یلخت 45ماکحا 

47ءاربتسا

یلخت تاهورکم  49تابحتسم و 
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50تاساجن

50هراشا

طئاغ لوب و  150 و 2 - 

ینم  - 350

رادرم  - 450

نوخ  - 552

: كوخ گس و   - 7 653 ؛

: رفاک  - 853

بارش  - 954

عاقف  - 1054

تساجن ندش  تباث  55هار 

دوش یم  سجن  هنوگچ  كاپ  56زیچ 

تاساجن 58ماکحا 

61تارهطم

61هراشا

بآ  - 161

نیمز  - 267

باتفآ  - 369

هلاحتسا  - 470

بالقنا  - 570

لاقتنا  - 671

مالسا  - 772

تیعبت  - 872

تساجن نیع  ندش  فرطرب   - 973

راوخ تساجن  ناویح  ءاربتسا   - 1074

ناملسم ندش  بئاغ   - 1175
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فراعتم نوخ  نتفر   - 1276

اهفرظ 76ماکحا 

77وضو

وضو 77لئاسم 

یسامترا 81يوضو 

وضو 90ماکحا 

90هراشا

دنک یم  لطاب  ار  وضو  هک  95یئاهزیچ 

بجاو 100ياهلسغ 

تبانج 100ماکحا 

100لئاسم

تسا مارح  بنج  رب  هک  102یئاهزیچ 

تسا هورکم  بنج  رب  هک  103یئاهزیچ 

تبانج 103لسغ 

105لسغ

یسامترا 105لسغ 

ندرک لسغ  106ماکحا 

109هضاحتسا

هضاحتسا 110ماکحا 

118ضیح

ضئاح 120ماکحا 

ضئاح ياهنز  124ماسقا 

دنمسق شش  رب  ضئاح  124ياهنز 

هیددع هیتقو و  تداع  بحاص   - 1125

هیتقو تداع  بحاص   - 2131

هیددع تداع  بحاص   - 3133
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هبرطضم  - 4134

هئدتبم  - 5134

هیسان  - 6135

ضیح هقرفتم  135لئاسم 

137سافن

تیم سم  140لسغ 

رضتحم 142ماکحا 

142هلاسم

گرم زا  دعب  144ماکحا 

تیم نفد  زامن و  نفک و  لسغ و  144ماکحا 

تیم لسغ  145تیفیک 

تیم نفک  148ماکحا 

طونح 151ماکحا 

تیم زامن  152ماکحا 

تیم زامن  154روتسد 

تیم زامن  155تابحتسم 

نفد 156ماکحا 

نفد 158تابحتسم 

تشحو 163زامن 

ربق 163شبن 

بحتسم 164ياهلسغ 

167ممیت

دروم  7167

تسا حیحص  اهنآ  هب  ممیت  هک  174یئاهزیچ 

لسغ ای  وضو  زا  لدب  ممیت  176روتسد 

زامن 182ماکحا 
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182زامن

بجاو 183ياهزامن 

هیموی بجاو  183ياهزامن 

رصع رهظ و  زامن  183تقو 

اشع برغم و  زامن  186تقو 

حبص زامن  187تقو 

زامن تقو  187ماکحا 

دوش هدناوخ  بیترت  هب  دیاب  هک  190یئاهزامن 

بحتسم 192ياهزامن 

هیموی ياه  هلفان  193تقو 

هلیفغ 194زامن 

زامن 195تامدقم 

هلبق 195ماکحا 

زامن رد  ندب  197ندیناشوپ 

رازگزامن 199سابل 

رازگزامن 212ناکم 

هماقا 222ناذا و 

زامن 227تابجاو 

تسا زیچ  هدزای  زامن  227تابجاو 

229تین

مارحالا 230هریبکت 

( نداتسیا  ) 232مایق

235تئارق

243عوکر

247دوجس

257دهشت
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زامن 258مالس 

259بیترت

260تالاوم

260تونق

زامن 261همجرت 

زامن 263بیقعت 

264تایکش

«23  » زامن 264تایکش 

لطاب 265ياهکش 

درک انتعا  اهنآ  هب  دیابن  هک  265یئاهکش 

حیحص 274ياهکش 

طایتحا زامن  278روتسد 

وهس 283هدجس 

: وهس هدجس  286روتسد 

هدش شومارف  دهشت  هدجس و  286ياضق 

رفاسم 290زامن 

هقرفتم 307لئاسم 

اضق 310زامن 

نآ ماکحا  تعامج و  315زامن 

تعامج ماما  325طئارش 

تعامج 326ماکحا 

تعامج زامن  رد  مومام  ماما و  329هفیظو 

تسا هورکم  تعامج  رد  هک  330یئاهزیچ 

تایآ 330زامن 

تایآ زامن  334روتسد 

نابرق رطف و  دیع  336زامن 
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زامن يارب  نتفرگ  339ریجا 

زامن 342تالطبم 

تسا هورکم  زامن  رد  هک  349یئاهزیچ 

تسکش ار  بجاو  زامن  دوش  یم  هک  349يدراوم 

هزور 350ماکحا 

350تین

دنک یم  لطاب  ار  هزور  هک  355یئاهزیچ 

355هلاسم

ندیماشآ ندروخ و   - 1355

عامج  - 2357

ءانمتسا  - 3358

ربمغیپ ادخ و  هب  نتسب  غورد   - 4359

قلح هب  رابغ  ندناسر   - 5360

بآ رد  رس  ندرب  ورف   - 6360

حبص ناذا  ات  سافن  ضیح و  تبانج و  رب  ندنامیقاب   - 7362

ندرک هلاما   - 8366

ندرک یق   - 9366

دنک یم  لطاب  ار  هزور  هک  یئاهزیچ  367ماکحا 

تسا هورکم  راد  هزور  يارب  368هچنآ 

تسا بجاو  هرافک  اضق و  هک  369یئاهاج 

هزور 369هرافک 

تسا بجاو  هزور  ياضق  طقف  هک  374یئاهاج 

اضق هزور  376ماکحا 

رفاسم هزور  379ماکحا 

تسین بجاو  اهنآ  رب  هزور  هک  381یناسک 

هام لوا  ندش  تباث  383هار 
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هورکم مارح و  ياه  384هزور 

بحتسم ياه  386هزور 

سمخ 387ماکحا 

دوش یم  بجاو  سمخ  هک  ياهزیچ  387رد 

387هلاسم

بسک تعفنم   - 1388

ندعم  - 2397

جنگ  - 3398

مارح هب  طولخم  لالح  لام   - 4399

دیآ یم  تسد  هب  ایرد  رد  نتفر  ورف  هطساو  هب  هک  يرهاوج   - 5401

تمینغ  - 6402

درخب ناملسم  زا  یمذ  رفاک  هک  ینیمز   - 7402

سمخ 404فرصم 

هاکز 407ماکحا 

لام 407تاکز 

الط 416باصن 

هرقن 417باصن 

دنفسوگ واگ و  رتش و  419هاکز 

رتش 420باصن 

واگ 421باصن 

دنفسوگ 422باصن 

هاکز 424فرصم 

دنتاکز قحتسم  هک  یناسک  428طیارش 

هاکز 430تین 

هاکز هقرفتم  430لئاسم 

هرطف 436هاکز 
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هرطف هاکز  440فرصم 

هرطف هاکز  هقرفتم  441لئاسم 

شورف دیرخ و  447ماکحا 

447هلاسم

شورف دیرخ و  447تابحتسم 

هورکم 447تالماعم 

مارح 448تالماعم 

رادیرخ هدنشورف و  454طیارش 

نآ ضوع  سنج و  456طیارش 

شورف دیرخ و  458هغیص 

اه هویم  شورف  458دیرخ و 

هیسن 460دقن و 

نآ طیارش  فلس و  461هلماعم 

فلس هلماعم  462ماکحا 

دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  ناسنا  هک  464يدراوم 

هقرفتم 469لئاسم 

هراجا حلص -  470تکرش - 

تکرش 470ماکحا 

حلص 474ماکحا 

هراجا 477ماکحا 

دنهد یم  هراجا  ار  نآ  هک  یلام  479طیارش 

هراجا هقرفتم  482لئاسم 

تاقاسم هعرازم -  487هلاعج - 

هلاعج 487ماکحا 

هعرازم 490ماکحا 

تاقاسم 493ماکحا 
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ضرق تلاکو -  فرصت -  زا  496نیعونمم 

دنعونمم دوخ  لام  فرصت  زا  هک  496یناسک 

تلاکو 497ماکحا 

ضرق 500ماکحا 

نماض نهر -  هلاوح -  504ماکحا 

نداد هلاوح  504ماکحا 

نهر 506ماکحا 

ندش نماض  508ماکحا 

هیراع هعیدو -  تلافک -  510ماکحا 

510تلافک

( تناما  ) هعیدو 511ماکحا 

هیراع 514ماکحا 

قالط ندادریش -  517حاکن - 

( جاودزا  ) حاکن 517ماکحا 

دقع 518ماکحا 

دقع ندناوخ  519روتسد 

دقع 519طرش 

دز مه  هب  ار  دقع  دوش  یم  اهنآ  هطساو  هب  هک  522یئاهبیع 

مئاد دقع  528ماکحا 

( تقوم جاودزا   ) 530هعتم

ندرک هاگن  532ماکحا 

یئوشانز هقرفتم  533لئاسم 

نداد ریش  537ماکحا 

تسا ندش  مرحم  تلع  هک  ینداد  ریش  539طیارش 

نداد ریش  543بادآ 

نداد ریش  هقرفتم  543لئاسم 
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قالط 546ماکحا 

قالط 548هدع 

هدرم شرهوش  هک  ینز  550هدع 

( یعجر قالط  نئاب و  551قالط 

: ندرک عوجر  552ماکحا 

علخ 553قالط 

تارابم 554قالط 

قالط هقرفتم  554ماکحا 

هدش ادیپ  لام  556بصغ - 

بصغ 556ماکحا 

دنک یم  ادیپ  ار  نآ  ناسنا  هک  یلام  561ماکحا 

تاناویح ندرک  راکش  ندیرب و  564رس 

تاناویح ندرک  راکش  ندیرب و  رس  564ماکحا 

هحلسا اب  ندرک  راکش  570ماکحا 

ندروخ اذغ  580بادآ 

تسا مومذم  ندروخ  رد  هک  581یئاهزیچ 

ندیماشآ 583بادآ 

مسق دهع -  583رذن و 

دهع رذن و  583ماکحا 

ندروخ مسق  590ماکحا 

ثرا تیصو -  592فقو - 

فقو 592ماکحا 

تیصو 594ماکحا 

ثرا 602ماکحا 

مود هتسد  606ثرا 

موس هتسد  610ثرا 
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رهوش نز و  613ثرا 

ثرا هقرفتم  616لئاسم 

هید ناهانگ -  زا  یضعب  يارب  617يدح 

تسا هدش  نیعم  ناهانگ  یضعب  يارب  هک  617يدح 

هید 620ماکحا 

دیدج 626لیاسم 

626هلاسم

هتفس 628ماکحا 

یلفقرس 636ماکحا 

ندومن 640همیب 

( هر  ) يزیربت اقآ  داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  640کسانم 

باتک 640تاصخشم 

641همدقم

جح 641بوجو 

جح بوجو  643طیارش 

جح هب  664تیصو 

تباین 673ماکحا 

یبحتسم 681جح 

هرمع 681ماسقا 

جح 685ماسقا 

عتمت 687جح 

عتمت هرمع  687لامعا 

عتمت جح  687لامعا 

عتمت جح  689طیارش 

دارفا 693جح 

نارق 694جح 
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مارحا ياه  695تاقیم 

اهتاقیم 697ماکحا 

مارحا 702تیفیک 

مارحا 708كورت 

708همدقم

ییارحص ناویح  راکش   - 1709

نانز اب  یکیدزن   - 2713

نز ندیسوب   - 3716

نز سمل   - 4716

وا اب  هبعالم  نز و  هب  ندرک  هاگن   - 5716

ءانمتسا  - 6716

حاکن دقع   - 7718

شوخ يوب  لامعتسا   - 8719

نادرم رب  هتخود  سابل  ندیشوپ   - 9719

ندیشک همرس   - 10720

هنییآ رد  ندرک  هاگن   - 11720

باروج همکچ و  ندیشوپ   - 12720

مانشد غورد و   - 13721

ندومن لادج   - 14721

ندب روناج  نتشک   - 15722

ندومن تنیز   - 16722

ندب هب  نغور  ندیلام   - 17722

ندب زا  وم  ندومن  ادج   - 18722

نادرم رب  رس  ندناشوپ   - 19724

نانز رب  ور  ندناشوپ   - 20724

نادرم نتفر  هیاس  ریز   - 21725
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ندب زا  نوخ  ندروآ  نوریب   - 22726

نتفرگ نخان   - 23726

ندنک نادند   - 24726

حالس نتشادرب   - 25726

726هراشا

وت يوس  728هب 

نیلقث راس  همشچ  729زا 

تارافک نتشک  731ياج 

732فاوط

فاوط 739تابجاو 

فاوط رد  742صقن 

فاوط رد  743يدایز 

طاوشا ددع  رد  744کش 

فاوط 747زامن 

؟ هچ ینعی  750یعس 

یعس 751ماکحا 

یعس رد  753کش 

754ریصقت

جح مارحا   - 1755

تافرع رد  فوقو   - 2757

هفلدزم رد  فوقو   - 3759

نیفوقو 760كرد 

ینم 762تابجاو 

هبقع هرمج  یمر   - 4762

ینم رد  رحن  حبذ و   - 5764

ینابرق 769فرصم 
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ریصقت ای  قلح   - 6770

یعس نآ و  زامن  جح و  فاوط   - 9  - 8  - 7771

نآ زامن  ءاسن و  فاوط   - 11  - 10773

ینم رد  هتوتیب   - 1 2775

تارمج یمر   - 13777

روصحم 781ماکحا 

جح تابحتسم  784بادآ و 

مارحا 788تاهورکم 

مرح لوخد  788تابحتسم 

همظعم هکم  لوخد  789تابحتسم 

مارحلا دجسم  789بادآ 

فاوط تابحتسم  792بادآ و 

فاوط زامن  794تابحتسم 

یعس 794تابحتسم 

تافرع هب  فوقو  ات  مارحا  797تابحتسم 

تافرع هب  فوقو  797تابحتسم 

هفلدزم هب  فوقو  802تابحتسم 

تارمج یمر  804تابحتسم 

يده 804تابحتسم 

قلح 806تابحتسم 

یعسو نآ  زامن  جح و  فاوط  806تابحتسم 

ینم 806تابحتسم 

همظعم هکم  رگید  808تابحتسم 

عادو 809فاوط 

جح زا  دعب  هرونم  هنیدم  810ترایز 

ص)  ) مرکا لوسر  ترضح  810ترایز 
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س)  ) هقیدص ترضح  810ترایز 

هعماج 810ترایز 

هفرع زور  رد  ع )  ) نیسح ماما  811ياعد 

دیدج 822تائاتفتسا 

مارحا 842سابل 

مارحا 843تامرحم 

852فاوط

فاوط 856زامن 

858یعس

قلح ای  860ریصقت 

هکم لامعا  862میدقت 

863نیفوقو

ینم 864لامعا 

865ینابرق

869یمر

هقرفتم 871لئاسم 
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( هر  ) يزیربت اقآ  داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 

( هر  ) يزیربت اقآ  داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  همانیگدنز 

تالیصحت تدالو و 

.دندوشگ ناهج  هب  مشچ  یبهذم  يا  هداوناخ  نایم  رد  زیربت  ناتسرهش  رد  یسمش  لاس 1305  رد  هل  مظعم 

شوه و زا  يرادروخرب  رطاخ  هب  ناشیا  .دـندناسر  رخآ  هب  رهـش  نامه  رد  ار  ناتـسریبد  مود  لاس  نایاپ  اـت  دـیدج  مولع  تالیـصحت 
ناملعم ناریدم و  لیـصحت  ماگنه  هک  يروط  هب  تفرگ  رارق  نایفارطا  صاخ  هجوت  دروم  تیلوفط ، نامز  نامه  زا  راشرـس ، دادعتـسا 

، تهج نیمه  هب  تسا  رادروـخرب  ییـالاب  دادعتـسا  زا  بلاـطم ، كرد  رظن  زا  ناـشیا  هک  دنتـشاد  داـقتعا  دـندرک و  یم  بـجعت  يو ،
.دنداد یم  رارق  نیسحت  قیوشت و  دروم  صاخ  يا  هفرح  هب  ندیسر  يارب  ار  وا  هراومه 

سدقم ریسم  نیا  رد  ات  تفرگ  میمصت  هعیش ، تیناحور  و  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ینغ  بتکم  هب  دایز  هقالع  رطاخ  هب  هل  مظعم  اما 
.دوش دراو 

رد دروآ و  يور  زیربت  هیبلاط  هسردم  هب  نایفارطا ، تفلاخم  مغریلع  ناوارف و  قوش  اب  دـیدج ، تالیـصحت  ندومن  يرپس  زا  سپ  اذـل 
رد ار  حطـس  سورد  زا  يرادـقم  تامدـقم و  لاس ، راهچ  یط  دومن و  زاغآ  ار  ینید  مولع  لیـصحت  یگلاس  نس 18  رد  لاس 1323 

.دناسر نایاپ  هب  زیربت  رهش 

هیملع ياه  هزوح  رد  روضح 

: مق هیملع  هزوح  هب  تمیزع  فلا )

.دش مق  هیملع  هزوح  دراو  دومن و  كرت  ار  زیربت  رهش  یسمش  لاس 1327  رد  يزیربت  هللا  تیآ  مظعم ، داتسا 

نوچمه يدـیتاسا  جراخ  سرد  دراو  هزوح  يانغ  تهاقف و  ملع و  ییافوکـش  جوا  رد  هدرب و  ناـیاپ  هب  ار  حطـس  هرود  مق  رد  ناـشیا 
نآ اب  نامزمه  دـندش و  امهرارـسا ) هللا  سدـق   ) يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  تجح و  دّـمحم  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم 

.دیشک لوط  یسمش  لاس 1332  ات  ینعی  لاس  هدافتسا 5  هدافا و  نیا  .دندیدرگ  زین  حطس  بتک  سیردت  لوغشم 
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يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  دزن  رد  دندومن و  لماک  هدافتسا  يزیربت  يزونز  یضر  هللا  تیآ  دزن  لاس   4 تدم ، نیا  لوط  رد 
ناونع هب  ار  ناشیا  هرـس ) سدق   ) يدرجورب موحرم  ناشداتـسا  هک  دوب  ییاج  ات  ناشیا  تیقفوم  دندرب و  ار  مزال  هرهب  لوصا  هقف و  رد 

.دندومن باختنا  هزوح ، بالط  نحتمم 

يرایسب ءالضف  بالط و  هک  دنتشاد  ناخیـش  لباقم  رون  دجـسم  رد  ار  سیردت  نیرتشیب  مق  رد  تماقا  هیلوا  نایلاس  لوط  رد  هل  مظعم 
.دندرب یم  ضیف  ناشسرد  رضحم  زا 

فرشا فجن  هب  تمیزع  ب )

هیلع  ) یلع نانمؤم  ریما  رهطم  دقرم  راوج  و  ع )  ) يولع ضیف  رپ  عبنم  زا  مه  نآ  ثحب ، سرد و  همادا  هب  يرفاو  هقالع  راوگرزب ، داتسا 
دوجو تاـناکما و  نادـقف  رطاـخ  هب  اـّما  دـنیامن  تمیزع  فرـشا  فجن  هب  هک  دوب  نیا  ناـشیا ، ياـهوزرآ  زا  یکی  .دنتـشاد  مالـسلا )
مظعم .دومن  یم  هدافتسا  راک  نیا  يارب  یتصرف  ره  زا  هک  دوب  رفس  نیا  قشاع  نانچنآ  ناشیا  یلو  دومن  یم  رود  ییوزرآ  تالکشم ،

هب هک  یسک  اهنت  دیآ و  یم  شیپ  یملع  یثحب  هک  دندوب  هتسشن  مق  رد  نامز  نآ  تقو  عجارم  زا  یضعب  ءاملع و  رضحم  رد  يزور  هل 
.دندرگ یم  بجعتم  ناشیا  شوه  تواکذ و  زا  دوشیم و  عمج  یلاحـشوخ  ثعاب  هک  دندوب  ناشیا  دـندمآرب  باوج  هدـهع  زا  یبوخ 
روضح سلجم  نآ  رد  تسا و  هدوب  تیناحور  هب  دنمقالع  نیدتم و  يدرف  هک  یچکپیا ) بوقعی  جاح   ) يرجات صخـش  نایم  نیا  رد 
تبحـص هب  ناشیا  اب  سلجم  ندـش  تولخ  زا  دـعب  سپـس  دـنک و  ربص  يردـق  هک  دـهاوخ  یم  داتـسا  زا  هسلج  مامتا  زا  دـعب  هتـشاد ،

ترضح دنهد ، ماجنا  ناشیارب  ات  دنیامرفب  دنراد  يا  هتساوخ  رگا  ات  دهاوخ  یم  ناشیا  زا  دزادرپیم و 
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: هک دنهد  یم  خساپ  داتسا 

«. مناوت یمن  تاناکما  نادقف  لیلد  هب  یلو  مورب  فجن  هب  ثحب  سرد و  همادا  يارب  مراد  هقالع  یلیخ  نم  »

تشذگ 5 زا  دعب  يزیربت  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  ام ، زیزع  داتـسا  دنک و  یم  مهارف  ار  ناشیا  رفـس  جرخ  تاناکما و  صخـش ، نآ 
ات دندومن و  تمیزع  فرشا  فجن  هب  تالیـصحت  همادا  تهج  یـسمش  لاس 1332  رد  مق ، هسدـقم  هیملع  هزوح  رد  روضح  زا  لاـس 

.دنتخادرپ ثحب  سرد و  هب  فجن  رد  صخش ، نامه  تاناکما  اب  دننک  هدافتسا  تاهوجو  هیرهش و  زا  هکنیا  نودب  زین  اهلاس 

اما .دنتخادرپ  ینیچ  هشوخ  هب  هدش و  رضاح  نامز  نآ  ماقمیلاع  هتسجرب و  دیتاسا  سرد  رضحم  رد  فرشا  فجن  رد  داتسا ، ترـضح 
( هللا همحر   ) یئوـخ یمظعلا  هللا  تیآ  موـحرم  و  هللا ) همحر   ) يزاریـش يداهلادـبع  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  موـحرم  تاـضافا  زا  ًاتدـمع 

توعد هل  مظعم  ءاتفتسا  ياروش  هب  هک  يروط  هب  درک  بلج  دوخ  هب  ار  داتسا  هجوت  ناشیا ، سرد  هب  دورو  ودب  رد  دندرک و  هدافتـسا 
شالت ناوت و  مامت  اب  هل  مظعم  اذل  .دوب  طاشن  روش و  یئافوکـش و  جوا  رد  فرـشا  فجن  سرد  ياه  هزوح  راگزور ، نآ  رد  .دندش 

دنلب ماقم  ملع و  یلاع  جرادم  هب  ات  دندومن  ار  هدافتسا  لامک  دوب  هدمآ  مهارف  هک  یتیعقوم  زا  دندش و  رضاح  دیتاسا  رضحم  رد  دوخ 
.دندمآ لئان  داهتجا 

بساکم و سیردت  لوغشم  دندرک و  هیهت  يزاریش  هنطلسلا  ماوق  هسردم  رد  يا  هرجح  فرشا ، فجن  هب  دورو  يادتبا  رد  زیزع  داتسا 
زا يدایز  هدع  هک  ییاج  ات  دیدرگ  یم  هدوزفا  ناشیسرد  هزوح  تعـسو  رب  زور  هب  زور  دندش و  نارمع  ءارـضخ و  دجـسم  رد  هیافک 

دندومن و هدافتسا  ناشیا  سرد  رضحم  زا  ءالضف 
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دنم هرهب  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  هقف  رمث  رپ  رجش  زا  ار  شیوخ  نادرگاش  دیدرگ و  لیکـشت  داتـسا  جراخ  سرد  نانآ ، ياضاقت  اب 
.دندینادرگ

هـسردم رد  هللا ) همحر   ) يورغ یلع  ازریم  دیهـش  یمظعلا  هللا  تیآ  هرجح  رد  دـندش ، فرـشم  فجن  هب  راوگرزب  داتـسا  هک  یماگنه 
داتسا رما ، يادتبا  زا  دنداد و  رارق  هل  مظعم  رایتخا  رد  یسوط  دجسم  کیدزن  ماوق  هسردم  رد  يا  هرجح  سپـس  دندش  نامهم  یلیلخ 

نآ رد  هک  دوب  ءارـضخ  دجـسم  رد  ءاشع  برغم و  زامن  زا  دعب  لوصا  سرد  دندرک و  یم  تکرـش  هللا ) همحر   ) یئوخ ماما  سرد  رد 
زا یتمـسق  رد  لاکـشا  زا  دـعب  راوگرزب  داتـسا  هدوب و  ما ال ) هیعوضوملا  تاهبـشلا  یف  صحفلا  بجی  له   ) صوصخ رد  ثحب  نامز 

مانب ناشـسرد  ناکیدزن  زا  یکی  زا  یئوخلا  دیـس  زور  نآ  يادرف  دـننک و  یم  هللا ) همحر   ) یئوخلا دیـس  دوخ  داتـسا  اـب  یثحب  سرد ،
؟ تسیک اقآ  نیا  دنک  یم  لاؤس  يزیربت  يدیحوت  ياقآ 

ترـضح و  دراد ! یناشخرد  هدـنیآ  صخـش  نیا  دـندوب  هدومرف  هللا ) همحر   ) یئوخلا دیـس  هدـمآ ! مق  زا  تسا و  زیربت  لها  دوب  هتفگ 
زا دـعب  .دـنزادرپیم و  هرود  لوا  زا  لوصا  نینچمه  بساکم و  قبط  رب  هقف  جراخ  سیردـت  هب  میکحلا  دیـس  تافو  اـب  ناـمزمه  داتـسا 

فجن رد  هک  یماگنه  ینیکـشم  ياقآ  موحرم  دـیوگ و  یم  کیربت  نامداتـسا  هب  ناشیا  جراخ  سرد  عورـش  زا  یئوخلا  دیـس  عالطا 
: دیامرف یم  باوج  رد  یئوخلا  دیس  هک  دندرک  لاؤس  راوگرزب  داتسا  صوصخ  رد  یئوخلا  دیس  زا  دندوب 

.تسا قلطم  دهتجم  لضاف و  داوج  ازریم 

همحر  ) یئوخ یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  زربم  هتسجرب و  نادرگاش  زا  یکی  ناوت  یم  ار  هزع ) ماد   ) يزیربت یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 
تیانع دروم  هشیمه  هک  دروآ  باسح  هب  هللا )
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اب اهـسرد  اهثحب و  رد  دندومن و  یم  تکرـش  زین  ناشداتـسا  یـصوصخ  یملع  تاسلج  بلغا  رد  دـندوب و  ناشداتـسا  صاخ  هجوت  و 
( هللا همحر   ) یئوـخ هللا  تیآ  تروـشم  فرط  هل  مـظعم  .دـندوزفایم  لـفحم  یملع  راـب  رب  تاـعورف ، ندرک  حرطم  تالاکـشا و  حرط 

هوالع الاو ، عجرم  نیا  .دندوب  ناشداتسا  مزالم  زین  البرک ، هفوک و  لثم  ییاهرفس  رد  دنتفریم و  رامش  هب  ءاتفتسا  باحـصا  زا  دندوب و 
ياهتـصرف یغیلبت و  مایا  رد  دندوبن و  لفاغ  زین  مدرم  ینید  لئاسم  ماکحا و  غیلبت  رما  زا  فجن ، هیملع  هزوح  رد  قیقحت  سیردـت و  رب 

هدوب هتخیمآ  لمع  اب  ناشراتفگ  هک  اجنآ  زا  دـنتخادرپیم و  هللا  ماکحا  غیلبت  هب  دـندرب و  یم  فیرـشت  جایتحا  دروم  طاـقن  هب  بساـنم 
مدرم اب  ناشیا  دروخرب  شور  قالخا و  زا  یـشان  تفگ  ناوت  یم  هک  تسا  هدراذگ  ياج  هب  ار  یبولطم  رایـسب  رثا  اهـشالت ، نیا  تسا 
مدرم رثکا  هک  يروط  هب  دنا  هدوب  قارع  كوکرک  زا  يا  هقطنم  رد  عیـشت  يراذگ  هیاپ  بجوم  ناشیا  هک  دومن  اعدا  ناوت  یم  تسا و 

.دندروآ يور  مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  ینغ  بتکم  هب  ناشیا  اب  ییانشآ  هطساو  هب  قطانم  نآ 

ناریا هب  تمیزع 

فجن سدقم  هزوح  رد  يّدـج  لاعف و  مئاد و  روضح  لاس  تشذگ 23  زا  سپ  يزیربت  داوج  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح 
ءادهشلا دیس  ترایز  زا  تعجارم  ماگنه  هب  یـسمش  لاس 1355  رد  ماجنارس  غیلبت ، سیردت و  قیقحت و  هدافا و  هدافتـسا و  فرـشا و 

.دندش هداتسرف  ناریا  هب  ریگتسد و  قارع  ثعب  میژر  طسوت  فجن ، تمس  هب  مالسلا ) امهیلع   ) یلع نب  نیسح 

مه دنتفرگ و  رس  زا  ار  دوخ  ياهتیلاعف  فرشم و  مق  هیملع  هزوح  هب  ًاددجم  ناریا ، هب  دورو  زا  سپ 
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.دـنیامن یم  هدافتـسا  نادرگاش  تیبرت  سیردـت و  ثحب و  فیلأت و  قیقحت و  ریـسم  رد  دوخ  تقو  یمامت  زا  نانچمه  ناـشیا  نونکا ،
سرد هزوح  تدم  نیا  لوط  رد  دنا و  هداد  لیوحت  یمالسا  هعماج  هب  ار  لضاف  هبلط  نارازه  سیردت ، زارد  نایلاس  لوط  رد  هل  مظعم 

رازگرب مق  مظعا  دجسم  رد  اهحبص  هک  ناشیا  هقف  جراخ  سرد  زین  ًالعف  تسا و  هدوب  یسرد  ياه  هزوح  نیرت  غولـش  زا  یکی  ناشیا 
هکنآ رطاخ  هب  دنزادرپ و  هتکن  قیقد و  رایسب  بلاطم  نایب  رد  داتسا  ترضح  .تسا  هزوح  ياهسرد  نیرت  قنور  رپ  زا  یکی  ددرگ  یم 

.تسا هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  يوق  ییالضف  تسا  رورپ  دهتجم  یسرد  ًاعقاو 

یقالخا هتسجرب  تاکن  تایحور و 

ار شتبحم  دنک و  یم  بلج  دوخ  هب  ار  یبلاط  ره  هک  بلاج  زومآ و  سرد  تسا  یتاکن  تایحور و  ياراد  داتسا  ناگمه ، فارتعا  هب 
تسا و یبلق  ینطاب و  روما  زا  اهنآ  زا  يرایـسب  هک  ارچ  درک ، نایب  ار  اهیگژیو  مامت  ناوت  یمن  تفگ  دـیاب  هچرگ  .دـنکفایم  وا  لد  رد 

: میوشیم رکذتم  هنومن  ناونع  هب  ار  یگژیو  دنچ  اما  ناهنپ ، ام  دید  زا 

: دیدش ینتورف  عضاوت و  فلا )

اب دوخ  نادرگاش  صوصخب  دارفا  مومع  اب  لاح  نیع  رد  یلو  دـنراوگرزب  هتـسجرب و  يداتـسا  یلمع  یملع و  رظن  زا  هکنیا  اب  ناـشیا 
، خساپ نداد  زا  ای  دنبوکب  ار  وا  یـسک ، لاکـشا  هب  خساپ  رد  هک  تسا  هدشن  هدید  هاگچیه  .دـنراد  هناردـپ  يدروخرب  عضاوت ، لامک 
داتـسا و نیب  هکنآ  هصالخ  .دننک  یم  قیوشت  لاکـشا  دـقن و  هب  ار  وا  متـسه » امـش  تمدـخ  رد  نم   » نتفگ اب  هکلب  دـننک  یلاخ  هناش 

ربخ رگا  دنوریم و  زین  دوخ  درگاش  لزنم  هب  یهاگ  دنشاب  هتشاد  تقو  رگا  تسامرفمکح و  یفطاع  یطباور  شنادرگاش 
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ًالباقتم دـنزرو و  یمن  غیرد  یتدـعاسم  هنوگ  ره  زا  دـنیآ و  یمرب  لکـشم  عفر  ددـص  رد  دراد  لکـشم  اهنآ  زا  یکی  هک  دـننک  ادـیپ 
یتح هزور  ره  عضاوت ، لامک  اب  داتـسا  .دـننادیم  دوخ  ردـپ  یقالخا و  يوگلا  ار  يو  دـنراد ، داتـسا  زا  هک  یتخانـش  اب  مه  نادرگاـش 

.دنشاب یم  ءالضف  بالط و  یملع  لئاسم  يوگباوج  لزنم  رد  رهظ  کیدزن  ات  هعمج  لیطعت و  ياهزور 

يویند رهاوظ  هب  یهجوت  یب  ب )

زا دنرب و  یم  هرهب  نآ  نیرتمک  زا  لاح  نیع  رد  اما  دنیامن  هدافتـسا  يرایـسب  تاناکما  زا  دـنناوت  یم  تیعقوم ، نیا  رد  هکنیا  اب  ناشیا 
هیلع  ) ماما كرابم  مهـس  تاهوجو و  زا  ار  یـصخش  هرهب  نیرتمک  دنیامن و  یم  افتکا  ترورـض  لقا  هب  یهافر  تاناکما  لزنم و  رظن 

مظعم .دنراد  عانتما  دنوش  فرشم  مالسلا ) هیلع   ) اضر ترـضح  همئالا  نماث  ترایز  هب  تاهوجو  اب  هکنیا  زا  یتح  .دنرب  یم  مالـسلا )
ندش حرطم  يارب  یمدق  ناشیا  دوخ  تفگ ، ناوت  یم  تأرج  هب  دنتسین و  یناونع  مان و  تالمجت و  تافیرشت و  هنوگچیه  هب  لیام  هل 

یگدـنز نایب  ناشدوخ و  یفرعم  دروم  رد  هبحاصم  هب  رـضاح  دـندادن و  دوخ  سکع  راشتنا  هب  تیاـضر  .دـنا  هتـشادن  رب  تیعجرم  و 
.دندومرفن لوبق  یلو  دیدرگ  هعجارم  ناشیا  هب  اهراب  همانیگدنز  نیا  هیهت  يارب  لاثم ، ناونع  هب  هک  دندشن  دوخ 

یم هعجارم  اه  همانزور  تـالجم و  رد  جرد  ناـشیا و  یفرعم  هبحاـصم و  تهج  روشک  زا  جراـخ  لـخاد و  فلتخم  قطاـنم  زا  ًاررکم 
هدایپ یفلکت ، چیه  نودب  متسه .» روذعم  نم   » دنیوگ یم  دنیامن و  اهراک  نیا  فرـص  ار  دوخ  تقو  دنتـسین  رـضاح  ناشیا  اما  دنیامن 

لاس دودح 20  هکنیا  اب  دنیامن  یم  یط  هدایپ  ار  ینالوط  تفاسم  هاگ ، دندرگ و  یم  زاب  لزنم  هب  دنوریم و  سرد  هب  زور  ره 
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رد هاگچیه  یلو  دنشاب ، یم  قیقد  يّوق و  یعجرم  دهتجم و  یعقاو  ینعم  هب  دنتسه و  لئاسملا  حیـضوت  هلاسر  بحاص  هل  مظعم  تسا 
كرابم مهس  ندومن  فرـصم  رد  .دنـشاب  یمن  نارگید  غیلبت  دیجمت و  فیرعت و  هب  لیام  مه  ًابلق  دنتـسین و  هدوبن و  دوخ  زا  غیلبت  یپ 

يامرگ ناتسبات و  لصف  رد  ناشیا  هک  تسا  زارد  نایلاس  .ددرگ  فرص  اج  هب  ات  دنهد  یم  جرخ  هب  ار  یفاک  تقد  مالسلا ) هیلع   ) ماما
گنج مایا  رد  هک  هنوگنامه  دنا  هتـشاد  عانتما  کنخ  ياهاج  هب  نتفر  زا  دـنا و  هدرب  یم  رـس  هب  لزنم  رد  نانچمه  مق ، ياسرف  تقاط 

: دندومرف یم  دندشن و  رهش  لزنم و  كرت  هب  رضاح  ناشیا  زین  مق  سدقم  رهش  ناراب  کشوم  یلیمحت و 

»؟ میشاب تحار  ام  دنشاب و  کشوم  ریز  يا  هدع  دیاب  ارچ  »

يرازگرب نراقم  راب  نیدـنچ  دوب ، هتفرگ  رارق  نمـشد  ياـهامیپاوه  اهکـشوم و  هنایـشحو  موجه  دروم  سدـقم  رهـش  نیا  هک  یناـمز 
.دنداد همادا  سیردت  هب  لاح ، نامه  رد  هدومنن و  كرت  ار  سرد  یسرک  ناشیا  یلو  تفرگ  ماجنا  تالمح  نیا  هل ، مظعم  سرد 

دنتفرگ میمصت  دندش  علطم  رهش ) ندش  یلاخ  دیدش و  نارابمب  دوجو  اب   ) مق رهـش  رد  ناشیا  روضح  زا  رهـش  نیلوئـسم  هک  یماگنه 
.دندومنن تقفاوم  هل  مظعم  هک  دنیامن  لقتنم  ناشیا  تیب  هب  ار  هدش  هتخاس  شیپ  زا  ییاهرگنس  هک 

نآ رد  ناشناکیدزن ، لقن  قبط  دنتـسه و  لسوت  ياعد  لوغـشم  رفک ، رب  مالـسا  ناگدـنمزر  هلمح  ماگنه  رد  هک  دـش  هدـهاشم  اـهراب 
قوف ناگدـنمزر ، هب  ناشیا  هقالع  .دـیوگب  نخـس  ناشیا  اـب  درکیمن  تأرج  یـسک  هک  دوب  بلقنم  يا  هنوگ  هب  داتـسا  لاـح  تیعقوم ،

اب اذل  .دندرب  یم  مان  نیمز  يور  ياهناسنا  نیرتهب  ناونع  هب  اهنآ  زا  فلتخم  لفاحم  رد  دوب و  هداعلا 
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لئان تداهـش  ضیف  هب  زین  يا  هدع  دنتـسج و  تکرـش  تملظ  هیلع  رون  ياه  ههبج  رد  ناشنادرگاش  زا  يدایز  دادـعت  ناشیا ، هیـصوت 
.دندمآ

دندومرف داریا  یّمهم  ینارنخـس  سرد ، زور  نیرخآ  رد  ناضمر ، كرابم  هام  ندیـسر  ارف  زا  لبق  یلیمحت  گنج  ياهلاس  زا  یکی  رد 
شخپ یمالـسا  يروهمج  يادـص  زا  ناـمز  ناـمه  دومن و  نشور  رتشیب  ار  اـهنآ  فادـها  ثعب و  بزح  مادـص و  فیثـک  قباوس  هک 

.تشاذگ ياج  رب  مه  ییازسب  ریثأت  دیدرگ و 

تدابع رد  عوشخ  عوضخ و  ج )

ًاصوصخم مالسلا ) مهیلع   ) تیب لها  بئاصم  رکذ  ماگنه  رد  هک  روطنامه  دنراد  صاخ  یعوضخ  تادابع ، ریاس  زامن و  رد  هل  مظعم 
عیرس بلقلا و  قیقر  رایسب  .تسا  ناور  ناشیاه  هدید  زا  کشا  ناراب  دنراد و  یشوخ  لاح  زین  مالسلا ) هیلع   ) ءادهشلا دیـس  ترـضح 

یـصاخ تیونعم  زا  سلاجم  نیا  هک  دـنیامن  یم  ازع  هماقا  لزنم ، رد  هتفه  ره  هبنـشجنپ  يراوگوس و  مایا  مامت  رد  .دنـشاب  یم  ءاـکبلا 
.تسا رادروخرب 

سیردت قیقحت و  هب  دیدش  قایتشا  هقالع و  د )

بجعت هب  ار  ناگمه  هک  تسا  يا  هفقو  یب  شالت  تیدـج و  تسا ، ریظن  مک  تفگ  ناوت  یم  هک  ناشیا  تازایتما  اهیگژیو و  زا  یکی 
نارود رد  اهراب  لزنم  لـها  .تسا  هدروخ  یم  مشچ  هب  ناـشیا  رد  لـبق ، زارد  یناـیلاس  لیـصحت و  ودـب  زا  هصیـصخ  نیا  .درادـیم  او 

هتفگ یم  ار  حبـص  ناذا  هک  نذؤم  يادص  اب  دنا و  هتخادرپ  هعلاطم  هب  هاگنابـش  داتـسا  هک  دنا  هدرک  هدهاشم  ناشـسیردت ، لیـصحت و 
.دنا هتشادرب  ملق  باتک و  زا  رس  تسا 

: دنیوگ یم  هل  مظعم  ياه  يا  هرود  مه 

روما فرـص  ًارـصحنم  ناشتقو  هکلب  دـندرکیمن  تکرـش  اه  ینامهم  تاسلج و  رد  هاگچیه  دـندوب و  هعلاطم  لاح  رد  داتـسا  هراومه  »
مق و رد  هک  نآ  زا  لبق  هچ  فجن و  رد  هچ  تشگ ، یم  یملع 
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: دندومرف یم  یهاگ  ناشیا  دوخ  .دندوب » هرجح  رد 

« .ما هدیمهفن  ار  یلیطعت  يانعم  هک  تسا  لاس  لهچ  نم  »

نیا تسا و  یملع  شالت  فقو  ناشرمع  تاعاس  مامت  دنهد و  رده  ار  يا  هظحل  هک  دنتـسین  رـضاح  نس ، نیا  رد  ردقیلاع  عجرم  نیا 
يراددوـخ يا  هماـنرب  سلجم و  هنوـگ  ره  هب  نـتفر  زا  فرـشا  فـجن  رد  هـک  هنوگناـمه  .دـشاب  یم  ناـشتایح  تدـم  ماـمت  هریس ي 

زین نونکا  .دندوب  قیقحت  نتشون و  لوغشم  دندمآ و  یمن  نوریب  لزنم  زا  هبنش  ات  یهاگ  هبنـشراهچ ، سرد  زا  دعب  یتح  دندیزرویم و 
سرد ود  رب  هوالع  شیپ  يدنچ  ات  دنتسه و  یملع  روما  لوغشم  جع )  ) رصع ماما  تاهجوت  یهلا و  لضف  هب  راشرـس ، هیحور  نامه  اب 

دندومن یم  دنم  هرهب  ناشرضحم  زا  ار  ءالضف  هک  دنتـشاد  لزنم  رد  زین  یهقف  جراخ  سرد  دشاب  یم  یمومع  هک  لوصا  هقف و  جراخ 
هب زین  ار  یتاعاس  نیا ، رب  نوزفا  دـش  یم  رازگرب  ناتـسبات  تایفو و  مایا  اـه و  هعمج  لـیطعت و  ياـهزور  یتح  هتـشذگ  رد  سرد  نیا 

قیقحت و هب  ار  تاقوا  هیقب  دـنا و  هداد  صاصتخا  بـالط  یئوگخـساپ  ثحب و  يارب  ار  يرگید  تقو  دـنزادرپیم و  تائاتفتـسا  خـساپ 
رد هاتوک ) كدـنا و  یتاعاس  يانثتـسا  هب   ) زور هنابـش  مامت  تقیقح  رد  .دـننارذگ و  یم  لوصا  هقف و  لاجر و  یملع  ثحابم  فیلأـت 
ات دـنا  هدیـشوپ  مشچ  بهاوم  بلاـغ  زا  دـنراد و  یمک  رایـسب  باوخ  تحارتسا و  تاـعاس  دنـشاب و  یم  نیملـسم  مالـسا و  تمدـخ 

.دنشاب هتشاد  ناشفیرش  رمع  زا  ار  هرهب  رثکادح 

: مظن ه )

يزیر همانرب  مظن و  تسا ، هتشاد  یساسا  شقن  هللا ) هظفح   ) زیزع داتـسا  تیقفوم  رد  هک  يا  هدنزاس  فاصوا  تایـصوصخ و  زا  یکی 
هب تسا  هدوب  لمع  دروم  هراومه  يو  تکرب  رپ  رمع  لوط  رد  هک  تسا  ناشیا  قیقد 
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روما فرـص  ار  دوخ  تقو  هک  تسا  هدـشن  هدـهاشم  هاـگچیه  تسا و  نیعم  صوصخم و  تقو  ياراد  ناـشیاهراک  ماـمت  هک  يروط 
.دنیامن یم  دوخ  تاقوا  زا  ار  هدافتسا  لامک  قیرط ، نیا  زا  دنیامن و  یسرد  یملع و  همانرب ي  زا  جراخ 

تافیلأت

پاچ و اهنآ  زا  یـضعب  هک  دـنراد  يرایـسب  تافیلأت  هلظ ) ماد   ) يزیربت داوج  خیـش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترـضح  ردـقیلاع  عجرم 
: ناشیا تافیلأت  هلمج  زا  تسا ، هتشگن  هتسارآ  عبط  رویز  هب  زونه  یخرب 

«( هر  » يراصنا مظعا  خیش  همرحم  بساکم  رب  يدلج  راهچ  هقیلعت   ) بلاطلا داشرا   1

تاداهشلا ءاضقلا و  سسا   2

تسا یلاجر  عیسو  ثحب  هک  لاجرلا  تاقبط   3

نآ رب  هقیلعت  نیحلاصلا و  جاهنم  هلمکت   4

لئاسملا حیضوت  هلاسر ي   5

هبختنم لئاسم   6

جح کسانم   7

یقثولا هورع  هیشاح   8

« هر  » یناهفصا هللا  تیآ  موحرم  هلیسو  رب  هیشاح   9

دودح  10

لوصالا ملع  یف   11

هقفلا ملع  یف   12

لوصالا هیافک  حرش   13

دلج رد 6  هاجنلا  طارص   14

صاصق  15

جح ماکحا  رد  بیذهتلا   16
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هیدئاقعلا لئاسملا  یف  هیهلالا  راونألا   17

ناوناب ماکحا  هلاسر   18

ناناوج ناناوجون و  ماکحا  هلاسر   19

دیدج تائاتفتسا   20

نوگانوگ تاعوضوم  رد  هوزج  نیدنچ   21

( هر  ) يزیربت اقآ  داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 

باتک تاصخشم 

.1385  - 1305 داوج ، يزیربت ، هسانشرس :

هلظ هللا  مادا  يزیربت  داوج  ازریم  خیش  جاح  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  لئاسملا  حیضوت  هلاسر  روآدیدپ : مان  ناونع و 

: تساریو تیعضو 

.]؟  تساریو ]

.1382 ترجه  ، مق :  رشن : تاصخشم 

.ص 443 يرهاظ : تاصخشم 

( متشه پاچ  ) لایر  17000 لایر :  1-47-5875-964 ؛   15000 کباش :

زییاپ 1385. متشه : پاچ  تشاددای :
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لئاسملا حیضوت 

دیلقت ماکحا 

نودب ینعی  دیامن ؛ دیلقت  نید  لوصا  رد  دناوت  یمن  دنک و  ادیپ  داقتعا  لیلد  يور  زا  نید  لوصا  هب  دیاب  ناملـسم  صخـش  هلأسم 1 - 
.دنک لوبق  ار  یسک  هتفگ  لیلد  زا  لاؤس 

دیلقت دـهتجم  زا  ای  دروآ ؛ تسد  هب  لیلد  يور  زا  ار  ماکحا  دـناوتب  هک  دـشاب  دـهتجم  دـیاب  تایرورـض  ریغ  رد  نید  ماـکحا  رد  یلو 
هداد ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  دنک  نیقی  هک  دیامن  لمع  دوخ  هفیظو  هب  يروط  طایتحا  هار  زا  ای  دـیامن ؛ راتفر  وا  روتـسد  هب  ینعی  دـنک ؛
رگا دهدن و  ماجنا  ار  لمع  نآ  تسین ؛ مارح  دنیوگ  یم  رگید  هدع  دنناد و  یم  مارح  ار  یلمع  نیدهتجم  زا  يا  هدع  رگا  الثم  تسا ؛

.دروآ اج  هب  ار  نآ  دنناد ؛ یم  بحتسم  یضعب  بجاو و  یضعب  ار  یلمع 

.دنیامن دیلقت  دهتجم  زا  تسا  مزال  دننک ؛ لمع  طایتحا  هب  دنناوت  یمن  دنتسین و  دهتجم  هک  یناسک  سپ 

.تسا دهتجم  روتسد  هب  ندرک  لمع  ماکحا ؛ رد  دیلقت  هلأسم 2 - 

.دشاب لداع  هدنز و  هداز و  لالح  یماما و  هدزاود  هعیش  لقاع و  غلاب و  درم و  هک  درک  دیلقت  دیاب  يدهتجم  زا  و 

رما هدـش  رکذ  فاـصوا  زا  ریغ  دوـش  یم  دـیلقت  هک  يدـهتجم  زا  دـشاب و  هتـشادن  مدرم  نیب  یفورعم  قـسف  هقباـس  تـسا  ربـتعم  زین  و 
.تسین ربتعم  يرگید 

هک تسا  یسک  لداع  و 
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رد هک  تسا  نیا  تلادـع  هناـشن  دـنک و  كرت  تسا  مارح  وا  رب  هک  ار  یئاـهراک  دروآ و  اـج  هب  تسا  بجاو  وا  رب  هـک  ار  یئاـهراک 
ار وا  یبوخ  دنسرپب ؛ ار  وا  لاح  دنراد  ترشاعم  وا  اب  هک  یناسک  ای  وا  ناگیاسمه  ای  لحم  لها  زا  رگا  هک  دشاب ؛ یبوخ  صخش  رهاظ 

يدهتجم تسا  مزال  دشاب  مولعم  الامجا  ولو  ءالتبا  لحم  لئاسم  رد  نیدهتجم  نیب  يوتف  فالتخا  هک  یتروص  رد  .دنیامن و  قیدـصت 
.دشاب رتهب  دوخ  نامز  ياهدهتجم  مامت  زا  ادخ  مکح  ندیمهف  رد  ینعی  دشاب ؛ ملعا  دنک  یم  دیلقت  وا  زا  ناسنا  هک 

: تخانش ناوت  یم  هار  هس  زا  ار  ملعا  دهتجم و  هلأسم 3 - 

.دسانشب ار  ملعا  دهتجم و  دناوتب  دشاب و  ملع  لها  زا  هکنآ  لثم  دنک  نیقی  ناسنا  دوخ  هکنآ  لوا :

دننک قیدصت  ار  یـسک  ندوب  ملعا  ای  ندوب  دهتجم  دنهد ؛ صیخـشت  ار  ملعا  دهتجم  دنناوت  یم  هک  لداع ؛ ملاع و  رفن  ود  هکنآ  مود :
دـشاب رتشیب  مادـک  ره  ندوب  هربخ  فالتخا ؛ تروص  رد  دـنیامنن و  تفلاخم  نانآ  هتفگ  اب  رگید  لداع  ملاع و  رفن  ود  هکنآ  طرـش  هب 

.دوش یم  تباث  تیملعا  ای  داهتجا  زین  قوثو  دروم  هربخ  ملاع  رفن  کی  هتفگ  هب  هکلب  تسا  مدقم  وا  لوق 

دهتجم دوش ؛ یم  ادـیپ  نانیمطا  نانآ  هتفگ  زا  دـنهد و  صیخـشت  ار  ملعا  دـهتجم و  دـنناوت  یم  هک  ملع  لها  زا  يا  هدـع  هکنآ  موس :
.دننک قیدصت  ار  یسک  ندوب  ملعا  ای  ندوب 

اب وا  هک  دنک  دـیلقت  یـسک  زا  تسا  مزال  دـشاب ؛ لکـشم  ملعا  نتخانـش  مولعم و  الامجا  ولو  نیدـهتجم  نیب  فالتخا  رگا  هلأسم 4 - 
مادک ره  رد  تیملعا  لامتحا  تروص  رد  دشاب و  اهنآ  زا  ملعا  ای  يواسم  نارگید 
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.تسین ربتعم  تیملعا  هب  نامگ  دنک و  دیلقت  اهنآ  زا  یکی  زا  تسا  یفاک 

: دراد هار  راهچ  دهتجم  روتسد  ینعی  يوتف  ندروآ  تسد  هب  هلأسم 5 - 

.دهتجم دوخ  زا  ندینش  لوا :

.دننک لقن  ار  دهتجم  ياوتف  هک  لداع  رفن  ود  زا  ندینش  مود :

.دراد نانیمطا  وا  هتفگ  هب  ناسنا  هک  یسک  زا  ندینش  موس :

ربتعم صخش  لقن  هک  یتروص  رد  دشاب و  هتـشاد  نانیمطا  هلاسر  نآ  یتسردب  ناسنا  هک  یتروص  رد  دهتجم  هلاسر  رد  ندید  مراهچ :
طایتحا هب  لمع  دهتجم  ياوتف  ندـش  نشور  ات  دـیاب  صخـش  ددرگن ؛ مولعم  یکی  رد  هابتـشا  دـنک و  تفلاخم  هربتعم  هلاسر  هتـشون  اب 

.درادن رابتعا  وا  لقن  تسا  روکذم  لقن  فالخ  هلاسر  نآ  رد  هک  دهدب  هلاسر  هب  تبسن  ار  دوخ  لقن  لقان  رگا  دنک و 

رگا دـیامن ؛ لمع  هدـش  هتـشون  هلاسر  رد  هچنآ  هب  دـناوت  یم  تسا ؛ هدـش  ضوع  دـهتجم  ياوتف  هک  دـنکن  نیقی  ناسنا  اـت  هلأسم 6 - 
هدرک یم  دیلقت  وا  زا  هک  ار  يدهتجم  دهد  لامتحا  رگا  تسا  نینچمه  تسین و  مزال  وجتسج  هدش  ضوع  وا  ياوتف  هک  دهد  لامتحا 

.درادن ار  دیلقت  طیارش  رضاح  لاح  رد 

هلأسم نآ  رد  دناوت  یمن  دنک  یم  دیلقت  وا  زا  هک  یسک  ینعی  دهتجم  نآ  دلقم  دهد ؛ يوتف  يا  هلأسم  رد  ملعا  دهتجم  رگا  هلأسم 7 - 
طایتحا دیامرفب  الثم  دوش  لمع  روط  نالف  هک  تسا  نآ  طایتحا  دیامرفب  دـهدن و  يوتف  رگا  یلو  دـنک  لمع  رگید  دـهتجم  ياوتف  هب 
طاـیتحا هک  طاـیتحا  نیا  هب  اـی  دـیاب  دـلقم  دـناوخب  ماـمت  هروس  کـی  دـمح  هروس  زا  دـعب  زاـمن  مود  لوا و  تعکر  رد  هک  تسا  نآ 

لمع تسا  زیاج  شدیلقت  هک  يرگید  دهتجم  ياوتف  هب  ای  دنک و  لمع  دنیوگ  یم  شبجاو 
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هلأسم دیامرفب  ملعا  دهتجم  رگا  تسا  نینچمه  دنک و  كرت  ار  هروس  دناوت  یم  دنادب ؛ یفاک  ار  دمح  هروس  طقف  وا  رگا  سپ  دیامن ؛
.تسا لاکشا  لحم  ای  لمات  لحم 

کی ار  سجن  فرظ  دـیامرفب  الثم  دـنک ؛ طایتحا  نآ  زا  شیپ  ای  هداد  يوتف  يا  هلأسم  رد  هکنآ  زا  دـعب  ملعا  دـهتجم  رگا  هلأسم 8 - 
ار طایتحا  هب  لـمع  دـناوت  یم  وا  دـلقم  دـنیوشب ؛ هبترم  هس  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هچرگا  دوش ؛ یم  كاـپ  دـنیوشب  رک  بآ  رد  هبترم 

.دنمان یم  بحتسم  طایتحا  ار  طایتحا  نیا  دیامن و  كرت 

هدرکن شومارف  هدوب و  دلقم  رظن  رد  وا  ياوتف  هک  یتروص  رد  دورب  ایند  زا  دنک  یم  دـیلقت  وا  زا  ناسنا  هک  يدـهتجم  رگا  هلأسم 9 - 
دیعب دنک و  عوجر  هدنز  دهتجم  هب  تسا  مزال  هتفرگن  دای  ار  وا  ياوتف  رگا  تسا و  شندوب  هدـنز  مکح  وا  توف  زا  دـعب  مکح  دـشاب ؛

.دنک لمع  وا  ياوتف  هب  دناوتب  زاب  تسا  هدرک  شومارف  هک  یتروص  رد  تسین 

هدنز دهتجم  زا  شا  هفیظو  بسح  رب  هلأسم  نامه  رد  وا  ندرم  زا  دعب  هتفرگ و  دای  ار  يدـهتجم  ياوتف  يا  هلأسم  رد  رگا  هلأسم 10 - 
.دهد ماجنا  تسا  هتفر  ایند  زا  هک  يدهتجم  ياوتف  قباطم  ار  نآ  دناوت  یمن  هرابود  دیامن ؛ دیلقت 

.دریگب دای  تسا  بجاو  دراد  جایتحا  اهنآ  هب  ابلاغ  ناسنا  هک  ار  یلئاسم  هلأسم 11 - 

هک یطئارـش  اب  هکنیا  ای  دـنک و  طایتحا  هک  تسا  مزال  دـناد  یمن  ار  نآ  مکح  هک  دـیآ  شیپ  يا  هلأسم  ناسنا  يارب  رگا  هلأسم 12 - 
هب شتـسد  دشابن و  نکمم  طایتحا  هعقاو و  ریخات  دنادب و  الامجا  ار  ملعا  اب  ملعا  ریغ  تفلاخم  هچنانچ  یلو  دیامن ؛ دـیلقت  دـش ؛ رکذ 

زیاج دسرن  ملعا 
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.دیامن دیلقت  ملعا  ریغ  زا  تسا 

.دیوگب يرگید  هب  ار  يدهتجم  ياوتف  یسک  رگا  هلأسم 13 - 

يوتف نتفگ  زا  دعب  رگا  یلو  هدـش  ضوع  دـهتجم  نآ  ياوتف  هک  دـهد  ربخ  وا  هب  تسین  مزال  دوش  ضوع  دـهتجم  نآ  ياوتف  هچنانچ 
.دنک فرطرب  ار  هابتشا  دیاب  دشاب  نکمم  هک  یتروص  رد  هدرک ؛ هابتشا  دمهفب 

هب دهتجم  نآ  هک  یتروص  رد  دیامن  دیلقت  يدهتجم  زا  سپس  دهد ؛ ماجنا  دیلقت  نودب  ار  دوخ  لامعا  یتدم  فلکم  رگا  هلأسم 14 - 
.تسا نالطب  هب  موکحم  الاو  تسا  حیحص  لامعا  نآ  دیامن ؛ مکح  هتشذگ  لامعا  تحص 

تراهط ماکحا 

اهبآ

فاضم قلطم و  بآ 

: فاضم ای  تسا  قلطم  ای  بآ  هلأسم 15 - 

اب يردقب  هک  یبآ  لثم  دشاب : طولخم  يزیچ  اب  ای  بالگ ؛ هناودـنه و  بآ  لثم  دـنریگب ؛ يزیچ  زا  ار  نآ  هک  تسا  یبآ  فاضم  بآ 
: تسا مسق  جنپ  رب  نآ  تسا و  قلطم  بآ  اهنیا  ریغ  دنیوگن و  بآ  نآ  هب  رگید  هک  دوش  طولخم  نآ  دننام  لگ و 

.هاچ بآ  مجنپ  ناراب ؛ بآ  مراهچ  يراج ؛ بآ  موس  لیلق ؛ بآ  مود  رک ؛ بآ  لوا 

رک بآ   - 1

فرظ نآ  دنزیرب ؛ تسا  بجو  هس  کیره  نآ  يدوگ  ضرع و  لوط و  هک  یفرظ  رد  رگا  هک  تسا  یبآ  رادـقم  رک  بآ  هلأسم 16 - 
.درادن يرابتعا  نزو  رهظا  رب  انب  دنک و  رپ  ار 

؛ بآ نآ  هچنانچ  دسرب  رک  بآ  هب  سجن ؛ سابل  دننام  تسا  هدش  سجن  هک  يزیچ  ای  نوخ  لوب و  دننام  سجن  نیع  رگا  هلأسم 17 - 
.دوش یمن  سجن  دنکن  رییغت  رگا  دوش و  یم  سجن  دریگب ؛ ار  تساجن  هزم  ای  گنر  ای  وب 

.دوش یمن  سجن  دنک  رییغت  تساجن  ریغ  هطساو  هب  رک  بآ  هزم  ای  گنر  ای  وب  رگا  هلأسم 18 - 

؛ دـهد رییغت  ار  نآ  زا  یتمـسق  هزم  اـی  گـنر  اـی  وب  دـسرب و  تسا  رک  زا  رتـشیب  هک  یبآ  هب  نوـخ  دـننام  سجن  نیع  رگا  هلأسم 19 - 
وب هک  يرادقم  طقف  دشاب  رتشیب  ای  رک  هزادنا  هب  رگا  دوش و  یم  سجن  بآ  مامت  دشاب  رک  زا  رتمک  هدرکن  رییغت  هک  يرادقم  هچنانچ 

.تسا سجن  هدرک  رییغت  نآ  هزم  ای  گنر  ای 
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ار نآ  دزیرب ؛ سجن  بآ  يور  هرطق  هرطق  رگا  یلو  دـنک  یم  كاـپ  ار  سجن  بآ  دـشاب ؛ رک  هب  لـصتم  رگا  هراوـف  بآ  هلأسم 20 - 
هکنآ رگم  دنک ؛ یمن  كاپ 

اقآ داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش لصتم  سجن  بآ  هب  ندش  هرطق  هرطق  زا  لبق  نآ  بآ  ات  دنریگب ؛ هراوف  يور  يزیچ 

وب دشاب و  رک  هب  لصتم  رگا  دزیر  یم  زیچ  نآ  زا  هک  یبآ  دنیوشب ؛ تسا  رک  هب  لصتم  هک  يریش  ریز  ار  سجن  زیچ  رگا  هلأسم 21 - 
.تسا كاپ  دشاب  هتفرگن  تساجن  هزم  ای  گنر  ای 

ره دوش و  یم  سجن  دـسرب  نآ  هب  تساجن  هچنانچ  دـشابن  رک  ردـق  هب  نآ  یقاـب  ددـنبب و  خـی  رک  بآ  زا  يرادـقم  رگا  هلأسم 22 - 
.تسا سجن  دوش  بآ  مه  خی  زا  رادقم 

كاپ ار  تساجن  ینعی  تسا ؛ رک  بآ  لثم  هن ؛ ای  هدـش  رتمک  رک  زا  دـنک  کش  ناـسنا  رگا  هدوب ؛ رک  هزادـنا  هب  هک  یبآ  هلأسم 23 - 
؛ هن ای  هدش  رک  رادقم  هب  دراد  کش  ناسنا  هدوب و  رک  زا  رتمک  هک  یبآ  .دوش و  یمن  سجن  دسرب  نآ  هب  مه  یتساجن  رگا  دـنک و  یم 

.دراد ار  رک  زا  رتمک  بآ  مکح 

: دوش یم  تباث  هار  ود  هب  بآ ؛ ندوب  رک  هلأسم 24 - 

هک یـسک  لوق  هکلب  لداع  درم  کی  لوق  هک  تسین  دـیعب  دـنهد و  ربخ  لداـع  درم  ود  هکنآ  مود  .دـنک  نیقی  ناـسنا  دوخ  هکنآ  لوا 
.دشاب یفاک  زین  تسا  نانیمطا  قوثو و  دروم 

لیلق بآ   - 2

.دشاب رتمک  رک  زا  دشوجن و  نیمز  زا  هک  تسا  یبآ  لیلق  بآ  هلأسم 25 - 

سجن زیچ  يور  راـشف  اـب  رگا  یلو  .دوش  یم  سجن  دـسرب  نآ  هب  سجن  زیچ  اـی  دزیرب ؛ سجن  زیچ  يور  لـیلق  بآ  رگا  هلأسم 26 - 
.تسا كاپ  هدیسرن  زیچ  نآ  هب  هک  يرادقم  تسا و  سجن  دسر  یم  زیچ  نآ  هب  هک  يرادقم  دزیرب ؛

نیع ندرک  فرطرب  يارب  هک  یلیلق  بآ  هلأسم 27 - 
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يارب تساجن ؛ نیع  ندـش  فرطرب  زا  دـعب  هک  یلیلق  بآ  تسا و  سجن  ددرگ  ادـج  نآ  زا  دوش و  هتخیر  سجن  زیچ  يور  تساـجن 
بآ نآ  دوش  كاپ  وا  اب  نتـسش  درجم  هب  لحم  هک  یتروص  رد  دوش  یم  ادج  نآ  زا  دنزیر و  یم  نآ  يور  سجن  زیچ  ندیـشک  بآ 

ینعی نآ  هلاسغ  دشاب  هتـشادن  مه  سجن  نیع  دوش و  كاپ  نتـسش  هبترم  کی  هب  هک  دـشاب  يزیچ  سجن  لحم  رگا  الثم  تسا ؛ كاپ 
رب انب  لوا  نتـسش  هلاسغ  زا  تسا  مزال  نآ  نتـسش  هبترم  ود  هک  يزیچ  اما  تسا و  كاپ  دوش  یم  ادج  نتـسش  تقو  رد  وا  زا  هک  یبآ 

.تسا كاپ  مود  نتسش  هلاسغ  تسا و  مزال  بانتجا  بجاو  طایتحا 

: تسا كاپ  طرش  جنپ  اب  دنیوش  یم  ار  طئاغ  لوب و  جرخم  نآ  اب  هک  یبآ  هلأسم 28 - 

.دشاب هتفرگن  تساجن  هزم  ای  گنر  ای  وب  هکنآ  لوا - 

.دشاب هدیسرن  نآ  هب  جراخ  زا  یتساجن  مود - 

.دشاب هدماین  نوریب  طئاغ  ای  لوب  ای  نوخ  لثم  يرگید  تساجن  موس - 

.دشابن ادیپ  بآ  رد  طئاغ  ياه  هرذ  مراهچ - 

.دشاب هدیسرن  جرخم  فارطا  هب  تساجن  لومعم ؛ رادقم  زا  رتشیب  مجنپ - 

يراج بآ   - 3

دالب رد  العف  هک  ییاه  یـشک  هلول  تانق و  همـشچ و  بآ  دـننام  دـشاب  هتـشاد  نایرج  دـشوجب و  نیمز  زا  هک  تسا  یبآ  يراـج  بآ 
.دراد ار  رک  بآ  مکح  تسین و  يراج  تسا  موسرم 

هطـساو هب  نآ  هزم  اـی  گـنر  اـی  وب  هک  یتقو  اـت  دـسرب  نآ  هب  تساـجن  هچناـنچ  دـشاب ؛ رک  زا  رتمک  هچرگا  يراـج  بآ  هلأسم 29 - 
.تسا كاپ  هدرکن  رییغت  تساجن 

ای گنر  ای  وب  هک  نآ ؛ زا  يرادقم  دسرب ؛ يراج  بآ  هب  یتساجن  رگا  هلأسم 30 - 
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.تسا و كاـپ  دـشاب  رک  زا  رتمک  هچرگا  تسا  همـشچ  هب  لـصتم  هک  یفرط  .تسا و  سجن  هدرک  رییغت  تساـجن  هطـساو  هب  شا  هزم 
هنرگ كاپ و  دشاب ؛ لصتم  همـشچ  فرط  بآ  هب  هدرکن  رییغت  هک  یبآ  هطـساو  هب  ای  دشاب  رک  هزادـنا  هب  رگا  رهن  رگید  فرط  ياهبآ 

.تسا سجن 

؛ دراد يراـج  بآ  مکح  دـشوج ؛ یم  زاـب  دـنرادرب  نآ  زا  رگا  هک  تسا  يروط  یلو  تسین  يراـج  هک  يا  همـشچ  بآ  هلأسم 31 - 
.تسا كاپ  هدرکن ؛ رییغت  تساجن  هطساو  هب  نآ  هزم  ای  گنر  ای  وب  هک  یتقو  ات  دسرب ؛ نآ  هب  تساجن  رگا  ینعی 

رییغت نآ  هزم  ای  گنر  ای  وب  سجن  تاقالم  هب  هک  یتروص  رد  تسا ؛ يراج  بآ  هب  لصتم  هداتـسیا و  رهن ؛ رانک  هک  یبآ  هلأسم 32 - 
.دوش یمن  سجن  دنکن 

بآ مکح  دشوج  یم  هک  یتقو  طقف  دـتفا ؛ یم  شـشوج  زا  ناتـسبات  رد  دـشوج و  یم  ناتـسمز  رد  الثم  هک  يا  همـشچ  هلأسم 33 - 
.دراد ار  يراج 

تـسا رک  هزادنا  هب  ضوح  بآ  همیمـض  هب  شبآ  هک  يا  هنیزخ  هب  هچنانچ  دشاب ؛ رک  زا  رتمک  رگا  مامح  هچـضوح  بآ  هلأسم 34 - 
.دوش یمن  سجن  دنکن  رییغت  نآ  هزم  ای  گنر  ای  وب  سجن ؛ تاقالم  هب  دشاب و  لصتم 

ردق هب  تسا  نآ  هب  لصتم  هک  یعبنم  همیمـض  هب  رگا  دزیر  یم  اهـشود  اهریـش و  زا  هک  تارامع  مامح و  ياه  هلول  بآ  هلأسم 35 - 
.دراد ار  رک  مکح  دشاب  رک 

یم سجن  دـسرب  نآ  هب  تساجن  دـشاب  رک  زا  رتمک  هچنانچ  دـشوج  یمن  نیمز  زا  یلو  دراد  نایرج  نیمز  يور  هک  یبآ  هلأسم 36 - 
.دوش یمن  سجن  نآ  يالاب  فرط  دسرب ؛ نآ  نیئاپ  هب  تساجن  الثم  دشاب و  يراج  راشف  اب  رگا  اما  .دوش 
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ناراب بآ   - 4

رد .دوـش و  یم  كاـپ  دـسرب  ناراـب  هبترم  کـی  نآ  ياـج  ره  هب  تسین ؛ نآ  رد  تساـجن  نیع  تسا و  سجن  هک  يزیچ  هلأسم 37 - 
دنیوگب هک  دشاب  يروط  دـیاب  هکلب  درادـن ؛ هدـئاف  هرطق  هس  ود  ندـیراب  تسا و  مزال  راشف  طایتحا  رب  انب  اهنیا  دـننام  سابل و  شرف و 

.دیآ یم  ناراب 

هزم ای  گنر  ای  وب  دشابن و  نآ  هارمه  تساجن  نیع  هچنانچ  دنک ؛ حشرت  رگید  ياج  هب  درابب و  سجن  نیع  رب  ناراب ؛ رگا  هلأسم 38 - 
ای وب  هکنآ  ای  دـشاب ؛ نآ  رد  نوخ  يا  هرذ  هچنانچ  دـنک ؛ حـشرت  درابب و  نوخ  رب  ناراب  رگا  سپ  تسا ؛ كاپ  دـشاب  هتفرگن  تساـجن 

.دشاب یم  سجن  دشاب  هتفرگ  نوخ  هزم  ای  گنر 

هدیسر سجن  زیچ  هب  هک  یبآ  دراب ؛ یم  ماب  هب  ناراب  یتقو  ات  دشاب ؛ تساجن  نیع  نآ  ماب  يور  ای  ترامع  فقـس  رب  رگا  هلأسم 39 - 
هدیـسر سجن  زیچ  هب  دزیر ؛ یم  هک  یبآ  دشاب  مولعم  رگا  ناراب  ندش  عطق  زا  دعب  یلو  .تسا  كاپ  دزیر ؛ یم  نادوان  ای  فقـس  زا  و 

.دشاب یم  سجن  تسا 

یسجن ياج  هب  ندیراب  لاح  رد  دوش و  يراج  نیمز  رب  ناراب  رگا  .دوش و  یم  كاپ  درابب  نآ  رب  ناراب  هک  یـسجن  نیمز  هلأسم 40 - 
.دنک یم  كاپ  زین  ار  نآ  دسرب  تسا  فقس  ریز  هک 

.تسا كاپ  دوش  لگ  ناراب  هطساو  هب  هک  یسجن  كاخ  هلأسم 41 - 

رد ار  یـسجن  زیچ  دیآ ؛ یم  ناراب  هک  یعقوم  هچنانچ  دـشاب  رک  زا  رتمک  هچرگا  دوش ؛ عمج  یئاج  رد  ناراب  بآ  هاگره  هلأسم 42 - 
.دوش یم  كاپ  سجن  زیچ  نآ  دریگن ؛ تساجن  هزم  ای  گنر  ای  وب  بآ  دنیوشب و  نآ 

هک یکاپ  شرف  رب  رگا  هلأسم 43 - 

اقآ داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 42 

http://www.ghaemiyeh.com


.ددرگ یم  كاپ  مه  نیمز  دوش و  یمن  سجن  شرف  دوش ؛ يراج  سجن  نیمز  نآ  رب  درابب و  ناراب  تسا  سجن  نیمز  يور 

هاچ بآ   - 5

ای گنر  ای  وب  هک  یتقو  ات  دسرب ؛ نآ  هب  تساجن  هچنانچ  دشاب  رک  زا  رتمک  هچرگا  دـشوج ؛ یم  نیمز  زا  هک  یهاچ  بآ  هلأسم 44 - 
ياهباتک رد  هک  يرادقم  اهتساجن ؛ زا  یضعب  ندیسر  زا  سپ  تسا  بحتسم  یلو  .تسا  كاپ  هدرکن  رییغت  تساجن  هطساو  هب  نآ  هزم 

.دنشکب نآ  بآ  زا  هدش  هتفگ  لصفم 

یم كاپ  دورب  نیب  زا  هاچ  بآ  رییغت  هچنانچ  دـهد ؛ رییغت  ار  نآ  بآ  هزم  ای  گـنر  اـی  وب  دزیرب و  هاـچ  رد  یتساـجن  رگا  هلأسم 45 - 
.دوش

سجن نآ  هب  تساجن  ندیـسر  ضحم  هب  ناراب  عطق  زا  سپ  دـشاب ؛ رک  زا  رتمک  دوش و  عمج  یلادوگ  رد  ناراب  بآ  رگا  هلأسم 46 - 
.دوش یم 

اهبآ ماکحا 

.تسا لطاب  نآ  اب  مه  لسغ  وضو و  دنک ؛ یمن  كاپ  ار  سجن  زیچ  دش ؛ هتفگ  نآ  ینعم  هک  فاضم  بآ  هلأسم 47 - 

زیچ يور  راشف  اب  هچنانچ  یلو  دوش ؛ یم  سجن  دـسرب  نآ  هب  تساـجن  يا  هرذ  رگا  دـشاب ؛ داـیز  ردـق  ره  فاـضم  بآ  هلأسم 48 - 
زا ار  بالگ  رگا  الثم  .دـشاب  یم  كاـپ  تسا  هدیـسرن  هک  يرادـقم  تسا و  سجن  هدیـسر  سجن  زیچ  هب  هک  يرادـقم  دزیرب ؛ سجن 

.تسا كاپ  هدیسرن  تسد  هب  هچنآ  سجن و  هدیسر  تسد  هب  هچنآ  دنزیرب ؛ سجن  تسد  يور  نادبالگ 

.دوش یم  كاپ  دنیوگن  نآ  هب  فاضم  بآ  رگید  هک  دوش ؛ طولخم  يراج  ای  رک  بآ  اب  يروط  فاضم  بآ  رگا  هلأسم 49 - 

ار سجن  زیچ  ینعی  تسا ؛ قلطم  بآ  لثم  هن ؛ اـی  هدیـسر  ندـش  فاـضم  دـح  هب  هک  تسین  مولعم  هدوب و  قلطم  هک  یبآ  هلأسم 50 - 
هدوب فاضم  هک  یبآ  .تسا و  حیحص  نآ  اب  مه  لسغ  وضو و  دنک و  یم  كاپ 
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.تسا لطاب  نآ  اب  مه  لسغ  وضو و  دنک و  یمن  كاپ  ار  سجن  زیچ  ینعی  تسا ؛ فاضم  بآ  لثم  هن ؛ ای  هدش  قلطم  تسین  مولعم  و 

دنک یمن  كاپ  ار  تساجن  هدوب ؛ فاضم  ای  قلطم  البق  هک  تسین  مولعم  فاـضم و  اـی  تسا  قلطم  تسین  مولعم  هک  یبآ  هلأسم 51 - 
.دشاب رتشیب  ای  رک  هزادنا  هب  هچرگا  دوش  یم  سجن  دسرب  نآ  هب  یتساجن  هچنانچ  تسا و  لطاب  نآ  اب  مه  لسغ  وضو و  و 

دـشاب يراج  ای  رک  هچرگا  دـهد ؛ رییغت  ار  نآ  هزم  ای  گنر  ای  وب  دـسرب و  نآ  هب  لوب  نوخ و  لثم  تساجن  نیع  هک  یبآ  هلأسم 52 - 
بآ يولهپ  هک  يرادرم  الثم  دوش ؛ ضوع  تسا  نآ  نوریب  هک  یتساجن  هطساو  هب  بآ ؛ هزم  ای  گنر  ای  وب  رگا  یلو  دوش ؛ یم  سجن 

.دوش یمن  سجن  دهد  رییغت  ار  نآ  يوب  تسا 

يراج ای  رک  هب  هچنانچ  هداد ؛ رییغت  ار  نآ  هزم  اـی  گـنر  اـی  وب  هتخیر و  نآ  رد  لوب  نوخ و  لـثم  تساـجن  نیع  هک  یبآ  هلأسم 53 - 
مامت رد  دوش و  يراج  نآ  رد  ندیراب  ماگنه  نادوان  زا  ناراب  بآ  ای  دزیرب ؛ نآ  رد  ار  ناراب  داب  ای  درابب ؛ نآ  رب  ناراب  ای  دوش ؛ لصتم 

.دوش یم  كاپ  دورب  نیب  زا  نآ  رییغت  روص  نیا 

.تسا كاپ  دزیر  یم  نآ  زا  ندروآ ؛ نوریب  زا  دعب  هک  یبآ  دنیامن ؛ ریهطت  يراج  ای  رک  رد  ار  یسجن  زیچ  رگا  هلأسم 54 - 

هن ای  هدش  كاپ  تسین  مولعم  هدوب و  سجن  هک  یبآ  .تسا و  كاپ  هن  ای  هدـش  سجن  تسین  مولعم  هدوب و  كاپ  هک  یبآ  هلأسم 55 - 
.تسا سجن 

گس و هدروخ  مین  هلأسم 56 – 
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هدروـخ مین  .تسا و  مارح  نآ  ندروـخ  سجن و  دـشابن  یـسوجم  ینارـصن و  يدوـهی و  ینعی  باـتک  لـها  زا  هک  يرفاـک  كوـخ و 
.دشاب یم  هورکم  هبرگ  ریغ  رد  نآ  ندروخ  كاپ و  تشوگ  مارح  تاناویح 

( ندرک طئاغ  لوب و   ) یلخت ماکحا 

وا اب  ردام  رهاوخ و  لثم  هچرگا  دـنفلکم ؛ هک  یناسک  زا  ار  دوخ  تروع  رگید ؛ عقاوم  یلخت و  تقو  ناـسنا  تسا  بجاو  هلأسم 57 - 
مکح رد  هک  یناسک  رهوش و  نز و  یلو  دناشوپب ؛ دنمهف ؛ یم  ار  دب  بوخ و  هک  زیمم  ياه  هچب  هناوید و  زا  نینچمه  دنـشاب و  مرحم 

.دنناشوپب رگیدکی  زا  ار  دوخ  تروع  تسین  مزال  شکلام  زینک و  لثم  دنتسه  اهنآ 

.تسا یفاک  دناشوپب  ار  نآ  مه  تسد  اب  الثم  رگا  .دناشوپب و  ار  دوخ  تروع  یصوصخم  زیچ  اب  تسین  مزال  هلأسم 58 - 

هک تسا  یتهج  هلبق  زا  دارم  دشابن و  هلبق  هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  هنیـس  مکـش و  ینعی  ندب  يولج  فرط  دـیاب  یلخت  عقوم  هلأسم 59 - 
.دوش هدناوخ  فرط  نآ  هب  زامن  دیاب  رایتخا  ملع و  لاح  رد 

تیافک دـنادرگب ؛ هلبق  زا  ار  دوخ  تروع  دـشاب و  هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  یـسک  ندـب  يولج  فرط  یلخت  عقوم  رگا  هلأسم 60 - 
هلبق هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  ار  تروع  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـشابن ؛ هلبق  هب  تشپ  اـی  هلبق  هب  ور  وا  ندـب  يولج  رگا  دـنک ؛ یمن 

.دیامنن

ریهطت عقوم  دوش و  یم  هتفگ  ادـعب  نآ  ماـکحا  هک  ءاربتـسا  عقوم  رد  ندـب  يولج  فرط  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  هلأسم 61 - 
.دشابن هلبق  هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  طئاغ  لوب و  جرخم 

؛ دنیبن ار  وا  مرحمان  هکنآ  يارب  رگا  هلأسم 62 - 
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هب ور  هک  دشاب  راچ  ان  رگید  هار  زا  رگا  زین  .دنیـشنب و  هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  دیاب  .دنیـشنب  هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  دوش  روبجم 
.درادن یعنام  دنیشنب  هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق 

؛ دنیـشنب هچب  دوخ  رگا  یلو  .دـنناشنن  هلبق  هب  تشپ  اـی  هلبق  هب  ور  یلخت  تقو  رد  ار  هچب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  هلأسم 63 - 
.تسین بجاو  وا  زا  يریگولج 

: تسا مارح  یلخت  اج  راهچ  رد  هلأسم 64 - 

.دنشاب هدادن  هزاجا  شنابحاص  هک  یتروص  رد  تسب ؛ نب  ياه  هچوک  رد  لوا 

.تسا هدادن  یلخت  هزاجا  هک  یسک  کلم  رد  مود 

.اه هسردم  زا  یضعب  لثم  تسا  هدش  فقو  یصوصخم  هدع  يارب  هک  یئاج  رد  موس 

زا یکی  تمرح  کته  بجوم  یلخت  هک  یئاـج  ره  نینچمه  دـشاب و  ناـنآ  هب  یمارتحا  یب  هک  یتروص  رد  نینمؤم  ربق  يور  مراـهچ 
.دوش بهذم  ای  نید  تاسدقم 

: دوش یم  كاپ  بآ  اب  طقف  طئاغ  جرخم  تروص  هس  رد  هلأسم 65 - 

.دشاب هدمآ  نوریب  نوخ  لثم  يرگید  تساجن  طئاغ  اب  هکنآ  لوا 

.دشاب هدیسر  طئاغ  جرخم  هب  جراخ  زا  یتساجن  هکنآ  مود 

.دشاب هدش  هدولآ  لومعم  رادقم  زا  رتشیب  جرخم  فارطا  هکنآ  موس 

اهنیا دننام  گنس و  هچراپ و  اب  دوش ؛ یم  هتفگ  ادعب  هک  يروتسد  هب  ای  تسش و  بآ  اب  ار  جرخم  ناوت  یم  تروص  هس  نیا  ریغ  رد  و 
.تسا رتهب  بآ  اب  نتسش  هچرگا  درک ؛ كاپ 

یفاک دـنیوشب  هبترم  کـی  لوب  ندـش  فرطرب  زا  دـعب  رگا  يراـج  رک و  رد  .دوش و  یمن  كاـپ  بآ  ریغ  اـب  لوب  جرخم  هلأسم 66 - 
هس هک  تسا  نآ  رتهب  تسش و  هبترم  ود  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  لیلق  بآ  اب  یلو  تسا ؛
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.دوش هتسش  هبترم 

درادن یعنام  نآ  يوب  گنر و  ندنام  یقاب  یلو  .دنامن  نآ  رد  طئاغ  زا  يزیچ  دیاب  دـنیوشب ؛ بآ  اب  ار  طئاغ  جرخم  رگا  هلأسم 67 - 
.تسین مزال  نتسش  هرابود  دنامن ؛ نآ  رد  طئاغ  زا  يا  هرذ  هک  دوش  هتسش  يروط  لوا  هعفد  رد  رگا  و 

یمک تبوطر  هچنانچ  درک و  ریهطت  ار  طئاغ  جرخم  دوش  یم  دنشاب  كاپ  کشخ و  رگا  اهنیا  دننام  خولک و  گنس و  اب  هلأسم 68 - 
.درادن لاکشا  دسرن  جرخم  هب  هک  دنشاب  هتشاد 

هعطق هس  اب  رگا  دشاب و  هعطق  هس  دننک ؛ یم  فرطرب  نآ  اب  ار  طئاغ  هک  يا  هچراپ  ای  گنس  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 69 - 
دوش یمن  هدید  هک  یکچوک  ياه  هرذ  ندـنام  یقاب  یلو  دوش ؛ هزیکاپ  الماک  جرخم  ات  دـنیامن  هفاضا  يردـق  هب  دـیاب  دوشن ؛ فرطرب 

.درادن لاکشا 

هتـشون نآ  رب  ناربمغیپ  ادخ و  مسا  هک  يذـغاک  دـننام  تسا  مزال  اهنآ  مارتحا  هک  یئاهزیچ  اب  طئاغ  جرخم  ندرک  كاپ  هلأسم 70 - 
.دوش یمن  كاپ  جرخم  نیگرس  ناوختسا و  اب  طایتحا  رب  انب  .تسا و  مارح  هدش 

ریهطت اروف  طئاغ  ای  لوب  زا  دعب  هشیمه  هچرگا  دیامن  ریهطت  تسا  مزال  هن ؛ ای  هدرک  ریهطت  ار  جرخم  هک  دـنک  کش  رگا  هلأسم 71 - 
.هدرک یم 

زا شیپ  هک  دـهدب  لامتحا  هک  یتروص  رد  هن ؛ ای  هدرک  ریهطت  ار  جرخم  زامن ؛ زا  لبق  هک  دـنک  کـش  زاـمن  زا  دـعب  رگا  هلأسم 72 - 
.دنک ریهطت  دیاب  يدعب  ياهزامن  يارب  یلو  تسا ؛ حیحص  هدناوخ  هک  يزامن  هدوب  تفتلم  زامن  هب  عورش 

ءاربتسا

ارجم رد  لوب  دننک  نیقی  هکنآ  يارب  دنهد ؛ یم  ماجنا  لوب  ندمآ  نوریب  زا  دعب  اهدرم  هک  تسا  یبحتسم  لمع  ءاربتسا  هلأسم 73 - 
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نآ لوا  هدش ؛ سجن  طئاغ  جرخم  رگا  لوب ؛ ندش  عطق  زا  دعب  هک  تسا  نیا  اهنآ  نیرتهب  تسا و  یماسقا  ياراد  نآ  .تسا و  هدـنامن 
تشگنا تلآ و  يور  ار  تسش  دعب  دنـشکب و  تلآ  خیب  ات  طئاغ  جرخم  زا  پچ  تسد  هنایم  تشگنا  اب  هعفد  هس  دعب  دننک ؛ ریهطت  ار 

.دنهد راشف  ار  تلآ  رس  هبترم  هس  نآ  زا  سپ  دنشکب و  هاگ  هنتخ  ات  هبترم  هس  دنراذگب و  نآ  ریز  ار  تسش  يولهپ 

زین تسا و  كاپ  دنیوگ  یم  يذم  نآ  هب  دوش و  یم  جراخ  ناسنا  زا  نز  اب  ندرک  يزاب  هبعالم و  زا  دعب  یهاگ  هک  یبآ  هلأسم 74 - 
يدو نآ  هب  دیآ و  یم  نوریب  لوب  زا  دعب  یهاگ  هک  یبآ  دوش و  یم  هتفگ  يذو  نآ  هب  دیآ و  یم  نوریب  ینم  زا  دـعب  یهاگ  هک  یبآ 
کش دوش و  جراخ  وا  زا  یبآ  دعب  دنک و  ءاربتسا  لوب  زا  دعب  ناسنا  هچنانچ  .تسا و  كاپ  دشاب  هدیـسرن  نآ  هب  لوب  رگا  دنیوگ  یم 

.دشاب یم  كاپ  بآ ؛ هس  نیا  زا  یکی  ای  تسا  لوب  هک  دنک 

.دـشاب و یم  سجن  هن ؛ ای  تسا  كاپ  دـنادن  هک  دـیآ  نوریب  وا  زا  یتبوطر  هن و  ای  هدرک  ءاربتـسا  دـنک  کش  ناـسنا  رگا  هلأسم 75 - 
هک دیآ  نوریب  وا  زا  یتبوطر  هن و  ای  هدوب  تسرد  هدرک  هک  یئاربتـسا  دنک  کش  رگا  یلو  .دوش  یم  لطاب  دشاب  هتفرگ  وضو  هچنانچ 

.دنک یمن  لطاب  مه  ار  وضو  دشاب و  یم  كاپ  هن ؛ ای  تسا  كاپ  دنادن 

تسا و هدنامن  ارجم  رد  لوب  دنک  نیقی  هتشذگ ؛ وا  ندرک  لوب  زا  یتدم  هکنآ  هطـساو  هب  رگا  هدرکن  ءاربتـسا  هک  یـسک  هلأسم 76 - 
دنیبب و یتبوطر 
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.دنک یمن  لطاب  مه  ار  وضو  دشاب و  یم  كاپ  تبوطر  نآ  هن ؛ ای  تسا  كاپ  دنک  کش 

ینم ای  تسا  لوب  ای  دنادب  هک  دـنیبب  یتبوطر  وضو  زا  دـعب  هچنانچ  دریگب ؛ وضو  دـنک و  ءاربتـسا  لوب  زا  دـعب  ناسنا  رگا  هلأسم 77 - 
.تسا یفاک  وضو  نتفرگ  طقف  دشاب  هتفرگن  وضو  رگا  یلو  دنک ؛ لسغ  بحتسم  طایتحا  رب  انب  دریگب و  وضو  تسا  مزال 

وا لسغ  وضو و  دشاب و  یم  كاپ  هن  ای  تسا  لوب  هک  دنک  کش  دنیبب و  یتبوطر  رگا  تسین و  لوب  زا  ءاربتـسا  نز  يارب  هلأسم 78 - 
.دنک یمن  لطاب  مه  ار 

یلخت تاهورکم  تابحتسم و 

پچ و ياپ  لوا  یلخت ؛ ناکم  هب  ندش  دراو  عقوم  دنیبن و  ار  وا  یـسک  هک  دنیـشنب  یئاج  یلخت  عقوم  رد  تسا  بحتـسم  هلأسم 79 - 
ياپ رب  ار  ندب  ینیگنـس  دناشوپب و  ار  رـس  یلخت  لاح  رد  تسا  بحتـسم  نینچمه  دراذگب و  ار  تسار  ياپ  لوا  ندـمآ ؛ نوریب  عقوم 

.دزادنیب پچ 

هورکم دـناشوپب  يا  هلیـسو  هب  ار  دوخ  تروع  رگا  یلو  تسا ؛ هورکم  یلخت  عقوم  رد  هاـم  دیـشروخ و  يوربور  نتـسشن  هلأسم 80 - 
زیچ دـهد و  یم  هویم  هک  یتخرد  ریز  هناخ و  رد  هچوک و  نابایخ و  هداـج و  رد  داـب و  يوربور  نتـسشن  یلخت  عقوم  رد  زین  .تسین و 
رگا یلو  یلخت ؛ لاـح  رد  ندز  فرح  تسا  نینچمه  .دـشاب و  یم  هورکم  تسار  تـسد  اـب  ندرک  ریهطت  داـیز و  فـقوت  ندروـخ و 

.درادن لاکشا  دیوگب  ادخ  رکذ  ای  دشاب  راچان 

.تسا هورکم  هداتسیا  بآ  اصوصخ  بآ ؛ رد  ناروناج و  خاروس  تخس و  نیمز  رد  ندرک  لوب  ندرک و  لوب  هداتسیا  هلأسم 81 - 

.تسا هورکم  طئاغ  لوب و  زا  ندرک  يراددوخ  هلأسم 82 - 
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.تسا مارح  دشاب  هتشاد  یلک  ررض  ندب  يارب  رگا  و 

.دنک لوب  ینم ؛ ندمآ  نوریب  زا  دعب  عامج و  زا  شیپ  باوخ و  زا  شیپ  زامن و  زا  شیپ  ناسنا  تسا  بحتسم  هلأسم 83 - 

تاساجن

هراشا

: تسا زیچ  هد  تاساجن  هلأسم 84 - 

يراصن دوهی و  هفیاط  زا  هک  رفاک  متشه  كوخ ؛ گس و  متفه  مشـش و  نوخ ؛ مچنپ  رادرم ؛ مراهچ  ینم ؛ موس  طئاغ ؛ مود  لوب ؛ لوا 
.عاقف مهد  بارش ؛ مهن  دشابن ؛ سوجم  و 

طئاغ لوب و  1 و 2 - 

نتـسج نآ  زا  نوخ  دـنربب ؛ ار  نآ  گر  رگا  ینعی  دراد  هدـنهج  نوخ  هک  یتشوگ  مارح  ناویح  ره  ناسنا و  طئاغ  لوب و  هلأسم 85 - 
نینچمه تشوگ و  مارح  یهاـم  لـثم  دـنک  یمن  نتـسج  نآ  نوخ  هک  یتـشوگ  مارح  ناویح  طـئاغ  لوب و  .تسا و  سجن  دـنک ؛ یم 

.تسا كاپ  دنرادن  تشوگ  هک  سگم  هشپ و  لثم  کچوک  تاناویح  هلضف 

.تسا بانتجا  رتهب  كاپ و  تشوگ  مارح  ناگدنرپ  هلضف  لوب و  هلأسم 86 - 

نآ زا  هک  هدروخ  كوخ  ریش  هک  يدنفسوگ  طئاغ  لوب و  تسا  نینچمه  تسا و  سجن  راوختساجن  ناویح  طئاغ  لوب و  هلأسم 87 - 
.تسا هدومن  یکیدزن  نآ  اب  ینعی  هدرک  یطو  ارنآ  ناسنا  هک  یناویح  ای  دوش ؛ مکحم  شناوختسا  هدروآ و  تشوگ  ریش ؛

ینم  - 3

.تسا سجن  دراد  هدنهج  نوخ  هک  یناویح  ناسنا و  ینم  هلأسم 88 - 

رادرم  - 4

عرـش رد  هک  يروتـسد  ریغ  هب  اـی  دـشاب ؛ هدرم  شدوخ  هچ  تسا ؛ سجن  دراد  هدـنهج  نوخ  هک  یناویح  ناـسنا و  رادرم  هلأسم 89 - 
.تسا كاپ  دریمب  بآ  رد  هچرگا  درادن ؛ هدنهج  نوخ  نوچ  یهام  .دنشاب و  هتشک  ار  نآ  هدش  نیعم 

.تسا كاپ  هتشادن  حور  هک  نادند ؛ ناوختسا و  كرک و  وم و  مشپ و  لثم  رادرم  زا  یئاهزیچ  هلأسم 90 - 

دراد حور  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  تشوگ  تسا  هدنز  هک  یلاح  رد  دراد  هدـنهج  نوخ  هک  یناویح  ای  ناسنا  ندـب  زا  رگا  هلأسم 91 - 
.تسا سجن  دننک  ادج 
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.تسا كاپ  دننکب  ار  ندب  رگید  ياهاج  بل و  رصتخم  ياهتسوپ  رگا  هلأسم 92 - 

ار نآ  رهاظ  یلو  تسا  كاپ  دشاب  هدش  تفس  نآ  يور  تسوپ  رگا  دیآ ؛ یم  نوریب  هدرم  غرم  مکـش  زا  هک  یغرم  مخت  هلأسم 93 - 
.دیشک بآ  دیاب 

یلو تسا  كاپ  دـشاب  یم  اهنآ  نادریـش  رد  هک  يا  هیاـم  رینپ  دـنریمب ؛ دـنوش  راوخفلع  هکنآ  زا  شیپ  هلاـغزب  هرب و  رگا  هلأسم 94 - 
.دیشک بآ  دیاب  ار  نآ  رهاظ 

هتـشادن اهنآ  تساجن  هب  نیقی  ناسنا  رگا  دـنروآ ؛ یم  هجراخ  زا  هک  نوباص  سکاو و  نغور و  رطع و  ناور و  تاجاود  هلأسم 95 - 
.تسا كاپ  دشاب 

رگا یلو  تسا ؛ كاپ  هدش  هتشک  عرـش  روتـسد  هب  هک  تسا  یناویح  زا  هک  دورب  نآ  لامتحا  هک  یمرچ  هیپ و  تشوگ و  هلأسم 96 - 
روتـسد هب  هک  تسا  یناویح  زا  هک  هدرکن  یگدیـسر  هتفرگ و  رفاک  زا  هک  دـشاب  یناملـسم  تسد  هکنیا  ای  دوش  هتفرگ  رفاک  تسد  زا 

نآ ندروخ  هن  ای  هدش  هتشک  عرش 
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زا اـی  اهناملـسم  رازاـب  زا  هچنآ  اـما  تسا و  نآ  تساـجن  طوـحا  هکلب  تـسین  زیاـج  مرچ  نآ  رد  زاـمن  تـسا و  مارح  هـیپ  تشوـگ و 
دشاب هتفرگ  رفاک  زا  هچرگا  هدرک  قیقحت  هک  دورب  نآ  لامتحا  هکنیا  ای  هدش  هتفرگ  رفاک  زا  هک  دشابن  مولعم  دوش و  هتفرگ  یناملـسم 

.تسا زیاج  زین  هیپ  تشوگ و  نآ  ندروخ  مرچ و  نآ  رد  ندناوخ  زامن 

نوخ  - 5

دنک یم  نتـسج  نآ  زا  نوخ  دـنربب  ار  نآ  گر  رگا  هک  یناویح  ینعی  دراد  هدـنهج  نوخ  هک  یناویح  ره  ناسنا و  نوخ  هلأسم 97 - 
.دشاب یم  كاپ  درادن  هدنهج  نوخ  هشپ  یهام و  دننام  هک  یناویح  نوخ  سپ  تسا ؛ سجن 

؛ دـیآ نوریب  لومعم  رادـقم  هب  نآ  نوخ  دنـشکب و  هدـش  نیعم  عرـش  رد  هک  يروتـسد  هب  ار  تشوگ  لـالح  ناویح  رگا  هلأسم 98 - 
نوخ هدوب  يدنلب  ياج  رد  ناویح  رس  هکنیا  هطساو  هب  ای  ندیشک  سفن  تلع  هب  رگا  یلو  تسا ؛ كاپ  دنام  یم  شندب  رد  هک  ینوخ 

.تسا سجن  نوخ  نآ  ددرگرب ؛ ناویح  ندب  هب 

هدرز رد  ـالثم  نوخ  رگا  یلو  .درک  باـنتجا  دـیاب  تسا  نآ  رد  نوـخ  يا  هرذ  هک  یغرم  مخت  زا  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  هلأسم 99 - 
.دشاب یم  كاپ  دیفس  هدشن  هراپ  نآ  يور  كزان  تسوپ  ات  دشاب ؛

.دنک یم  سجن  ار  ریش  تسا و  سجن  دوش  یم  هدید  ریش  ندیشود  عقوم  یهاگ  هک  ینوخ  هلأسم 100 - 

مزال ناهد  بآ  زا  بانتجا  دورب  نیب  زا  ناهد  بآ  اب  ندش  طولخم  هطـساو  هب  دیآ ؛ یم  اهنادند  يال  زا  هک  ینوخ  رگا  هلأسم 101 - 
.تسین

هب رگید  هک  دوش  يروط  رگا  دریم ؛ یم  تسوپ  ریز  ای  نخان  ریز  ندش ؛ هدیبوک  هطساو  هب  هک  ینوخ  هلأسم 102 - 
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نوریب رگا  دوش  خاروس  تسوپ  ای  نخان  هچنانچ  تروص  نیا  رد  تسا و  سجن  دـنیوگب  نوخ  نآ  هب  رگا  كاـپ و  دـنیوگن  نوخ  نآ 
هک يروط  هب  دریگب  مه  وضو  مزال  طایتحا  رب  انب  .دیامن و  ممیت  دـیاب  دراد  تقـشم  لسغ  ای  وضو  تهج  لحم  ریهطت  نوخ و  ندروآ 

.دوشن سجن  وضو  بآ  نتفرگ  وضو  تقو 

.تسا كاپ  هدمآ  رد  تلاح  نآ  هب  ندش  هدیبوک  هطساو  هب  تشوگ  ای  هدرم  تسوپ  ریز  نوخ  هک  دنادن  ناسنا  رگا  هلأسم 103 - 

ترارح و ندیـشوج و  .دوش و  یم  سجن  نآ  فرظ  اذغ و  مامت  دتفیب ؛ نآ  رد  نوخ  يا  هرذ  اذغ  ندیـشوج  عقوم  رگا  هلأسم 104 - 
.تسین هدننک  كاپ  شتآ 

كاپ تسا  طولخم  نوخ  اب  هک  دـشابن  مولعم  رگا  دوش ؛ یم  ادـیپ  نآ  فارطا  رد  مخز  يدوبهب  لاح  رد  هک  يا  هبادرز  هلأسم 105 - 
.دشاب یم 

: كوخ گس و   - 7 6 ؛

؛ تسا سجن  اهنآ  ياهتبوطر  نخان و  هجنپ و  ناوختسا و  وم و  یتح  دننک  یم  یگدنز  یکشخ  رد  هک  یکوخ  گس و  هلأسم 106 - 
.تسا كاپ  یئایرد  كوخ  گس و  یلو 

: رفاک  - 8

دـهد و یم  رارق  کیرـش  ادـخ  يارب  ای  تسین و  نآ  هب  فرتعم  اـی  تسا و  توبن  اـی  ادـخ  رکنم  هک  یـسک  ینعی  رفاـک  هلأسم 107 - 
بـصاون جراوخ و  و  تسا ) هدرک  لولح  وا  رد  ادـخ  دـنیوگب  ای  هدـناوخ  ادـخ  ار  ع )  ) همئا زا  یکی  هک  یئاهنآ  ینعی   ) هالغ نینچمه 
يربمغیپ هک  سوجم ) يراصن و  دوهی و  ینعی   ) باتک لها  اما  دنـسجن و  دـنیامن ) یم  ینمـشد  ع )  ) راهطا همئا  اـب  هک  یئاـهنآ  ینعی  )

تسا و طایتحا  قفاوم  لوق  نیا  دنشاب و  یم  سجن  روهشم  رب  انب  زین  دنرادن ؛ لوبق  ار  ص )  ) هّللادبع نب  دمحم  ءایبنالا  متاخ  ترـضح 
مالـسا نید  ءزج  ناناملـسم  هزور  زامن و  لثم  هک  ار  يزیچ  ینعی  نید  يرورـض  هک  یـسک  زین  دنکاپ و  فیاوط  نیا  رهظا  رب  انب  نکل 

.دشاب یم  سجن  تسا  نید  يرورض  زیچ  نآ  دنادب  هچنانچ  دوش ؛ رکنم  دنناد  یم 

.تسا سجن  وا  ياهتبوطر  نخان و  وم و  یتح  رفاک  ندب  مامت  هلأسم 108 - 

رهظم زیمم و  هک  یتروص  رد  رگم  تسا ؛ سجن  مه  هچب  نآ  دنـشاب  رفاک  غلاب  ان  هچب  هدـج  دـج و  رداـم و  ردـپ و  رگا  هلأسم 109 - 
.تسا كاپ  هچب  دشاب  ناملسم  اهنیا  زا  یکی  رگا  دشاب و  مالسا 

بجاو دوش و  نفد  ناناملـسم  ناتـسربق  رد  تسا  زیاج  دشاب و  یم  كاپ  هن ؛ ای  تسا  ناملـسم  تسین  مولعم  هک  یـسک  هلأسم 110 - 
.درک نفد  دناوخ و  زامن  داد و  لسغ  اهناملسم  ریاس  لثم  تسا 

هب هک  یصخش  هلأسم 111 - 
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.تسا سجن  دهد ؛ مانشد  ینمشد  يور  زا  ع )  ) ماما هدزاود  زا  یکی 

بارش  - 9

دشاب ناور  دوخ  يدوخ  هب  هچنانچ  دنک ؛ یم  تسم  ار  ناسنا  هک  يزیچ  ره  بجاو  طایتحا  رب  انب  تسا و  سجن  بارـش  هلأسم 112 - 
.دوش ناور  هک  دنزیرب  نآ  رد  يزیچ  هچرگا  تسا  كاپ  دشابن  ناور  شیشح  گنب و  لثم  رگا  تسا و  سجن  زین 

تـسم یئاهنت  هب  شدوخ  هک  دنرب ؛ یم  راک  هب  اهنیا  دـننام  یلدنـص و  زیم و  رد و  ندرک  گنر  يارب  هک  یتعنـص  لکلا  هلأسم 113 - 
.دشاب یم  كاپ  تسین  هدننک 

مارح نآ  ندروخ  یلو  تسا  كاـپ  هچرگا  دـیایب ؛ شوج  نتخپ  هطـساو  هب  اـی  دوخ  يدوخ  هب  روگنا  بآ  روگنا و  رگا  هلأسم 114 - 
.تسا

.تسا لالح  اهنآ  ندروخ  كاپ و  دنیایب  شوج  هچرگا  اهنآ  بآ  شمشک و  زیوم و  امرخ و  هلأسم 115 - 

عاقف  - 10

زا بیبط  روتسد  هب  هک  یبآ  دننام  عاقف  ریغ  تسا و  سجن  دنیوگ  یم  وج  بآ  نآ  هب  دوش و  یم  هتفرگ  وج  زا  هک  عاقف  هلأسم 116 - 
.دشاب یم  كاپ  دنیوگ  یم  ریعشلاءام  نآ  هب  دنریگ و  یم  وج 

هلأسم هلأسم و  نیا  رد  طایتحا  تسین  دـیعب  تسین و  زیاج  نآ  اب  زامن  طایتحا  رب  اـنب  تسا و  كاـپ  مارح  زا  بنج  قرع  هلأسم 117 - 
.دراد ار  مارح  زا  تبانج  مکح  ضیح  لاح  رد  نز  اب  یکیدزن  دشابن و  بجاو   120

كاپ وا  قرع  دنک ؛ یکیدزن  دوخ  نز  اب  ناضمر ؛ هام  زور  رد  الثم  تسا  مارح  نز  اب  یکیدزن  هک  یتاقوا  رد  ناسنا  رگا  هلأسم 118 - 
.دناوخن زامن  نآ  اب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  تسا و 

تسا ممیت  زا  لبق  قرع  مکح  قرع ؛ نآ  مکح  دنک ؛ قرع  ممیت  زا  دعب  دیامن و  ممیت  لسغ  ضوع  مارح  زا  بنج  رگا  هلأسم 119 - 
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.طایتحاربانب

بانتجا دوخ  قرع  زا  زامن  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنک ؛ یکیدزن  دوخ  لالح  اب  دعب  دوش و  بنج  مارح  زا  یسک  رگا  هلأسم 120 - 
.تسین مزال  بانتجا  دوش  مارح  بکترم  دعب  دنک و  یکیدزن  دوخ  لالح  اب  لوا  هچنانچ  دیامن و 

نآ اب  زامن  یلو  تسا  كاپ  هچرگا  هدرک  تداع  ناسنا  تساجن  ندروخ  هب  هک  یناویح  ره  راوخ و  تساـجن  رتش  قرع  هلأسم 121 - 
.تسین زیاج 

تساجن ندش  تباث  هار 

: دوش یم  تباث  هار  هس  زا  زیچ  ره  تساجن  هلأسم 122 - 

نآ زا  تسین  مزال  تسا ؛ سجن  يزیچ  دـشاب  هتـشاد  نامگ  رگا  تسا و  سجن  يزیچ  دـنک  نانیمطا  اـی  نیقی  ناـسنا  دوخ  هکنآ  لوا :
ار یـسجن  یکاپ و  هک  یناسک  یلابا و  نامدرم ال  هک  یئاه  هناخنامهم  اـه و  هناـخ  هوهق  رد  ندروخ  اذـغ  نیا  رب  اـنب  .دـیامن  باـنتجا 

تسا سجن  دنا  هدروآ  وا  يارب  هک  ار  یئاذغ  دشاب ؛ هتشادن  نانیمطا  ای  نیقی  ناسنا  رگا  دنروخ ؛ یم  اذغ  اهنآ  رد  دننک  یمن  تاعارم 
.درادن لاکشا 

ای فرظ  دـیوگب  تفلک  ای  رکون  ای  ناسنا  رـسمه  الثم  تسا ؛ سجن  زیچ  نآ  دـیوگب  تسا  وا  رایتخا  رد  يزیچ  هک  یـسک  هکنآ  مود :
.دشاب یم  سجن  تسا  وا  رایتخا  رد  هک  يرگید  زیچ 

دیوگب دـشابن  مه  لداع  هچرگا  قثوم  صخـش  هکلب  لداع  رفن  کی  رگا  زین  تسا و  سجن  يزیچ  دـنیوگب  لداع  درم  ود  هکنآ  موس :
.درک بانتجا  زیچ  نآ  زا  دیاب  تسا ؛ سجن  يزیچ 

؛ هن ای  تسا  كاپ  شوم  هلـضف  دنادن  الثم  دـنادن ؛ ار  يزیچ  ندوب  كاپ  ندوب و  سجن  هلأسم ؛ نتـسنادن  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 123 - 
کش الثم  هن ؛ ای  تسا  كاپ  دنک  کش  ار  يزیچ  دناد ؛ یم  ار  هلأسم  هکنیا  اب  رگا  یلو  دسرپب ؛ ار  هلأسم  دیاب 
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.تسین مزال  ندیسرپ  ای  ندرک  یسراو  دشاب و  یم  كاپ  ناسنا ؛ نوخ  ای  تسا  هشپ  نوخ  هک  دنادن  ای  هن  ای  تسا  نوخ  زیچ  نآ  دنک 

كاپ هن ؛ ای  هدش  سجن  دنک  کش  رگا  ار  كاپ  زیچ  تسا و  سجن  هن ؛ ای  هدش  كاپ  دراد  کش  ناسنا  هک  یسجن  زیچ  هلأسم 124 - 
.دنک یسراو  تسین  مزال  دمهفب  ار  نآ  ندوب  كاپ  ای  ندوب  سجن  دناوتب  مه  رگا  .تسا و 

دیاب تسا ؛ مادک  دنادن  هدش و  سجن  دنک  یم  هدافتسا  اهنآ  يود  ره  زا  هک  یـسابل  ود  ای  فرظ  ود  زا  یکی  دنادب  رگا  هلأسم 125 - 
یم يرگید  لام  هدوب و  جراخ  وا  فرصت  زا  هک  یسابل  ای  هدش  سجن  شدوخ  سابل  دناد  یمن  الثم  رگا  یلو  دنک ؛ بانتجا  ود  ره  زا 

.دیامن بانتجا  شدوخ  سابل  زا  تسین  مزال  دشاب ؛

دوش یم  سجن  هنوگچ  كاپ  زیچ 

زیچ دـسرب ؛ يرگید  هب  یکی  يرت  هک  دـشاب  رت  يروط  هب  اهنآ  زا  یکی  ای  ود  ره  دـسرب و  سجن  زیچ  هب  كاپ  زیچ  رگا  هلأسم 126 - 
هب سجنتم  هک  دنا  هدومرف  روهـشم  دنک و  یم  شـسجن  دـسرب ؛ تبوطر  نامه  اب  یموس  زیچ  هب  رگا  نینچمه  دوش و  یم  سجن  كاپ 
رد لاثم )  ) تسا وا  زا  بانتجا  رد  بجاو  طایتحا  تسا و  لاکشا  لحم  لوا  هطـساو  ریغ  رد  مکح  نیا  یلو  تسا ؛ سجنم  قلطم  روط 

تاـقالم نیا  دـنک  تاـقالم  ار  پچ  تسد  يرگید  تبوطر  اـب  تسد  نآ  هاـگ  نآ  دوـش  سجنتم  لوـب  هب  تسار  تسد  هک  یتروـص 
زین نآ  دـنک ؛ تاقالم  تاعیام  ریاس  اـی  لـیلق  بآ  اـب  ندیکـشخ  زا  دـعب  پچ  تسد  رگا  دوب و  دـهاوخ  پچ  تسد  تساـجن  بجوم 

؛ دنک تاقالم  يرگید  تبوطر  اب  يرگید  زیچ  اب  رگا  یلو  دوش ؛ یم  سجن 
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؛ دـسرن يرگید  هب  هک  دـشاب  مک  يردـق  هب  يرت  رگا  تسا و  نآ  زا  باـنتجا  بجاو  طاـیتحا  هچرگا  تسین  موـلعم  زیچ  نآ  تساـجن 
.دسرب سجن  نیع  هب  هچرگا  دوش  یمن  سجن  هدوب  كاپ  هک  يزیچ 

سجن كاپ ؛ زیچ  نآ  هن ؛ ای  هدوب  رت  اهنآ  زا  یکی  ای  ود  ره  هک  دنک  کش  ناسنا  دـسرب و  سجن  زیچ  هب  یکاپ  زیچ  رگا  هلأسم 127 - 
.دشاب هیرسم  تبوطر  كاپ  زیچ  هقباس  تلاح  رگم  دوش  یمن 

سجن دسرب  اهنآ  زا  یکی  هب  تبوطر  اب  یکاپ  زیچ  رگا  تسا  سجن  مادک  كاپ و  مادک  دناد  یمن  ناسنا  هک  يزیچ  ود  هلأسم 128 - 
.دوش یمن 

ياهاج دوش و  یم  سجن  دسرب  نآ  هب  تساجن  هک  یتمـسق  ره  دشاب ؛ هتـشاد  تبوطر  رگا  اهنیا  دننام  هچراپ و  نیمز و  هلأسم 129 - 
.اهنیا دننام  هزبرخ و  رایخ و  تسا  نینچمه  تسا و  كاپ  نآ  رگید 

نیمه دنام ؛ یمن  یلاخ  نآ  ياج  دنرادرب  ار  نآ  زا  يرادقم  رگا  هک  دشاب  يروط  اهنیا  دـننام  نغور و  هریـش و  هاگ  ره  هلأسم 130 - 
؛ دنامب یلاخ  نتـشادرب  عقوم  رد  نآ  ياج  هک  دـشاب  يروط  رگا  یلو  .دوش  یم  سجن  نآ  مامت  دـش ؛ سجن  نآ  زا  يا  هطقن  کی  هک 

داتفا هلضف  هک  یئاج  دتفیب  نآ  رد  شوم  هلضف  رگا  سپ  .دشاب  یم  سجن  هدیسر  نآ  هب  تساجن  هک  یئاج  طقف  دوش ؛ رپ  دعب  هچرگا 
.تسا كاپ  هیقب  سجن و 

تـسا رت  مه  نآ  هک  یکاپ  زیچ  يور  دـعب  دنیـشنب و  تسا  رت  هک  یـسجن  زیچ  يور  نآ ؛ دـننام  یناویح  اـی  سگم  رگا  هلأسم 131 - 
.تسا كاپ  دنادن  رگا  دوش و  یم  سجن  كاپ  زیچ  هدوب ؛ ناویح  نآ  هارمه  تساجن  دنادب  ناسنا  هچنانچ  دنیشنب ؛

یئاج رگا  هلأسم 132 - 
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هب قرع  رگا  دوش و  یم  سجن  دسرب  نآ  هب  قرع  هک  اج  ره  دورب ؛ رگید  ياج  هب  اج  نآ  زا  قرع  دوش و  سجن  دراد  قرع  هک  ندب  زا 
.تسا كاپ  ندب  رگید  ياهاج  دورن ؛ رگید  ياج 

سپ تسا ؛ كاپ  نآ  هیقب  سجن و  دراد  نوخ  هک  یئاج  دشاب ؛ هتـشاد  نوخ  رگا  دـیآ ؛ یم  ولگ  ای  ینیب  زا  هک  یطالخا  هلأسم 133 - 
هک ار  یلحم  تسا و  سجن  هدیـسر  نآ  هب  طالخا  سجن  ياج  دراد  نیقی  ناسنا  هک  ار  يرادـقم  دـسرب ؛ ینیب  ای  ناـهد  نوریب  هب  رگا 

.دشاب یم  كاپ  هن  ای  هدیسر  نآ  هب  سجن  ياج  دراد  کش 

عمج نآ  ریز  بآ  دـتفیب و  نایرج  زا  هچناـنچ  دـنراذگب ؛ سجن  نیمز  يور  تسا  خاروس  نآ  هت  هک  ار  يا  هباـتفآ  رگا  هلأسم 134 - 
سجن دشاب  هتشاد  نایرج  هباتفآ  بآ  رگا  یلو  دوش ؛ بانتجا  هباتفآ  بآ  زا  طایتحا  رب  انب  دوش ؛ باسح  یکی  هباتفآ  بآ  اب  هک  ددرگ 

.دوش یمن 

كاپ دشابن  تساجن  هب  هدولآ  ندمآ ؛ نوریب  زا  دـعب  هک  یتروص  رد  دـسرب ؛ تساجن  هب  دوش و  ندـب  لخاد  يزیچ  رگا  هلأسم 135 - 
نوریب زا  دعب  دور و  ورف  ندب  رد  اهنیا  دننام  وقاچ و  نزوس و  ای  دوش ؛ دراو  طئاغ  جرخم  رد  نآ  بآ  ای  هلاما  بابـسا  رگا  سپ  .تسا 
نوریب زا  دـعب  دـسرب و  نوخ  هب  لـخاد  رد  رگا  ینیب  ناـهد و  بآ  تسا  نینچمه  .تسین و  سجن  دـشابن ؛ هدوـلآ  تساـجن  هب  ندـمآ 

.دشابن هدولآ  نوخ  هب  ندمآ 

تاساجن ماکحا 

دیاب دوش  سجن  رگا  تسا و  مارح  لاکـشا  یب  دـشاب ؛ کته  مزلتـسم  هک  یتروص  رد  نآرق  قرو  طـخ و  ندرک  سجن  هلأسم 136 - 
هکلب .دنشکب  بآ  ار  نآ  اروف 
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.تسا بجاو  ندیشک  بآ  مارح و  ندرک  سجن  زین  کته  ضرف  ریغ  رد  بجاو  طایتحا  رب  انب 

.دنشکب بآ  ار  نآ  دیاب  دشاب ؛ نآرق  هب  یمارتحا  یب  هک  یتروص  رد  دوش ؛ سجن  نآرق  دلج  رگا  هلأسم 137 - 

ار نآ  ندرک  سجن  مکح  دشاب ؛ کشخ  سجن  نیع  نآ  هچرگا  رادرم  نوخ و  دننام  سجن  نیع  يور  نآرق  نتـشاذگ  هلأسم 138 - 
.دراد

نآ دیاب  دوش  هتشون  رگا  دراد و  ار  نآ  ندرک  سجن  مکح  دشاب  نآ  فرح  کی  هچرگا  سجن  بکرم  اب  نآرق  نتشون  هلأسم 139 - 
.دورب نیب  زا  هک  دننک  يراک  نآ  دننام  ندیشارت و  هطساو  هب  ای  دنشکب ؛ بآ  ار 

.تسا بجاو  وا  زا  نآرق  نتفرگ  مارح و  دشاب  کته  مزلتسم  رفاک  هب  نآرق  نداد  هک  یتروص  رد  هلأسم 140 - 

رد هدش ؛ هتشون  نآ  رب  ماما  ای  ربمغیپ  ای  ادخ  مسا  هک  يذغاک  لثم  تسا ؛ مزال  نآ  مارتحا  هک  يزیچ  ای  نآرق  قرو  رگا  هلأسم 141 - 
؛ دـشابن نکمم  نآ  ندروآ  نوریب  رگا  .تسا و  بجاو  دـشاب  هتـشاد  جرخ  هچرگا  نآ  ندیـشک  بآ  ندروآ و  نوریب  دـتفیب ؛ حارتسم 

نکمم نآ  ندروآ  نوریب  دـتفیب و  حارتـسم  رد  تبرت  رگا  زین  .تسا و  هدیـسوپ  قرو  نآ  دـننک  نیقی  اـت  دـنورن  حارتـسم  نآ  هب  دـیاب 
.دنورن حارتسم  نآ  هب  هتفر  نیب  زا  یلک  هب  هک  دنا  هدرکن  نیقی  هک  یتقو  ات  دیاب  دشابن ؛

لفط هب  نآ  ندیناروخ  رد  يرگید و  هب  نآ  ندیناروخ  تسا  نینچمه  تسا و  مارح  سجنتم  زیچ  ندـیماشآ  ندروخ و  هلأسم 142 - 
؛ دروخب دنک و  سجن  ار  اذغ  سجن  تسد  اب  ای  دروخب  ار  سجن  ياذغ  هناوید  ای  لفط  دوخ  رگا  تسا و  زاوج  رهظا  هناوید  و 
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.دننک يریگولج  وا  زا  تسین  مزال  لاکشا  یب 

ندوب سجن  رگا  دیشک ؛ بآ  ار  نآ  تسا  نکمم  دوش و  یم  لامعتسا  ندیماشآ  ندروخ و  رد  هک  یسجن  زیچ  نتخورف  هلأسم 143 - 
.درادن لاکشا  دنیوگب  فرط  هب  ار  نآ 

.دیوگب وا  هب  تسین  مزال  دناوخ  یم  زامن  سجن  سابل  اب  ای  دروخ  یم  ار  یسجن  زیچ  یسک  دنیبب  ناسنا  رگا  هلأسم 144 - 

اب دنوش  یم  وا  هناخ  دراو  هک  یناسک  رگید  زیچ  ای  سابل  ای  ندب  دنیبب  دشاب و  سجن  یـسک  شرف  ای  هناخ  زا  یئاج  رگا  هلأسم 145 - 
.دیوگب نانآ  هب  دیاب  دنک  تیارس  بورشم  لوکام و  هب  تساجن  هک  دشاب  نیا  ضرعم  رد  تسا و  هدیسر  سجن  ياج  هب  تبوطر 

اهنامهم زا  یکی  رگا  اما  دـیوگب ؛ اهنامهم  هب  دـیاب  تسا ؛ سجن  اذـغ  دـمهفب  ندروخ  اذـغ  نیب  رد  هناـخ  بحاـص  رگا  هلأسم 146 - 
نانآ ندوب  سجن  هطـساو  هب  تسا  نکمم  هک  دراد  ترـشاعم  نانآ  اب  يروط  هچنانچ  یلو  .دهد  ربخ  نارگید  هب  تسین  مزال  دـمهفب ؛

.دیوگب نانآ  هب  اذغ  زا  دعب  دیاب  دوش ؛ سجن  مه  وا  دوخ 

لامعتسا تسا  یکاپ  نآ  طرش  هک  يراک  رد  ار  زیچ  نآ  شبحاص  هچنانچ  دوش ؛ سجن  هدرک  هیراع  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 147 - 
؛ سابل لثم  اما  دیوگب و  وا  هب  ار  نآ  ندش  سجن  تسا  بجاو  دوش  یم  لامعتـسا  ندیماشآ  ندروخ و  رد  هک  یفورظ  دننام  دنک  یم 

یعقاو طرـش  زامن  رد  سابل  ندوب  كاپ  هک  اریز  دناوخ ؛ یم  زامن  وا  اب  شبحاص  دنادب  هچرگا  دیوگب  تسین  مزال  ار  وا  ندـش  سجن 
.تسین

هک يا  هچب  یلو  .درک  لوبق  ار  وا  فرح  دیابن  هدیشک  بآ  ار  يزیچ  ای  تسا  سجن  يزیچ  دیوگب  هچب  رگا  هلأسم 148 - 
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نانیمطا دروم  هچب  نآ  ای  دـشاب  وا  فرـصت  رد  زیچ  نآ  هک  یتروص  رد  مدیـشک ؛ بآ  ار  يزیچ  دـیوگب  رگا  تسا  کیدزن  شفیلکت 
.تسا سجن  يزیچ  دیوگب  رگا  نینچمه  دوش و  یم  لوبق  وا  فرح  دشاب 

تارهطم

هراشا

: دنیوگ تارهطم  ار  اهنآ  دنک و  یم  كاپ  ار  تساجن  زیچ  هدزاود  هلأسم 149 - 

نیع ندش  فرطرب  مهن  تیعبت ؛ متشه  مالسا ؛ متفه  لاقتنا ؛ مشش  بالقنا ؛ مجنپ  هلاحتسا ؛ مراهچ  باتفآ ؛ موس  نیمز ؛ مود  بآ ؛ لوا 
ماکحا .هحیبذ و  زا  فراعتم  نوخ  ندش  جراخ  مهدزاود  ناملسم ؛ ندش  بئاغ  مهدزای  راوخ ؛ تساجن  ناویح  ءاربتسا  مهد  تساجن ؛

.دوش یم  هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  لیصفت  روط  هب  اهنیا 

بآ  - 1

: دنک یم  كاپ  ار  سجن  زیچ  طرش  راهچ  اب  بآ  هلأسم 150 - 

.دنک یمن  كاپ  ار  سجن  زیچ  دیب  قرع  بالگ و  دننام  فاضم  بآ  سپ  دشاب ؛ قلطم  هکنآ  لوا :

.دشاب كاپ  هکنآ  مود :

ای وب  دـیاب  تسین  مزـال  رگید  نتـسش  نآ  زا  دـعب  هک  ینتـسش  رد  دوشن و  فاـضم  بآ  دـنیوش ؛ یم  ار  سجن  زیچ  یتـقو  هکنآ  موس :
نتـسش هعفد  ود  دیوشب و  لیلق  ای  رک  بآ  هب  ار  يزیچ  الثم  درادن ؛ ررـض  رییغت  نتـسش  نیا  ریغ  رد  دریگن و  مه  تساجن  هزم  ای  گنر 

.دوش یم  كاپ  دنکن  رییغت  هک  دنک  ریهطت  یبآ  هب  مود  هعفد  رد  دنک  رییغت  هچرگا  لوا  هعفد  رد  دشاب ؛ مزال  وا  رد 

زا رتمک  بآ  ینعی  لیلق  بآ  هب  سجن  زیچ  ندش  كاپ  .دشابن و  نآ  رد  تساجن  نیع  سجن ؛ زیچ  ندیشک  بآ  زا  دعب  هکنآ  مراهچ :
.دوش یم  هتفگ  ادعب  هک  دراد  مه  يرگید  ياهطرش  رک 

گـس هک  ار  یفرظ  یلو  تسا ؛ یفاک  هبترم  کی  يراج  رک و  رد  تسـش و  هبترم  هس  دیاب  لیلق  بآ  اب  ار  سجن  فرظ  هلأسم 151 - 
طایتحا رب  انب  درک و  لام  كاخ  كاـپ ؛ بآ  يرادـقم  كاـخ و  نتخیر  اـب  لوا  دـیاب  هدروخ ؛ رگید  ناور  زیچ  اـی  بآ  فرظ ؛ نآ  زا 

دنزیرب بآ  سپس  دشاب ؛ كاپ  دیاب  كاخ 
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انب هدیـسیل  گس  هک  ار  یفرظ  نینچمه  .تسـش و  لیلق  بآ  اب  هبترم  ود  ای  يراج  ای  رک  رد  هبترم  کی  دعب  دوش و  لئاز  وا  كاخ  هک 
.تسین مزال  یلام  كاخ  دزیرب ؛ یفرظ  رد  گس  ناهد  بآ  رگا  .درک و  لام  كاخ  نتسش  زا  شیپ  دیاب  بجاو  طایتحا  رب 

تدـش هب  هتخیر  بآ  يرادـقم  دـنزیرب و  نآ  رد  ار  كاـخ  دـیاب  دـشاب  گـنت  هدز ؛ نهد  گـس  هک  یفرظ  هناـهد  رگا  هلأسم 152 - 
.دنیوشب دش  رکذ  هک  یبیترت  هب  دعب  دسرب و  فرظ  نآ  همه  هب  كاخ  ات  دنهد  تکرح 

ای رک  ای  لیلق  بآ  اب  دشاب ؛ هدرم  یئارحص  شوم  وا  رد  هکنیا  ای  دروخب  یناور  زیچ  نآ  زا  ای  دسیلب  كوخ  هک  ار  یفرظ  هلأسم 153 - 
.دننک یلام  كاخ  ار  نآ  تسین  مزال  تسش و  هبترم  تفه  دیاب  يراج 

.تسین يراج  رک و  لیلق و  بآ  نیب  یقرف  دنیوشب و  هبترم  هس  دیاب  هدش ؛ سجن  بارش ؛ هب  هک  ار  یفرظ  هلأسم 154 - 

ره هب  دـنراذگب ؛ يراج  ای  رک  بآ  رد  رگا  هتفر ؛ ورف  نآ  رد  سجن  بآ  ای  هدـش و  هتخاس  سجن  لـگ  زا  هک  يا  هزوک  هلأسم 155 - 
بآ هک  دنامب  يراج  ای  رک  بآ  رد  يردق  هب  دیاب  دوش ؛ كاپ  مه  نآ  نطاب  دنهاوخب  رگا  .دوش و  یم  كاپ  دسرب  بآ  هک  نآ  ياج 

رد ادعب  دنیامن و  شکـشخ  دیاب  دشاب  عنام  نآ  نطاب  هب  بآ  ندیـسر  زا  هک  دـشاب  هتـشاد  یتبوطر  فرظ  رگا  دور و  ورف  نآ  مامت  هب 
.دنراذگب يراج  ای  رک  بآ 

: دیشک بآ  دوش  یم  مسق  ود  لیلق  بآ  اب  ار  سجن  فرظ  هلأسم 156 - 

دننک و رپ  هبترم  هس  هکنآ  یکی 
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نآ سجن  ياهاج  هب  هک  دننادرگب  نآ  رد  يروط  ار  بآ  هعفد  ره  رد  دنزیرب و  نآ  رد  بآ  يردق  هعفد  هس  هکنآ  رگید  دـننک ؛ یلاخ 
.دنزیرب نوریب  دسرب و 

یم كاپ  دـننک  یلاخ  دـننک و  رپ  بآ  زا  ار  نآ  هبترم  هس  هچنانچ  دوش ؛ سجن  هرمخ  لیتاپ و  لـثم  یگرزب  فرظ  رگا  هلأسم 157 - 
هت هک  یبآ  هعفد  ره  رد  دریگب و  ار  نآ  فارطا  ماـمت  هک  يروط  هب  دـنزیرب ؛ نآ  رد  ـالاب  زا  بآ  هبترم  هس  رگا  تسا  نینچمه  .دوش و 

.دنشکب بآ  دنروآ  یم  نوریب  ار  اهبآ  نآ  اب  هک  ار  یفرظ  موس  مود و  هبترم  رد  هک  تسا  بجاو  .دنروآ و  نوریب  دوش  یم  عمج  نآ 

.دوش یم  كاپ  شرهاظ  دنشکب ؛ بآ  دننک و  بآ  ار  نآ  دننام  سجن و  سم  رگا  هلأسم 158 - 

دریگب ار  نآ  فارطا  مامت  هک  يروط  هب  دنزیرب ؛ نآ  رد  بآ  الاب  زا  هبترم  ود  رگا  تسا ؛ هدش  سجن  لوب  هب  هک  يرونت  هلأسم 159 - 
تسا و یفاک  دنزیرب  نآ  رد  بآ  دش  هتفگ  هک  يروتـسد  هب  هبترم  کی  تساجن  ندـش  فرطرب  اب  رگا  لوب  ریغ  رد  .دوش و  یم  كاپ 

.دننک رپ  كاپ  كاخ  اب  ار  لادوگ  نآ  دعب  دنروایب ؛ نوریب  دوش و  عمج  نآ  رد  اهبآ  ات  دننکب  نآ  هت  یلادوگ  هک  تسا  رتهب 

.دوش یم  كاپ  دسرب ؛ نآ  سجن  ياهاج  مامت  هب  بآ  هک  دنرب  ورف  يراج  ای  رک  بآ  رد  هبترم  کی  ار  سجن  زیچ  رگا  هلأسم 160 - 
سجنتم اهنآ  دننام  سابل و  هک  یتروص  رد  تسا و  مزال  ندرک  دگل  ای  ندیلام  زا  نآ  دننام  ای  راشف  اهنیا  دـننام  سابل و  شرف و  رد  و 

لوب هب 
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.تسا مزال  نتسش  هبترم  ود  زین  رک  رد  دشاب ؛

زا دنزیرب و  نآ  يور  بآ  هبترم  کی  هچنانچ  دنـشکب ؛ بآ  لیلق  بآ  اب  هدش  سجن  لوب  هب  هک  ار  يزیچ  دنهاوخب  رگا  هلأسم 161 - 
رد یلو  دوش ؛ یم  كاپ  دـنزیرب  نآ  يور  بآ  هک  رگید  هبترم  کـی  دـشاب ؛ هدـنامن  زیچ  نآ  رد  لوب  هک  یتروص  رد  دوش ؛ ادـج  نآ 

نتسش تقو  رد  الومعم  هک  تسا  یبآ  هلاسغ  و   ) .دیآ نوریب  نآ  هلاسغ  ات  دنهد  راشف  هعفد  ره  زا  دعب  دیاب  اهنیا  دننام  شرف و  سابل و 
(. دزیر یم  راشف  هلیسو  هب  ای  دوخ  هب  دوخ  دوش ؛ یم  هتسش  هک  يزیچ  نآ  زا  دعب  و 

هب هک  دنزیرب  نآ  يور  بآ  هبترم  کی  هچنانچ  دوش ؛ سجن  هدشن  روخ  اذـغ  هک  يراوخ  ریـش  رـسپ  لوب  هب  يزیچ  رگا  هلأسم 162 - 
رد .دنزیرب و  نآ  يور  بآ  مه  رگید  هبترم  کی  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دوش ؛ یم  كاپ  دـسرب  نآ  سجن  ياهاج  مامت 

.تسین مزال  راشف  اهنیا  دننام  شرف و  سابل و 

ادـج نآ  زا  دـنزیرب و  نآ  يور  بآ  هبترم  کی  تساجن  ندرک  فرطرب  اب  هچنانچ  دوش ؛ سجن  لوب  ریغ  هب  يزیچ  رگا  هلأسم 163 - 
.دیآ نوریب  نآ  هلاسغ  ات  دنهد  راشف  دیاب  ار  نآ  دننام  سابل و  یلو  ددرگ ؛ یم  كاپ  دوش 

ندرک دگل  هب  هچرگا  تسا  نکمم  هک  مسق  ره  هب  دیاب  دنشکب  بآ  دنهاوخب  هدش  هتفاب  خن  اب  هک  ار  سجن  ریصح  رگا  هلأسم 164 - 
.دوش ادج  نآ  هلاسغ  ات  دنهد  راشف  دشاب 

.ددرگ و یم  كاپ  يراج  رک و  رد  ندرب  ورف  هب  دوش ؛ سجن  اهنیا  دننام  نوباص و  جنرب و  مدنگ و  رهاظ  رگا  هلأسم 165 - 
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.تشذگ ( 155  ) هلأسم رد  هک  تسا  سجن  هزوک  ریهطت  لثم  اهنآ  ریهطت  دوش ؛ سجن  اهنآ  نطاب  رگا 

.تسا كاپ  نآ  نطاب  هن ؛ ای  هدیسر  نوباص  نطاب  هب  سجن  بآ  هک  دنک  کش  ناسنا  رگا  هلأسم 166 - 

هـس دنراذگب و  نآ  دننام  هساک و  رد  ار  نآ  هچنانچ  دشاب ؛ هدش  سجن  اهنیا  دننام  يزیچ  ای  تشوگ  جـنرب و  رهاظ  رگا  هلأسم 167 - 
هک ار  يزیچ  ای  سابل  دنهاوخب  رگا  یلو  .ددرگ  یم  كاپ  مه  فرظ  نآ  دوش و  یم  كاپ  دـننک  یلاخ  دـنزیرب و  نآ  يور  بآ  هبترم 

ار فرظ  دنهد و  راشف  ار  نآ  دنزیر  یم  نآ  يور  بآ  هک  يا  هبترم  ره  رد  دیاب  دنـشکب ؛ بآ  دـنراذگب و  یفرظ  رد  دراد  مزال  راشف 
.دزیرب نوریب  هدش  عمج  نآ  رد  هک  يا  هلاسغ  ات  دننک  جک 

؛ دـنیوشب لیلق  بآ  اب  ای  دـنرب و  ورف  يراـج  اـی  رک  بآ  رد  رگا  هدـش  گـنر  نآ  دـننام  لـین و  هب  هک  ار  یـسجن  ساـبل  هلأسم 168 - 
.دوش یم  كاپ  دیاین  نوریب  نآ  زا  فاضم  بآ  نداد ؛ راشف  عقوم  هچنانچ 

يریگولج هک  دنهدن  لامتحا  هچنانچ  دننیبب ؛ نآ  رد  بآ  نجل  الثم  دعب  دنـشکب و  بآ  يراج  ای  رک  رد  ار  یـسابل  رگا  هلأسم 169 - 
.تسا كاپ  سابل  نآ  هدرک  بآ  ندیسر  زا 

هب سجن  بآ  رگا  یلو  .تسا  كاپ  دوش  هدید  نآ  رد  نانشا  ای  لگ  هدروخ  نآ  دننام  سابل و  ندیشک  بآ  زا  دعب  رگا  هلأسم 170 - 
.تسا سجن  اهنآ  نطاب  كاپ و  نانشا  لگ و  رهاظ  دشاب ؛ هدیسر  نانشا  ای  لگ  نطاب 

تساجن گنر  ای  وب  رگا  یلو  .دوش  یمن  كاپ  دننکن  فرطرب  نآ  زا  ار  تساجن  نیع  ات  سجن ؛ زیچ  ره  هلأسم 171 - 
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كاپ دنامب  نآ  رد  نوخ  گنر  دنشکب و  بآ  ار  سابل  دننک و  فرطرب  سابل  زا  ار  نوخ  رگا  سپ  درادن ؛ لاکشا  دشاب  هدنام  نآ  رد 
.تسا سجن  هدنام  زیچ  نآ  رد  تساجن  ياه  هرذ  هک  دنهد  لامتحا  ای  دننک  نیقی  گنر  ای  وب  هطساو  هب  هچنانچ  اما  دشاب ؛ یم 

نتفر بآ  رد  هبترم  ود  ندمآ و  نوریب  دوش و  یم  كاپ  ندب  دننک ؛ فرطرب  يراج  ای  رک  بآ  رد  ار  ندب  تساجن  رگا  هلأسم 172 - 
.تسین مزال 

.دوش یم  كاپ  دسرب  سجن  ياذغ  مامت  هب  دننادرگب و  ناهد  رد  بآ  رگا  هدنام ؛ اهنادند  يال  هک  یسجن  ياذغ  هلأسم 173 - 

.دوش ادج  نآ  هلاسغ  هک  دنهد  راشف  تسین  مزال  دنشکب  بآ  لیلق  بآ  اب  ار  تروص  رس و  يوم  رگا  هلأسم 174 - 

بآ عقوم  الومعم  تسا و  نآ  هب  لصتم  هک  اـجنآ  فارطا  دنـشکب ؛ بآ  لـیلق  بآ  اـب  ار  ساـبل  اـی  ندـب  زا  یئاـج  رگا  هلأسم 175 - 
مزال القتسم  فارطا  ندیشک  بآ  هک  ینعم  نیا  هب  .دوش  یم  كاپ  سجن  ياج  ندش  كاپ  اب  دنک ؛ یم  تیارس  اهنآ  هب  بآ  ندیشک 

سجن زیچ  يوـلهپ  ار  یکاـپ  زیچ  رگا  تسا  نینچمه  دـنوش و  یم  كاـپ  مه  اـب  ندیـشک  بآ  هب  سجن  لـحم  فارطا و  هکلب  تسین 
سجن بآ  دنزیرب و  بآ  اهتشگنا  همه  يور  سجن ؛ تشگنا  کی  ندیـشک  بآ  يارب  رگا  سپ  .دنزیرب  بآ  ود  ره  يور  دنراذگب و 

.دوش یم  كاپ  اهتشگنا  مامت  سجن ؛ تشگنا  ندش  كاپ  زا  دعب  دسرب ؛ اهنآ  همه  هب 

؛ سابل ای  ندـب  رگا  تسا  نینچمه  .دوش و  یم  هدیـشک  بآ  رگید  ياـهزیچ  لـثم  هدـش ؛ سجن  هک  يا  هبند  تشوگ و  هلأسم 176 - 
هب بآ  ندیسر  زا  هک  دشاب  هتشاد  یمک  یبرچ 
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.دنکن يریگولج  سابل  ندب و 

هچناـنچ دـنک ؛ اـهنآ  هب  بآ  ندیـسر  زا  يریگولج  هک  دوش  برچ  يروـط  هب  دـعب  دـشاب و  سجن  ندـب  اـی  فرظ  رگا  هلأسم 177 - 
.دسرب اهنآ  هب  بآ  ات  دننک  فرطرب  ار  یبرچ  دیاب  دنشکب ؛ بآ  ار  ندب  فرظ و  دنهاوخب 

.دراد ار  رک  مکح  تسا  رک  هب  لصتم  هک  يریش  بآ  هلأسم 178 - 

؛ هن ای  هدرک  فرطرب  نآ  زا  ار  تساجن  نیع  هک  دـنک  کش  دـعب  هدـش و  كاپ  دـنک  نیقی  دـشکب و  بآ  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 179 - 
.تسا هدش  فرطرب  تساجن  نیع  هک  دنک  نیقی  دشکب و  بآ  ار  نآ  هرابود  دیاب 

كاپ زین  لیلق  بآ  اب  دوش  سجن  رگا  دـشاب ؛ گیر  ای  نش  نآ  يور  هک  ینیمز  لثم  دور  یم  ورف  وا  رد  بآ  هک  ینیمز  هلأسم 180 - 
.دوش یم 

یم كاپ  لیلق  بآ  اب  دوش  سجن  رگا  دور ؛ یمن  ورف  نآ  رد  بآ  هک  یتخـس  نیمز  شرف و  رجآ  شرف و  گنـس  نیمز  هلأسم 181 - 
.دوش يراج  هک  دنزیرب  نآ  يور  بآ  يردق  هب  دیاب  یلو  ددرگ ؛

.دوش یم  كاپ  مه  رک  زا  رتمک  بآ  اب  دوش ؛ سجن  نآ  دننام  گنس و  کمن  رهاظ  رگا  هلأسم 182 - 

.دوش یمن  كاپ  دنراذگب  يراج  ای  رک  بآ  رد  دنزاسب و  دنق  ار  يا  هدش  بآ  سجن  رکش  رگا  هلأسم 183 - 

نیمز  - 2

: دنک یم  كاپ  هدش  سجن  نتفر  هار  هب  هک  ار  شفک  هت  اپ و  فک  طرش  هس  اب  نیمز  هلأسم 184 - 

.دشاب كاپ  نیمز  هکنآ  لوا 

.دشاب کشخ  هکنآ  مود 

نتفر هار  هطساو  هب  دشاب ؛ شفک  هت  اپ و  فک  رد  هدش  سجن  هک  یلگ  لثم  سجنتم  ای  لوب ؛ نوخ و  لثم  سجن  نیع  رگا  هکنآ  موس 
ای
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.دوش فرطرب  نیمز  هب  اپ  ندیلام 

شفک هت  اپ و  فک  هزبس ؛ ریـصح و  شرف و  يور  نتفر  هار  اب  دـشاب و  اهنیا  دـننام  شرف و  رجآ  ای  گنـس  ای  كاـخ  دـیاب  نیمز  زین  و 
.دوش یمن  كاپ  سجن 

لحم هدش  شرف  پوچ  اب  هک  ینیمز  يور  تلافسا و  يور  نتفر  هار  هطـساو  هب  سجن ؛ شفک  هت  اپ و  فک  ندش  كاپ  هلأسم 185 - 
.تسا لاکشا 

زا رتمک  هب  هچرگا  دـنورب ؛ هار  رتشیب  اـی  تسد  عارذ  هدزناـپ  رادـقم  تسا  رتـهب  شفک  هت  اـپ و  فک  ندـش  كاـپ  يارب  هلأسم 186 - 
.دوش فرطرب  تساجن  نیمز ؛ هب  اپ  ندیلام  ای  عارذ  هدزناپ 

.دوش یم  كاپ  نتفر  هار  هب  دشاب  مه  کشخ  رگا  هکلب  دشاب  رت  سجن ؛ شفک  هت  اپ و  فک  تسین  مزال  هلأسم 187 - 

هدولآ لگ  هب  الومعم  هک  مه  نآ  فارطا  زا  يرادـقم  دـش ؛ كاپ  نتفر  هار  هب  سجن  شفک  هت  ای  اپ  فک  هکنآ  زا  دـعب  هلأسم 188 - 
.ددرگ یم  كاپ  دوش  یم 

لحم نتفر  هار  اب  نآ  ندـش  كاـپ  دوش ؛ سجن  وا  يوناز  اـی  تسد  فک  رگا  دور ؛ یم  هار  وناز  تسد و  اـب  هک  یـسک  هلأسم 189 - 
.اهنیا دننام  هکشرد و  لیبموتا و  خرچ  نایاپ و  راهچ  لعن  یعونصم و  ياپ  هت  اصع و  هت  تسا  نینچمه  .تسا و  لاکشا 

دنامب شفک  هت  ای  اپ  فک  رد  دوش ؛ یمن  هدید  هک  تساجن  زا  یکچوک  ياه  هرذ  ای  گنر  ای  وب  نتفر ؛ هار  زا  دـعب  رگا  هلأسم 190 - 
.دنوش فرطرب  مه  اهنآ  هک  دنور  هار  يردق  هب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچرگا  درادن ؛ لاکشا 

هب باروج  فک  ندش  كاپ  .دوش و  یمن  كاپ  نتفر  هار  هطساو  هب  شفک  يوت  هلأسم 191 - 
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.تسا لاکشا  لحم  نتفر  هار  هطساو 

باتفآ  - 3

هب هک  ار  یخیم  نینچمه  هدش و  هدرب  راک  هب  نامتخاس  رد  هرجنپ  رد و  دـننام  هک  یئاهزیچ  نامتخاس و  نیمز و  باتفآ  هلأسم 192 - 
: دنک یم  كاپ  طرش  جنپ  اب  دنا  هدیبوک  راوید 

.دنک کشخ  باتفآ  ات  دننک  رت  ار  نآ  يا  هلیسو  هب  دیاب  دشاب  کشخ  رگا  سپ  دشاب ؛ رت  سجن  زیچ  هکنآ  لوا :

.دنک فرطرب  ار  نآ  باتفآ  ندیبات  هب  ندش  کشخ  زا  شیپ  دشاب ؛ زیچ  نآ  رد  تساجن  نیع  رگا  هکنآ  مود :

ار سجن  زیچ  دـباتب و  اـهنیا  دـننام  ربا و  اـی  هدرپ  تشپ  زا  باـتفآ  رگا  سپ  دـنکن ؛ يریگوـلج  باـتفآ  ندـیبات  زا  يزیچ  هکنآ  موـس :
.درادن و لاکـشا  دنکن ؛ يریگولج  باتفآ  ندیبات  زا  هک  دـشاب  كزان  يردـق  هب  ربا  رگا  یلو  دوش  یمن  كاپ  زیچ  نآ  دـنک ؛ کشخ 

.درادن لاکشا  هشیش  تشپ  زا  باتفآ  ندیبات  زین 

كاپ دوش ؛ کشخ  باتفآ  داب و  هطـساو  هب  سجن  زیچ  الثم  رگا  سپ  دـنک ؛ کـشخ  ار  سجن  زیچ  یئاـهنت  هب  باـتفآ  هکنآ  مراـهچ :
.درادن لاکشا  هدرک  کمک  سجن  زیچ  ندش  کشخ  هب  دنیوگن  هک  دشاب  مک  يردق  هب  داب  رگا  یلو  ددرگ ؛ یمن 

رب هبترم  کی  رگا  سپ  .دـنک  کشخ  هبترم  کـی  هتفر ؛ ورف  نآ  هب  تساـجن  هک  ار  ناـمتخاس  اـنب و  زا  يرادـقم  باـتفآ  هکنآ  مجنپ :
دوش و یم  كاپ  نآ  يور  طقف  دـیامن ؛ کشخ  ار  نآ  ریز  رگید  هعفد  دـنک و  کشخ  ار  نآ  يور  دـباتب و  سجن  ناـمتخاس  نیمز و 

.دنام یم  سجن  نآ  ریز 

.دوش یم  كاپ  باتفآ  هطساو  هب  هایگ  تخرد و  اما  تسا و  لاکشا  لحم  ار  سجن  ریصح  باتفآ  ندرک  كاپ  هلأسم 193 - 

ناسنا دعب  دباتب ؛ سجن  نیمز  هب  باتفآ  رگا  هلأسم 194 - 
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تسا و سجن  نیمز  نآ  هن ؛ ای  هدـش  کشخ  باتفآ  هطـساو  هب  نآ  يرت  ای  هن ؛ ای  هدوب  رت  باتفآ ؛ ندـیبات  عقوم  نیمز  هک  دـنک  کـش 
شبات عنام  يزیچ  هک  دنک  کش  ای  هن  ای  هدش  فرطرب  نآ  زا  تساجن  نیع  باتفآ ؛ شبات  زا  شیپ  هک  دـنک  کش  رگا  تسا  نینچمه 

.هن ای  هدوب  باتفآ 

دیعب دوش ؛ کشخ  زین  هدـیباتن  نآ  هب  باتفآ  هک  یفرط  نآ  هلیـسو  هب  دـباتب و  سجن  راوید  فرط  کـی  هب  باـتفآ  رگا  هلأسم 195 - 
.دوش كاپ  فرط  ود  ره  تسین 

هلاحتسا  - 4

بوچ هکنآ  لـثم  دوش ؛ یم  كاـپ  دـیآ ؛ رد  یکاـپ  زیچ  تروص  هب  هک  دوش  ضوـع  يروـط  هب  سجن  زیچ  سنج  رگا  هلأسم 196 - 
مدـنگ هکنآ  لـثم  دوشن  ضوع  نآ  سنج  رگا  یلو  دوش ؛ کـمن  دور و  ورف  رازکمن  رد  گـس  اـی  ددرگ ؛ رتسکاـخ  دزوـسب و  سجن 

.دوش یمن  كاپ  دنزپب  نان  ای  دننک  درآ  ار  سجن 

.تسا سجن  هدش  تسرد  سجن  بوچ  زا  هک  یلاغذ  هدش و  هتخاس  سجن  لگ  زا  هک  نآ  دننام  یلگ و  هزوک  هلأسم 197 - 

.تسا سجن  هن ؛ ای  هدش  هلاحتسا  تسین  مولعم  هک  یسجن  زیچ  هلأسم 198 - 

بالقنا  - 5

.ددرگ یم  كاپ  دوش ؛ هکرس  نآ  رد  کمن  هکرس و  لثم  يزیچ  نتخیر  هطساو  هب  ای  دوخ  يدوخ  هب  بارش  رگا  هلأسم 199 - 

هکرـس دعب  دنزیرب و  دشاب  كاپ  هک  يرگید  فرظ  رد  هچنانچ  دننک ؛ تسرد  نآ  دـننام  سجن و  روگنا  زا  هک  یبارـش  هلأسم 200 - 
دعب دشاب  هدیسرن  فرظ  هب  هک  یتروص  رد  دوش ؛ کلهتسم  دسرب و  بارـش  هب  يرگید  تساجن  رگا  نینچمه  دوش و  یم  كاپ  دوش ؛

.دوش یم  كاپ  ندش  هکرس  زا 

.تسا سجن  دننک  تسرد  سجن  يامرخ  شمشک و  روگنا و  زا  هک  يا  هکرس  هلأسم 201 - 

دننام ناجنداب و  رایخ و  نتخیر  هکلب  .درادن  ررـض  دـنزیرب ؛ هکرـس  دـشاب و  اهنآ  لخاد  امرخ  ای  روگنا  زیر  لاشوپ  رگا  هلأسم 202 - 
.دشاب هدش  رکسم  ندش  هکرس  زا  شیپ  هکنیا  رگم  درادن ؛ لاکشا  زین  دشاب  ندش  هکرس  زا  شیپ  هچرگا  نآ  رد  اهنیا 

ناثلث هک  دـشوجب  شتآ  هب  ردـق  نآ  رگا  دوش و  یم  مارح  دـیایب ؛ شوج  دوخ  يدوخ  هب  اـی  شتآ  هب  هک  يروگنا  بآ  هلأسم 203 - 
دوش و مک  نآ  تمسق  ود  ینعی  دوش ؛
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تسین دیعب  دوش و  یمن  سجن  ندمآ  شوج  هب  روگنا  بآ  هک  تشذگ  ( 114  ) هلأسم رد  .دوش و  یم  لالح  دنامب ؛ نآ  تمسق  کی 
.دشاب لالح  دوش  مک  شتآ  ریغ  هب  نآ  تمسق  ود  رگا  هک 

.تسا مارح  دیایب  شوج  نآ  هدنامیقاب  هچنانچ  دوش ؛ مک  ندمآ  شوج  نودب  روگنا  بآ  تمسق  ود  رگا  هلأسم 204 - 

ود هک  دـنکن  نیقی  ناـسنا  اـت  دـیایب  شوج  رگا  یلو  تسا ؛ لـالح  هن  اـی  هدـمآ  شوج  تسین  مولعم  هک  يروـگنا  بآ  هلأسم 205 - 
.دوش یمن  لالح  هدش ؛ مک  نآ  تمسق 

روگنا بآ  دوش ؛ یم  هتفرگ  هشوخ  نآ  زا  هک  یبآ  هب  هچنانچ  دـشاب ؛ روگنا  يرادـقم  هروغ  هشوخ  کـی  رد  ـالثم  رگا  هلأسم 206 - 
.تسا لالح  نآ  ندروخ  دشوجب ؛ دنیوگن و 

هناد نآ  ندروخ  طـقف  دوشن ؛ کلهتـسم  دـشوجب و  دـتفیب و  دـشوج  یم  شتآ  هب  هک  يزیچ  رد  روگنا  هناد  کـی  رگا  هلأسم 207 - 
.درادن یلاکشا  نآ  ندروخ  دوش  کلهتسم  رگا  تسا و  مارح 

هک یگید  رد  دنا ؛ هدز  هدمآ  شوج  گید  رد  هک  ار  يریگفک  تسا  زیاج  دـنزپب ؛ هریـش  گید  دـنچ  رد  دـنهاوخب  رگا  هلأسم 208 - 
.دننزب هدماین  شوج 

.تسا لالح  دیایب  شوج  رگا  روگنا ؛ ای  تسا  هروغ  تسین  مولعم  هک  يزیچ  هلأسم 209 - 

لاقتنا  - 6

نآ زا  نوخ  دنربب  ار  نآ  گر  یتقو  هک  یناویح  ینعی  دراد -  هدـنهج  نوخ  هک  یناویح  نوخ  ای  ناسنا  ندـب  نوخ  رگا  هلأسم 210 - 
لاـقتنا ار  نیا  ددرگ و  یم  كاـپ  دوش  باـسح  ناویح  نآ  نوخ  دورب و  درادـن  هدـنهج  نوخ  هک  یناوـیح  ندـب  هب  دـنک  یم  نتـسج 

دوش و یمن  هتفگ  نآ  هب  ولاز  نوخ  نوچ  دکم  یم  ناسنا  زا  ولاز  هک  ینوخ  اما  تاساجن و  رئاس  رد  مکح  تسا  نینچمه  .دنیوگ و 
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.دشاب یم  سجن  تسا  ناسنا  نوخ  دنیوگ  یم 

هـشپ دوخ  زا  ای  هدیکم  وا  زا  هدمآ  نوریب  هشپ  زا  هک  ینوخ  دنادن  دشکب و  هتـسشن  شندب  هب  هک  ار  يا  هشپ  یـسک  رگا  هلأسم 211 - 
نوخ و ندیکم  نیب  هلـصاف  رگا  اما  دوش ؛ باسح  هشپ  ندب  وزج  یلو  هدیکم  وا  زا  دنادب  رگا  تسا  نینچمه  تسا و  كاپ  دشاب ؛ یم 

سجن ناسنا ؛ نوخ  ای  تسا  هشپ  نوخ  دنیوگ  یم  هک  دشابن  مولعم  ای  تسا ؛ ناسنا  نوخ  دنیوگب  هک  دشاب  مک  يردق  هب  هشپ  نتـشک 
.دشاب یم 

مالسا  - 7

دشاب هک  یتغل  ره  هب  دهدب  تداهش  ءایبنالا  متاخ  توبن  ادخ و  یگناگی  هب  ینعی  دیوگب  نیتداهش  یباتک  ریغ  رفاک  رگا  هلأسم 212 - 
نیع ندـش ؛ ناملـسم  عقوم  رگا  یلو  .تسا  كاپ  وا  قرع  ینیب و  ناـهد و  بآ  ندـب و  ندـش ؛ ناملـسم  زا  دـعب  .دوش و  یم  ناملـسم 
هدش فرطرب  تساجن  نیع  ندش ؛ ناملـسم  زا  شیپ  رگا  هکلب  دشکب ؛ بآ  ار  نآ  ياج  دنک و  فرطرب  دیاب  هدوب ؛ وا  ندب  هب  تساجن 

.تسا كاپ  یباتک  رفاک  رهظا  رب  انب  .دشکب و  بآ  ار  نآ  ياج  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب ؛

وا ندب  رد  ندش  ناملـسم  عقوم  رد  سابل  نآ  دـشاب و  هدیـسر  شندـب  هب  تبوطر  اب  وا  سابل  هدوب  رفاک  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 213 - 
.دنک بانتجا  نآ  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشاب ؛ مه  وا  ندب  رد  رگا  هکلب  تسا ؛ سجن  دشابن ؛

هدشن ناملسم  ابلق  دنادب  رگا  نینچمه  تسا و  كاپ  هن ؛ ای  هدش  ناملسم  ابلق  دنادن  ناسنا  دیوگب و  نیتداهـش  رفاک  رگا  هلأسم 214 - 
.دنزن رس  وا  زا  دشاب  نیتداهش  راهظا  اب  یفانم  هک  يزیچ  یلو  تسا 

تیعبت  - 8

.دوش كاپ  رگید  زیچ  یکاپ  هطساو  هب  یسجن  زیچ  هک  تسا  نآ  تیعبت  هلأسم 215 - 

هنهک .دوش و  یم  كاپ  هدیسر ؛ اجنآ  هب  ندمآ  شوج  عقوم  بارش  هک  یئاج  ات  مه  نآ  فرظ  دوش ؛ هکرس  بارش  رگا  هلأسم 216 - 
هدولآ بارـش  نآ  هب  فرظ  تشپ  رگا  یلو  .ددرگ  یم  كاپ  هدـش ؛ سجن  نآ  اب  رگا  دـنراذگ  یم  نآ  يور  الومعم  هک  مه  يزیچ  و 

.دننک بانتجا  نآ  زا  بارش  ندش  هکرس  زا  دعب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوش ؛

رد تیعبت  هب  رفاک  هچب  هلأسم 217 - 
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: دوش یم  كاپ  دروم  ود 

.دنوش ناملسم  وا  هدج  ای  ردام  ای  لفط  دج  رگا  نینچمه  تسا و  وا  عبات  یکاپ  رد  وا  لفط  دوش ؛ ناملسم  هک  يرفاک  - 1

تیعبات هب  لفط  یکاپ  دروم  ود  نیا  رد  .دشابن  هارمه  وا  دادجا  زا  یکی  ای  ردپ  ددرگ و  ریسا  یناملـسم  تسد  هب  هک  يرفاک  لفط  - 2
.دیامنن رفک  راهظا  ندوب ؛ زیمم  تروص  رد  لفط  هک  تسا  نیا  هب  طورشم 

تـسد دـنناشوپ و  یم  ار  تیم  تروع  نآ  اب  هک  يا  هچراپ  دـنهد و  یم  لـسغ  ار  تیم  نآ ؛ يور  هک  یگنـس  اـی  هتخت  هلأسم 218 - 
.دوش یم  كاپ  لسغ ؛ ندش  مامت  زا  دعب  تسا  هدش  هتسش  تیم  اب  هک  اهزیچ  نیا  مامت  دهد ؛ یم  لسغ  ار  وا  هک  یسک 

یم كاپ  هدـش  هتـسش  زیچ  نآ  اب  هک  مه  وا  تسد  زیچ ؛ نآ  ندـش  كاـپ  زا  دـعب  دـشک ؛ یم  بآ  ار  يزیچ  هک  یـسک  هلأسم 219 - 
.دوش

ادج دنا  هتخیر  نآ  يور  هک  یبآ  ات  دنهد  راشف  لومعم  هزادنا  هب  دنـشکب و  بآ  لیلق  بآ  اب  ار  نآ  دـننام  سابل و  رگا  هلأسم 220 - 
.تشذگ ( 27  ) هلأسم رد  هک  یلیصفت  هب  تسا  كاپ  زین  هدش  ادج  وا  زا  هک  یبآ  هکلب  تسا ؛ كاپ  دنام  یم  نآ  رد  هک  یبآ  دوش ؛

؛ دنا هتخیر  نآ  يور  ندـش ؛ كاپ  يارب  هک  یبآ  ندـش  ادـج  زا  دـعب  دنـشک ؛ یم  بآ  لیلق  بآ  اب  هک  ار  سجن  فرظ  هلأسم 221 - 
.تشذگ ( 27  ) هلأسم رد  هک  یلیصفت  هب  هدش  ادج  وا  زا  هک  یبآ  تسا  نینچمه  تسا و  كاپ  دنام  یم  نآ  رد  هک  یمک  بآ 

تساجن نیع  ندش  فرطرب   - 9

؛ دنوش فرطرب  اهنآ  هچنانچ  دوش ؛ هدولآ  سجن  بآ  لثم  سجنتم  ای  نوخ ؛ لثم  سجن  نیع  هب  ناویح  ندب  رگا  هلأسم 222 - 
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دیآ و نوریب  نادـند  يال  زا  ینوخ  رگا  الثم  .ینیب  ناهد و  يوت  لثم  ناسنا  ندـب  نطاب  تسا  نینچمه  تسا و  كاپ  ناویح  نآ  ندـب 
رب انب  دـسرب  نآ  هب  نوخ  دـشاب و  ناهد  رد  هیراع  نادـند  رگا  یلو  تسین ؛ مزال  ناهد  يوت  ندیـشک  بآ  دورب ؛ نیب  زا  ناهد  بآ  رد 

.دنشکب بآ  ار  نآ  دیاب  طایتحا 

اذغ نآ  هدیـسر ؛ اذغ  هب  نوخ  هک  دنادن  ناسنا  هچنانچ  دـیایب ؛ نوخ  ناهد  لخاد  دـشاب و  هدـنام  نادـند  يال  اذـغ  رگا  هلأسم 223 - 
.دوش یم  سجن  طایتحا  رب  انب  دسرب  نآ  هب  نوخ  رگا  .تسا و  كاپ 

ندـب رهاظ  زا  دـناد  یمن  ناسنا  هک  ار  یئاج  زین  دـیآ و  یم  مه  يور  نتـسب ؛ عقوم  هک  مشچ  کلپ  اـهبل و  زا  يرادـقم  هلأسم 224 - 
.دشکب بآ  دیاب  دوش  سجن  رگا  نآ ؛ نطاب  ای  تسا 

كاخ درگ و  هک  دـنهد  ناکت  ار  اهنآ  يروط  هچنانچ  دنیـشنب  اهنیا  دـننام  شرف و  سابل و  هب  سجن  كاـخ  درگ و  رگا  هلأسم 225 - 
.دوش یمن  سجن  دنک  تاقالم  اهنآ  اب  تبوطر  اب  يزیچ  دزیرب و  اهنآ  زا  سجن 

راوخ تساجن  ناویح  ءاربتسا   - 10

ار نآ  دـیاب  دوش ؛ كاپ  دـنهاوخب  رگا  .تسا و  سجن  هدرک  تداع  ناسنا  تساجن  ندروخ  هب  هک  یناویح  طئاغ  لوب و  هلأسم 226 - 
طایتحا رب  انب  دـنیوگن و  نآ  هب  راوخ  تساجن  رگید  تدـم  نآ  زا  دـعب  هک  دروخب  تساـجن  دـنراذگن  یتدـم  اـت  ینعی  دـننک  ءاربتـسا 

یگناخ غرم  زور و  جنپ  ای  تفه  ار  یباغرم  زور و  هد  ار  دنفسوگ  زور و  یس  ار  واگ  زور و  لهچ  ار  راوخ  تساجن  رتش  دیاب  بجاو 
.دنهدب اهنآ  هب  كاپ  ياذغ  دننک و  يریگولج  تساجن  ندروخ  زا  زور ؛ هس  ار 
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اهنآ هب  راوخ  تساجن  رگید  تدم  نآ  زا  دعب  هک  یتدـم  ات  دـیاب  دوش ؛ هتفگ  اهنآ  هب  راوخ  تساجن  مه  زاب  تدـم  نیا  زا  دـعب  رگا  و 
.دنیامن يریگولج  تساجن  ندروخ  زا  ار  اهنآ  دنیوگن 

ناملسم ندش  بئاغ   - 11

بئاغ ناملسم  نآ  دوش و  سجن  تسا ؛ وا  رایتخا  رد  شرف  فرظ و  دننام  هک  يرگید  زیچ  ای  ناملسم  سابل  ای  ندب  رگا  هلأسم 227 - 
: تسا كاپ  طرش  شش  اب  ددرگ ؛

رفاک ندـب  هب  تبوطر  اب  شـسابل  ـالثم  رگا  سپ  .دـنادب  سجن  هدرک  سجن  ار  شـسابل  اـی  ندـب  هک  يزیچ  ناملـسم  نآ  هکنآ  لوا - 
.تسناد كاپ  ار  سابل  نآ  دوش  یمن  وا  ندش  بئاغ  زا  دعب  دنادن ؛ سجن  ار  نآ  هدرک و  تاقالم 

.تسا هدیسر  سجن  زیچ  هب  شسابل  ای  ندب  دنادب  هکنآ  مود - 

.دناوخ یم  زامن  سابل  نآ  اب  دنیبب  الثم  دنک ؛ یم  لامعتسا  تسا  یکاپ  نآ  طرش  هک  يراک  رد  ار  زیچ  نآ  دنیبب  ناسنا  هکنآ  موس - 

دنادن الثم  رگا  سپ  تسا ؛ یکاپ  دهد  یم  ماجنا  زیچ  نآ  اب  هک  ار  يراک  طرـش  دنادب  ناملـسم  نآ  هک  دورب  لامتحا  هکنآ  مراهچ - 
.تسناد كاپ  ار  سابل  نآ  دوش  یمن  دناوخب ؛ زامن  هدش  سجن  هک  یسابل  اب  دشاب و  كاپ  رازگزامن  سابل  دیاب  هک 

بآ هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  سپ  تسا ؛ هدیـشک  بآ  هدـش  سجن  هک  ار  يزیچ  ناملـسم  نآ  دـهد  لامتحا  ناـسنا  هکنآ  مجنپ - 
لحم زیچ  نآ  نتسناد  كاپ  دشاب ؛ هتشادن  قرف  ناملسم  نآ  رظن  رد  كاپ  سجن و  رگا  زین  .دنادب و  كاپ  ار  زیچ  نآ  دیابن  هدیـشکن ؛

.تسا لاکشا 

.دهد صیخشت  ار  تساجن  تراهط و  دناوتب  هک  دشاب  یلفط  ای  غلاب ؛ ناملسم  هکنآ  مشش - 

دنک نیقی  ناسنا  رگا  هلأسم 228 - 
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رگا تسا  نینچمه  تسا و  كاپ  زیچ  نآ  دـنهد ؛ ربخ  نآ  ندـش  كاپ  هب  لداع  ود  ای  تسا ؛ هدـش  كاپ  هدوب و  سجن  هک  يزیچ  هک 
مولعم هچرگا  دـشاب ؛ هدیـشک  بآ  ار  سجن  زیچ  یناملـسم  ای  هدـش ؛ كاپ  زیچ  نآ  دـیوگب  تسا  وا  رایتخا  رد  سجن  زیچ  هک  یـسک 

.دنک تیافک  زین  نآ  یکاپ  هب  قثوم  صخش  ای  لداع  رفن  کی  نداد  ربخ  هک  تسین  دیعب  .هن و  ای  هدیشک  بآ  تسرد  دشابن 

ادـیپ نانیمطا  وا  هتفگ  هب  ناسنا  مدیـشک و  بآ  دـیوگب  رگا  دـشکب ؛ بآ  ار  ناسنا  سابل  تسا  هدـش  لیکو  هک  یـسک  هلأسم 229 - 
.تسا كاپ  سابل  نآ  دنک ؛

.دیامن افتکا  نامگ  هب  دناوت  یم  دنک ؛ یمن  ادیپ  نیقی  سجن  زیچ  ندیشک  بآ  رد  هک  دراد  یلاح  ناسنا  رگا  هلأسم 230 - 

فراعتم نوخ  نتفر   - 12

جراخ فراعتم  رادقم  هب  نوخ  هچنانچ  دنام ؛ یم  یقاب  یعرـش  قیرط  هب  نآ  نتـشک  زا  دعب  هحیبذ  فوج  رد  هک  ینوخ  هلأسم 231 - 
.تشذگ ( 98  ) هلأسم رد  هکنانچ  تسا  كاپ  دشاب  هدش 

طاـیتحا رب  اـنب  هکلب  تسین  يراـج  تشوـگ  مارح  ناوـیح  رد  تسا و  تشوـگ  لـالح  ناوـیح  هب  صتخم  قباـس  مکح  هلأسم 232 - 
.تسین يراج  زین  تشوگ  لالح  ناویح  زا  همرحم  ءازجا  رد  بحتسم 

اهفرظ ماکحا 

هک یتروص  رد  فرظ  نآ  زا  يزیچ  ندروخ  ندـیماشآ و  هدـش ؛ هتخاس  رادرم  ای  كوخ  اـی  گـس  تسوپ  زا  هک  یفرظ  هلأسم 233 - 
؛ داد ماجنا  كاپ  زیچ  اب  دیاب  هک  یئاهراک  لسغ و  وضو و  رد  ار  فرظ  نآ  دیابن  .تسا و  مارح  دشاب  هدش  شتساجن  بجوم  یتبوطر 

.دننکن لامعتسا  دشابن  مه  فرظ  هچرگا  ار ؛ رادرم  كوخ و  گس و  مرچ  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دننک و  لامعتسا 

یعنام اهنآ  نتـشاد  هاگن  نآ و  دننام  قاطا و  ندومن  تنیز  یلو  تسا ؛ مارح  هرقن  الط و  فرظ  زا  ندـیماشآ  ندروخ و  هلأسم 234 - 
.نتشاد هاگن  ای  ندومن  تنیز  يارب  اهنآ  شورف  دیرخ و  هرقن و  الط و  فرظ  نتخاس  تسا  نینچمه  درادن و 

هب هچ  نآ  لامعتسا  دوش ؛ هتفگ  نآ  هب  فرظ  ناکتسا ؛ نتشادرب  زا  دعب  رگا  دنزاس  یم  هرقن  ای  الط  زا  هک  ناکتسا  هریگ  هلأسم 235 - 
.درادن یعنام  نآ  لامعتسا  دوشن  هتفگ  نآ  هب  فرظ  رگا  تسا و  مارح  ناکتسا  اب  هچ  یئاهنت و 

.درادن لاکشا  دنا  هداد  هرقن  ای  الط  بآ  ار  نآ  يور  هک  یفرظ  لامعتسا  هلأسم 236 - 

يردق هب  زلف  نآ  رادقم  هچنانچ  دنزاسب ؛ فرظ  دننک و  طولخم  هرقن  ای  الط  اب  ار  يزلف  رگا  هلأسم 237 - 
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.درادن یعنام  نآ  لامعتسا  دنیوگن  فرظ  نآ  هب  هرقن  ای  الط  فرظ  هک  دشاب 

یم مارح  هرقن  الط و  فرظ  رد  ندروخ  اذغ  نوچ  هکنیا  دصق  هب  تسا  هرقن  ای  الط  فرظ  رد  هک  ار  یئاذـغ  ناسنا  رگا  هلأسم 238 - 
زا اذغ  نتخیر  دشابن ؛ دصق  نیا  هب  رگا  درادن و  لاکشا  دنکن  قدص  هرقن  الط و  فرظ  لامعتسا  هچنانچ  دزیرب  رگید  فرظ  رد  دشاب ؛
زا دـنیوگن  افرع  هک  یتروص  رد  مود  فرظ  زا  اذـغ  ندروخ  تروص  ود  ره  رد  یلو  تسا  مارح  رگید  فرظ  رد  هرقن  اـی  ـالط  فرظ 

.درادن یعنام  دروخ  یم  اذغ  هرقن  الط و  فرظ 

تسا نینچمه  درادن و  لاکشا  دشاب ؛ هرقن  ای  الط  زا  رگا  نآرق  باق  دراک و  ریشمش و  فالغ  نایلق و  ریگداب  لامعتـسا  هلأسم 239 - 
.هرقن الط و  ناد  كایرت  ناد و  همرس  ناد و  رطع 

نیا رب  هدایز  یلو  درادن ؛ لاکـشا  ترورـض  عفد  رادقم  هب  يراچان  لاح  رد  هرقن  ای  الط  فرظ  زا  ندـیماشآ  ندروخ و  هلأسم 240 - 
.تسین زیاج  رادقم 

.درادن لاکشا  رگید  زیچ  زا  ای  تسا  هرقن  ای  الط  زا  تسین  مولعم  هک  یفرظ  لامعتسا  هلأسم 241 - 

وضو

وضو لئاسم 

.دننک حسم  ار  اهاپ  يور  رس و  ولج  دنیوشب و  ار  اهتسد  تروص و  تسا  بجاو  وضو  رد  هلأسم 242 - 

هب نآ  يانهپ  تسـش و  هناچ  رخآ  اـت  دـیآ  یم  نوریب  رـس  يوم  هک  یئاـج  یناـشیپ  يـالاب  زا  دـیاب  ار  تروص  يازا  رد  هلأسم 243 - 
يارب تسا و  لطاب  وضو  دنیوشن  ار  رادقم  نیا  زا  يرـصتخم  رگا  دوش و  هتـسش  دـیاب  دریگ  یم  رارق  طسو  تشگنا  نیب  هک  يرادـقم 

نآ فارطا  یمک  دیاب  هدش  هتسش  الماک  رادقم  نیا  دنک  نیقی  هکنآ 

اقآ داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 77 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیوشب مه  ار 

ات فراعتم  نامدرم  هک  دـنک  هظحالم  دـیاب  دـشاب  مدرم  فراعتم  زا  رتگرزب  اـی  رتکچوک  یـسک  تسد  اـی  تروص  رگا  هلأسم 244 - 
هب دیاب  درادـن  وم  شرـس  يولج  ای  هدـیئور  وم  وا  یناشیپ  رد  رگا  زین  دـیوشب و  اجنامه  ات  مه  وا  دـنیوش ؛ یم  ار  دوخ  تروص  ياجک 

.دیوشب ار  یناشیپ  لومعم ؛ هزادنا 

اهنآ هب  بآ  دراذـگ  یمن  هک  تسه  وا  بل  مشچ و  ياه  هشوگ  اهوربا و  رد  يرگید  زیچ  ای  كرچ  دـهد  لاـمتحا  رگا  هلأسم 245 - 
.دیامن فرطرب  تسه  رگا  هک  دنک  یسراو  وضو  زا  شیپ  دیاب  دشاب ؛ اج  هب  مدرم  رظن  رد  وا  لامتحا  هچنانچ  دسرب ؛

تسا و یفاک  وم  نتـسش  دشابن  ادیپ  رگا  دـناسرب و  تسوپ  هب  ار  بآ  دـیاب  دـشاب  ادـیپ  وم  يال  زا  تروص  تسوپ  رگا  هلأسم 246 - 
.تسین مزال  نآ  ریز  هب  بآ  ندناسر 

تـسوپ هب  ار  بآ  دیوشب و  ار  وم  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هن ؛ ای  تسا  ادیپ  وم  يال  زا  تروص  تسوپ  دنک  کش  رگا  هلأسم 247 - 
.دناسرب مه 

نیقی هکنآ  يارب  یلو  تسین ؛ بجاو  دوش  یمن  هدـید  نتـسب  تقو  رد  هک  مشچ  بل و  زا  يرادـقم  ینیب و  يوت  نتـسش  هلأسم 248 - 
دیاب هتـسناد  یمن  هک  یـسک  دیوشب و  مه  ار  اهنآ  زا  يرادقم  تسا  بجاو  هدنامن ؛ یقاب  يزیچ  دوش  هتـسش  دیاب  هک  یئاهاج  زا  دـنک 
یقاب شتقو  هدناوخ و  وضو  نآ  اب  هک  ار  يزامن  هن ؛ ای  هتـسش  رادـقم  نیا  هتفرگ  هک  یئاهوضو  رد  دـنادن  رگا  دـیوشب ؛ ار  رادـقم  نیا 

.تسین بجاو  هتشذگ  شتقو  هک  یئاهزامن  ياضق  دیامن و  هداعا  دیدج  يوضو  اب  تسا 

نیئاپ هب  الاب  زا  ار  اهتسد  تروص و  دیاب  هلأسم 249 - 
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.تسا لطاب  وضو  دیوشب  الاب  هب  نیئاپ  زا  رگا  تسش و 

؛ تسد ندیشک  هطـساو  هب  هک  دشاب  يردق  هب  تسد  يرت  هچنانچ  دشکب ؛ اهتـسد  تروص و  هب  دنک و  رت  ار  تسد  رگا  هلأسم 250 - 
.تسا یفاک  دوش  يراج  اهنآ  رب  یمک  بآ 

.دیوشب اهتشگنا  رس  ات  جنرآ  زا  ار  پچ  تسد  نآ  زا  دعب  تسار و  تسد  دیاب  تروص  نتسش  زا  دعب  هلأسم 251 - 

.دیوشب مه  ار  جنرآ  زا  رتالاب  يرادقم  دیاب  هتسش ؛ الماک  ار  جنرآ  دنک  نیقی  هکنآ  يارب  هلأسم 252 - 

رگا .دیوشب و  ناتشگنا  رـس  ات  دیاب  وضو  عقوم  رد  هتـسش ؛ چم  ات  ار  دوخ  ياهتـسد  تروص  نتـسش  زا  شیپ  هک  یـسک  هلأسم 253 - 
.تسا لطاب  وا  يوضو  دیوشب  چم  ات  طقف 

نآ رتشیب  موس و  هبترم  روهشم و  رب  انب  تسا  بحتسم  مود  هبترم  بجاو و  لوا  هبترم  اهتسد  تروص و  نتسش  وضو  رد  هلأسم 254 - 
.دشاب یم  مارح 

هب بآ  وضو  دـصق  هب  رگا  سپ  دریگ ؛ یم  وضو  هک  تسا  یـسک  دـصق  هب  طوبرم  تسا  موـس  اـی  مود  اـی  لوا  نتـسش  مادـک  هکنیا  و 
.دشاب نتخیر  بآ  هبترم  دنچ  اب  ول  دوش و  یم  باسح  لوا  هبترم  دریگب ؛ ارف  ار  نآ  مامت  هک  دزیرب  تروص 

نآ بجاو  طایتحا  دنک و  حسم  هدنام  تسد  رد  هک  وضو  بآ  يرت  اب  ار  رـس  يولج  دیاب  تسد  ود  ره  نتـسش  زا  دـعب  هلأسم 255 - 
.دیامن حسم  تسار  تسد  اب  هک  تسا 

هزادنا ره  هب  ار  تمسق  نیا  ياج  ره  .دشاب و  یم  حسم  ياج  تسا  یناشیپ  لباقم  هک  رس  تمسق  راهچ  زا  تمـسق  کی  هلأسم 256 - 
ازارد زا  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچرگا  تسا ؛ یفاک  دنک  حسم 
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.دیامن حسم  هتسب  تشگنا  هس  يانهپ  هزادنا  هب  انهپ  زا  تشگنا و  کی  يازارد  هزادنا  هب 

وا رس  يولج  يوم  هک  یسک  یلو  تسا ؛ حیحص  مه  رس  يولج  يوم  رب  هکلب  دشاب  نآ  تسوپ  رب  رس  حسم  تسین  مزال  هلأسم 257 - 
؛ دنک حسم  ار  اهوم  خیب  دیاب  دسر ؛ یم  رس  رگید  ياهاج  هب  ای  دزیر ؛ یم  شتروص  هب  دنک  هناش  الثم  رگا  هک  تسا  دنلب  يا  هزادنا  هب 

يولج دسر  یم  رس  رگید  ياهاج  هب  اب  دزیر  یم  تروص  هب  هک  ار  یئاهوم  رگا  دیامن و  حسم  ار  رس  تسوپ  هدرک  زاب  ار  رـس  قرف  ای 
.تسا لطاب  دنک  حسم  هدمآ  نآ  يولج  هک  رس ؛ رگید  ياهاج  يوم  رب  ای  دیامن ؛ حسم  اهنآ  رب  دنک و  عمج  رس 

اپ يور  یگدمآرب  ات  اهتشگنا  زا  یکی  رس  زا  ار  اهاپ  يور  هدنام  تسد  رد  هک  وضو  بآ  يرت  اب  دیاب  رـس  حسم  زا  دعب  هلأسم 258 - 
.دیامن حسم  لصفم  ات  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنک و  حسم 

.دنک حسم  پچ  تسد  اب  ار  پچ  ياپ  دعب  تسار و  تسد  اب  ار  تسار  ياپ  و 

دیامن و حسم  هتـسب  تشگنا  هس  يانهپ  هزادنا  هب  هک  تسا  نآ  رتهب  یلو  تسا  یفاک  دشاب  هزادنا  ره  هب  اپ  حـسم  يانهپ  هلأسم 259 - 
.تسا تسد  فک  مامت  اب  اپ  يور  مامت  حسم  نآ  زا  رتهب 

ار تسد  هکنآ  ای  دشکب ؛ اپ  تشپ  هب  دعب  دراذگب و  اهتـشگنا  رـس  رب  ار  تسد  اپ  حسم  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 260 - 
.دشکب یمک  دراذگب و  اپ  يور  ار  تسد  مامت  هکنآ  هن  دشکب  اهتشگنا  رس  ات  هتشاذگ و  لصفم  هب 

رس حسم  رد  هلأسم 261 - 
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یعقوم رگا  یلو  تسا ؛ لطاب  وضو  دشکب  نآ  هب  ار  اپ  ای  رـس  درادـهگن و  ار  تسد  رگا  دـشکب و  اهنآ  يور  ار  تسد  دـیاب  اپ  يور  و 
..درادن لاکشا  دنک  تکرح  يرصتخم  اپ  ای  رس  دشک  یم  ار  تسد  هک 

یلو تسا ؛ لطاب  حسم  دنکن  رثا  نآ  هب  تسد  فک  تبوطر  هک  دشاب  رت  يردق  هب  رگا  دشاب و  کشخ  دیاب  حسم  ياج  هلأسم 262 - 
لاکـشا تسا  تسد  فک  يرت  زا  طقف  دنیوگب  دوش  یم  هدید  نآ  رد  حسم  زا  دعب  هک  یتبوطر  هک  دشاب  مک  يردـق  هب  نآ  يرت  رگا 

.درادن

شیر زا  دیاب  هکلب  دنک ؛ رت  جراخ  بآ  اب  ار  تسد  دـناوت  یمن  دـشاب  هدـنامن  تسد  فک  رد  یتبوطر  حـسم  يارب  رگا  هلأسم 263 - 
.دیامن حسم  نآ  اب  دریگب و  تبوطر  دوخ 

شیر زا  اهاپ  حسم  يارب  دنک و  حسم  تبوطر  نامه  اب  ار  رـس  دشاب  رـس  حسم  هزادنا  هب  طقف  تسد  فک  تبوطر  رگا  هلأسم 264 - 
.دریگب تبوطر  دوخ 

دننام هدنرد و  دزد و  زا  سرت  ای  دیدش  يامرس  هطساو  هب  رگا  یلو  تسا ؛ لطاب  شفک  باروج و  يور  زا  ندرک  حسم  هلأسم 265 - 
.دیامنب زین  ممیت  شفک  باروج و  رب  حسم  اب  دشاب ؛ نیب  رد  هیقت  رگا  .دیامن و  ممیت  دروآ ؛ نوریب  ار  باروج  ای  شفک  دناوتن  اهنیا 

.دیامن ممیت  دیاب  دشکب  بآ  ار  نآ  حسم ؛ يارب  دناوتن  دشاب و  سجن  اپ  يور  رگا  هلأسم 266 - 

یسامترا يوضو 

تسد نآ  يرت  اب  حسم  یلو  درب ؛ ورف  بآ  رد  وضو  دصق  هب  ار  اهتسد  تروص و  ناسنا  هک  تسا  نآ  یسامترا  يوضو  هلأسم 267 - 
.تسش یسامترا  دیابن  ار  پچ  تسد  نیا  رب  انب  .دراد  لاکشا 

هلأسم
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بآ رد  ار  اهتسد  تروص و  هک  یتقو  رگا  سپ  دوش ؛ هتـسش  نیئاپ  هب  الاب  زا  اهتـسد  تروص و  دیاب  مه  یـسامترا  يوضو  رد   - 268
.درب ورف  بآ  رد  جنرآ  فرط  زا  ار  اهتسد  یناشیپ و  فرط  زا  ار  تروص  دیاب  دنک  وضو  دصق  درب  یم  ورف 

وضو عقوم  هک  یئاعد  .درادن  لاکشا  دهد ؛ ماجنا  یسامترا  ریغ  ار  یضعب  یسامترا و  ار  ءاضعا  زا  یـضعب  يوضو  رگا  هلأسم 269 - 
تسا بحتسم  نتفرگ 

: دیوگب دتفا  یم  بآ  هب  شهاگن  هک  یعقوم  تسا  بحتسم  دریگ  یم  وضو  هک  یسک  هلأسم 270 - 

.اسجن هلعجی  مل  اروهط و  ءاملا  لعج  يذلا  هّلل  دمحلا  هّللاب و  هّللا و  مسب 

: دیوگب دیوش  یم  ار  دوخ  تسد  وضو  زا  شیپ  هک  یعقوم  و 

.نیرهطتملا نم  ینلعجا  نیباوتلا و  نم  ینلعجا  مهللا 

: دیوگب ندنادرگ  ناهد  بآ  ینعی  ندرک  هضمضم  تقو  رد  و 

.كرکذب یناسل  قلطا  كاقلا و  موی  یتجح  ینقل  مهللا 

: دیوگب ندرک  ینیب  رد  بآ  ینعی  قاشنتسا  تقو  رد  و 

؛ اهبیط اهحور و  اهحیر و  مشی  نمم  ینلعجا  هنجلا و  حیر  یلع  مرحت  مهللا ال 

: دیوگب ور  نتسش  عقوم  و 

.هوجولا ضیبت  موی  یهجو  دوست  هوجولا و ال  دوست  موی  یهجو  ضیب  مهللا 

: دناوخب تسار  تسد  نتسش  رد  و 

.اریسی اباسح  ینبساح  يراسیب و  نانجلا  یف  دلخلا  ینیمیب و  یباتک  ینطعأ  مهللا 

: دیوگب پچ  تسد  نتسش  عقوم  و 

هک یعقوم  .نارینلا و  تاعطقم  نم  کب  ذوعا  یقنع و  یلا  هلولغم  اهلعجت  يرهظ و ال  ءارو  نم  ـال  یلامـشب و  یباـتک  ینطعت  ـال  مهللا 
: دیوگب دنک  یم  حسم  ار  رس 

: دناوخب اپ  حسم  تقو  رد  .كوفع و  کتاکرب و  کتمحرب و  ینشغ  مهللا 

لالجلا و اذ  ای  ینع  کیضری  ام  یف  ییعس  لعجا  مادقالا و  هیف  لزت  موی  طارصلا  یلع  ینتبث  مهللا 
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: تسا زیچ  دنچ  وضو  ندوب  حیحص  طئارش  وضو  طئارش  .مارکالا 

.دشاب كاپ  وضو  بآ  هکنآ  لوا  طرش  * 

.دشاب قلطم  هکنآ  مود  طرش  * 

شومارف ای  دـنادن  ار  نآ  ندوب  فاضم  اـی  ندوب  سجن  ناـسنا  هچرگا  تسا  لـطاب  فاـضم  بآ  سجن و  بآ  اـب  وضو  هلأسم 271 - 
.دناوخب حیحص  يوضو  اب  هرابود  ار  زامن  نآ  دیاب  دشاب ؛ هدناوخ  مه  يزامن  وضو  نآ  اب  رگا  .دشاب و  هدرک 

دـنک و ممیت  دـیاب  تسا  گنت  زامن  تقو  هچنانچ  درادـن ؛ وضو  يارب  يرگید  بآ  فاـضم  دولآ  لـگ  بآ  زا  ریغ  رگا  هلأسم 272 - 
.دریگب وضو  دوش  فاص  بآ  ات  دنک  ربص  دیاب  دراد ؛ تقو  رگا 

زین نتـسش  لاح  رد  بجاو  طایتحا  رب  اـنب  هکلب  حـسم  لاـح  رد  دریگ ؛ یم  وضو  نآ  رد  هک  یئاـضف  وضو و  بآ  هکنآ  موس  طرـش  * 
.دشاب حابم 

بآ رگا  زین  .تسا و  لـطاب  مارح و  هن  اـی  تسا  یـضار  نآ  بحاـص  تسین  مولعم  هک  یبآ  هب  یبـصغ و  بآ  هب  وـضو  هلأسم 273 - 
ریغ رد  رگا  .تسا و  ممیت  وا  فیلکت  دریگب ؛ وضو  دـناوتن  اـجنآ  ریغ  رد  هچناـنچ  دزیرب ؛ یبصغ  ياـج  رد  اهتـسد  تروص و  زا  وضو 

وـضو اجنامه  هدرک و  تیـصعم  تروص  ود  ره  رد  هچنانچ  یلو  دریگب ؛ وضو  اجنآ  ریغ  رد  هک  تسا  مزال  دریگب ؛ وضو  دـناوتب  اجنآ 
.تسا حیحص  شیوضو  دریگب 

يارب اـی  دـنا  هدرک  فـقو  مدرم  همه  يارب  ار  ضوـح  نآ  دـناد  یمن  ناـسنا  هک  يا  هسردـم  ضوـح  زا  نـتفرگ  وـضو  هلأسم 274 - 
.درادن لاکشا  دنریگ  یم  وضو  ضوح  نآ  زا  مدرم  الومعم  هک  یتروص  رد  هسردم ؛ نامه  نیلصحم 

مدرم همه  يارب  ار  نآ  ضوح  دنادن  رگا  دناوخب ؛ زامن  يدجسم  رد  دهاوخ  یمن  هک  یسک  هلأسم 275 - 
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مه یناسک  الومعم  رگا  یلو  دریگب ؛ وضو  نآ  ضوح  زا  دـناوت  یمن  دـنناوخ ؛ یم  زامن  اجنآ  رد  هک  یناسک  يارب  ای  دـنا  هدرک  فقو 
.دریگب وضو  نآ  زا  دناوت  یم  دنریگ ؛ یم  وضو  ضوح  نآ  زا  دنناوخب  زامن  اجنآ  رد  دنهاوخ  یمن  هک 

یتروص رد  دنتـسین ؛ اهاجنآ  نکاس  هک  یناسک  يارب  اهنیا  دـننام  اه و  هناـخرفاسم  اـه و  هچمیت  ضوح  زا  نتفرگ  وضو  هلأسم 276 - 
.دنریگب وضو  اهنآ  زا  دنتسین  اهاجنآ  نکاس  هک  مه  یناسک  الومعم  هک  تسا  حیحص 

رگا تسین  دیعب  درادن و  لاکـشا  تسا ؛ یـضار  اهنآ  بحاص  هک  دنادن  ناسنا  هچرگا  گرزب  ياهرهن  رد  نتفرگ  وضو  هلأسم 277 - 
هکنیا ای  دشاب  نونجم  ای  ریغص  کلام ؛ هکنیا  ای  تسین  یضار  کلام  هک  دنادب  ناسنا  هکنیا  ای  دنک  یهن  نتفرگ  وضو  زا  اهنآ  بحاص 

.دشاب زیاج  زاب  اهنآ  بآ  اب  نتفرگ  وضو  تروص  دنچ  نیا  مامت  رد  دنشاب ؛ بصاغ  فرصت  رد  اهرهن  نآ 

هدرک بصغ  ار  بآ  شدوخ  هک  یسک  یلو  تسا ؛ حیحـص  دریگب ؛ وضو  نآ  اب  تسا و  یبصغ  بآ  دنک  شومارف  رگا  هلأسم 278 - 
.تسا لطاب  وا  يوضو  دریگب ؛ وضو  دنک و  شومارف  ار  نآ  ندوب  یبصغ  رگا 

.دشاب حابم  وضو  بآ  فرظ  هکنآ  مراهچ  طرش  * 

.دوش یم  رکذ  يدعب  هلأسم  رد  طرش  ود  نیا  لیصفت  .دشابن و  هرقن  الط و  وضو  بآ  فرظ  هکنآ  مجنپ  طرش  * 

هجو هب  دـناوتب  هک  یتروص  رد  درادـن ؛ يرگید  بآ  نآ  زا  ریغ  تسا و  هرقن  الط و  ای  یبصغ  فرظ  رد  وضو  بآ  رگا  هلأسم 279 - 
دنک ممیت  دیاب  دشابن  روسیم  هچنانچ  دریگب و  وضو  ادعب  هدرک و  یلاخ  تسا  مزال  دیامن  یلاخ  رگید  فرظ  رد  ار  بآ  نآ  یعورشم 

دراد يرگید  بآ  رگا  و 
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شیوضو دزیرب  وضو  ءاضعا  رب  ار  بآ  نآ  دـننام  تسد و  اب  هدرک و  تیـصعم  رگا  تروص  ره  رد  دریگب و  وضو  نآ  اـب  تسا  مزـال 
ای دشاب  هتـشاد  يرگید  بآ  هچ  تسا  لطاب  وا  يوضو  دریگب  یـسامترا  يوضو  هرقن  الط و  ای  یبصغ  فرظ  رد  رگا  تسا و  حیحص 

.هن

نآ رد  فرصت  فرع ؛ رد  بآ  نتشادرب  هک  یتروص  رد  تسا ؛ یبصغ  نآ  گنـس  کی  ای  رجآ  کی  الثم  هک  یـضوح  هلأسم 280 - 
.تسا حیحص  وضو  یلو  مارح  بآ  نتشادرب  دشاب  فرصت  هک  یتروص  رد  درادن و  یلاکشا  دشابن  گنس  ای  رجآ 

هک دنادن  ناسنا  هچنانچ  دنزاسب ؛ يرهن  ای  ضوح  هدوب  ناتسربق  اقباس  هک  ناگدازماما  ای  ناماما  زا  یکی  نحص  رد  رگا  هلأسم 281 - 
عقوم وضو  ءاضعا  هکنآ  مشـش  طرـش  .درادن  لاکـشا  ضوح  نآ  رد  نتفرگ  وضو  دـنا ؛ هدرک  فقو  ناتـسربق  يارب  ار  ینحـص  نیمز 

.دشاب كاپ  ندرک  حسم  نتسش و 

.تسا حیحص  وضو  دوش ؛ سجن  هدرک  حسم  ای  هتسش  هک  ار  یئاج  وضو ؛ ندش  مامت  زا  شیپ  رگا  هلأسم 282 - 

ریهطت طـئاغ  اـی  لوب  زا  ار  جرخم  رگا  یلو.تسا  حیحـص  وضو  دـشاب ؛ سجن  ندـب  زا  یئاـج  وضو  ءاـضعا  زا  ریغ  رگا  هلأسم 283 - 
.دریگب وضو  دعب  دنک و  ریهطت  ار  نآ  لوا  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دشاب  هدرکن 

هچنانچ هن ؛ ای  هدیـشک  بآ  ار  اجنآ  وضو  زا  شیپ  هک  دنک  کش  وضو  زا  دعب  دشاب و  سجن  وضو  ءاضعا  زا  یکی  رگا  هلأسم 284 - 
تفتلم هک  دراد  کش  ای  هدوب  تفتلم  دناد  یم  رگا  تسا و  لطاب  وضو  هدوبن ؛ اجنآ  ندوب  سجن  ندوب و  كاپ  تفتلم  وضو  عقوم  رد 

انب وضو  هن ؛ ای  هدوب 
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.دشکب بآ  دیاب  هدوب  سجن  هک  ار  یئاج  تروص  ره  رد  تسا و  حیحص  طایتحا  رب 

دعب دیاب  درادن ؛ ررـض  نآ  يارب  بآ  دیآ و  یمن  دنب  نآ  نوخ  هک  تسا  یمخز  ای  یگدیرب  اهتـسد  ای  تروص  رد  رگا  هلأسم 285 - 
دهد راشف  يردق  درب و  ورف  يراج  ای  رک  بآ  رد  ار  یگدـیرب  ای  مخز  عضوم  بیترت ؛ تیاعر  اب  وضع  نآ  هحیحـص  ءازجا  نتـسش  زا 
نیئاپ هب  الاب  زا  بآ  ریز  رد  یگدیرب  ای  مخز  يور  ار  دوخ  تشگنا  دـعب  دوش و  عطق  عضوم  نآرب  بآ  هطاحا  دـیایب و  دـنب  نوخ  هک 

.دوش يراج  نآ  رب  بآ  ات  دشکب 

.دشاب یفاک  زامن  وضو و  يارب  تقو  هکنآ  متفه  طرش 

؛ دوش یم  هدـناوخ  تقو  زا  دـعب  نآ  زا  يرادـقم  ای  زامن  مامت  دریگب  وضو  رگا  هک  تسا  گنت  يردـق  هب  تقو  هاـگره  هلأسم 286 - 
.دریگب وضو  دیاب  تسا  مزال  تقو  هزادنا  کی  ممیت  وضو و  يارب  رگا  یلو  دنک ؛ ممیت  دیاب 

وـضو نآرق  ندناوخ  لثم  یبحتـسم  راک  يارب  ای  تبرق  دـصق  هب  رگا  دـنک ؛ ممیت  دـیاب  زامن  تقو  یگنت  رد  هک  یـسک  هلأسم 287 - 
كرد تقو  رد  ار  نآ  رتشیب  ای  تعکر  کی  رادـقم  هک  دریگب  وضو  زامن  نآ  يارب  طقف  دـمع  ملع و  اـب  رگا  تسا و  حیحـص  دریگب ؛

.تسا هدرک  تیصعم  زامن  نتخادنا  ریخات  رد  هچرگا  تسا  حیحص  زاب  دنک  یم 

يرگید دـصق  هب  ای  ندـش  کنخ  يارب  رگا  دریگب و  وضو  ملاع  دـنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ینعی  تبرق  دـصق  هب  هکنآ  متـشه  طرش 
.تسا لطاب  دریگب  وضو 

وضو لاعفا  مامت  رگا  هکلب  دنارذگب ؛ دوخ  بلق  زا  ای  دیوگب  نابز  هب  ار  وضو  تین  تسین  مزال  هلأسم 288 - 
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لوا ینعی  دروآ  اـج  هب  دـش  هتفگ  هک  یبـیترت  هب  ار  وضو  هکنآ  مهن  طرـش  .دـنک  یم  تیاـفک  دوـش  هدروآ  اـج  هب  ادـخ  رما  یعاد  هب 
دعب رـس و  نآ  زا  دعب  دـیوشب و  هعفد  کی  ار  پچ  تسد  طایتحا  رب  انب  دـیوشب و  ار  پچ  تسد  دـعب  تسار و  تسد  دـعب  تروص و 

طرـش .تسا  لطاب  دریگن  وضو  بیترت  نیا  هب  رگا  دنک و  حسم  تسار  ياپ  زا  دـعب  ار  پچ  ياپ  طایتحا  رب  انب  دـیامن و  حـسم  ار  اهاپ 
.دهد ماجنا  مهرس  تشپ  ار  وضو  ياهراک  هکنآ  مهد 

هک یئاهاج  تبوطر  دنک ؛ حسم  ای  دیوشب  ار  یئاج  دهاوخ  یم  یتقو  هک  دوش  هلـصاف  يردق  هب  وضو  ياهراک  نیب  رگا  هلأسم 289 - 
یم هک  تسا  یلحم  زا  رتولج  هک  یئاج  تبوطر  طقف  رگا  .تسا و  لطاب  وضو  دشاب ؛ هدش  کشخ  هدرک  حسم  ای  هتـسش  نآ  زا  شیپ 

کـشخ تسار  تسد  تبوطر  دیوشب  ار  پچ  تسد  دهاوخ  یم  هک  یعقوم  الثم  دشاب ؛ هدش  کشخ  دنک ؛ حـسم  ای  دـیوشب  دـهاوخ 
.تسا حیحص  شیوضو  دشاب ؛ رت  تروص  دشاب و  هدش 

تبوطر اهنیا ؛ دننام  ندب و  دایز  ترارح  ای  اوه  يامرگ  هطساو  هب  یلو  دروآ  اج  هب  مهرس  تشپ  ار  وضو  ياهراک  رگا  هلأسم 290 - 
.تسا حیحص  وا  يوضو  دوش ؛ کشخ  نیشیپ  ياهاج 

ار اپ  رـس و  دعب  دورب و  هار  يرادقم  اهتـسد  تروص و  نتـسش  زا  دعب  رگا  سپ  درادـن ؛ لاکـشا  وضو  نیب  رد  نتفر  هار  هلأسم 291 - 
رگا دهد و  ماجنا  ناسنا  دوخ  ار  اهاپ  رس و  حسم  اهتسد و  تروص و  نتسش  هکنآ  مهدزای  طرش  .تسا  حیحـص  وا  يوضو  دنک  حسم 

ندناسر رد  ای  دهدب ؛ وضو  ار  وا  يرگید 
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.تسا لطاب  وضو  دیامن ؛ کمک  وا  هب  اهاپ  رس و  حسم  اهتسد و  تروص و  هب  بآ 

هک یتروص  رد  دهاوخب ؛ مه  دزم  هچنانچ  دـهد و  وضو  ار  وا  هک  دریگب  بئان  دـیاب  دریگب  وضو  دـناوت  یمن  هک  یـسک  هلأسم 292 - 
دیاب دناوت  یمن  رگا  دیامن و  حسم  دوخ  تسد  اب  دـنک و  وضو  تین  وا  دوخ  دـیاب  یلو  دـهدب ؛ دـیاب  دـشابن  شلاح  هب  رـضم  دـناوتب و 

نآ اـب  دریگب و  تبوـطر  وا  تسد  زا  بئاـن  دـیاب  تسین  نکمم  مه  نیا  رگا  دـشکب و  وا  حـسم  ياـج  هب  دریگب و  ار  وا  تسد  شبئاـن 
.دنک حسم  ار  وا  ياپ  رس و  تبوطر ؛

هکنآ مهدزاود  طرـش.دریگب  کمک  نآ  رد  دیابن  دـهد ؛ ماجنا  یئاهنت  هب  دـناوت  یم  هک  ار  وضو  ياهراک  زا  مادـک  ره  هلأسم 293 - 
.دشاب هتشادن  یعنام  وا  يارب  بآ  لامعتسا 

وضو دیابن  دنامب ؛ هنشت  دناسرب  وضو  فرصم  هب  ار  بآ  رگا  ای  دوش  ضیرم  دریگب ؛ وضو  رگا  هک  دسرت  یم  هک  یسک  هلأسم 294 - 
اعرـش هک  يدح  هب  ررـض  یلو  هتـشاد  ررـض  دمهفب  دعب  هچرگا  دریگب ؛ وضو  دراد و  ررـض  وا  يارب  بآ  هک  دـنادن  رگا  یلو  .دریگب 

.تسا حیحص  وا  يوضو  دشاب ؛ هدوبن  تسا  مارح 

ررض نآ  زا  رتشیب  درادن و  ررـض  تسا  حیحـص  نآ  اب  وضو  هک  یمک  رادقم  هب  اهتـسد  تروص و  هب  بآ  ندناسر  رگا  هلأسم 295 - 
.دشابن بآ  ندیسر  زا  یعنام  وضو  ءاضعا  رد  هکنآ  مهدزیس  طرش  .دریگب  وضو  رادقم  نامه  اب  دیاب  دراد ؛

ار نآ  دیاب  هن ؛ ای  دنک  یم  يریگولج  بآ  ندیسر  زا  هک  دراد  کش  یلو  هدیبسچ  وضو  ءاضعا  هب  يزیچ  دناد  یم  رگا  هلأسم 296 - 
هب ار  بآ  ای  دنک  فرطرب 
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.دناسرب نآ  ریز 

فرطرب ار  كرچ  نآ  وضو  يارب  دـیاب  دـنریگب  ار  نخان  رگا  یلو  درادـن ؛ لاکـشا  وضو  دـشاب ؛ كرچ  نخان  ریز  رگا  هلأسم 297 - 
.دنیامن فرطرب  تسا  رتدنلب  لومعم  زا  هک  ار  يرادقم  ریز  كرچ  دیاب  دشاب  دنلب  لومعم  زا  رتشیب  نخان  رگا  زین  .دننک و 

نتـسش و دوش ؛ ادـیپ  یگدـمآرب  رگید  زیچ  ای  نتخوس  هطـساو  هب  اهاپ  يور  رـس و  يولج  اهتـسد و  تروص و  رد  رگا  هلأسم 298 - 
نآ تمـسق  کـی  تسوپ  رگا  هکلب  تسین ؛ مزـال  تسوپ  ریز  هب  بآ  ندـناسر  دوش ؛ خاروس  هچناـنچ  تسا و  یفاـک  نآ  يور  حـسم 

دبسچ یم  ندب  هب  یهاگ  هدش  هدنک  هک  یتسوپ  هچنانچ  یلو  دناسرب ؛ هدشن  هدنک  هک  یتمـسق  ریز  هب  ار  بآ  تسین  مزال  دوش ؛ هدنک 
.دناسرب نآریز  هب  ار  بآ  ای  دنک  عطق  ار  نآ  دیاب  دوش  یم  دنلب  یهاگ  و 

لثم دشاب  اج  هب  مدرم  رظن  رد  وا  لامتحا  هچنانچ  هن  ای  هدیبسچ  يزیچ  وا  يوضو  ياضعا  هب  هک  دـنک  کش  ناسنا  رگا  هلأسم 299 - 
دنک ادیپ  نانیمطا  هک  دلامب  تسد  يردق  هب  ای  دنک ؛ یسراو  دیاب  هن ؛ ای  هدیبسچ  وا  تسد  هب  لگ  دنک  کش  يراک  لگ  زا  دعب  هکنآ 

.تسا هدیسر  نآ  ریز  هب  بآ  ای  هدش  فرطرب  هدوب  رگا  هک 

لاکـشا دشابن  ندب  هب  بآ  ندیـسر  زا  عنام  نآ  كرچ  یلو  دشاب ؛ كرچ  درک  حسم  ای  تسـش  دـیاب  هک  ار  یئاج  رگا  هلأسم 300 - 
رب دـیامن  یمن  تسوپ  هب  بآ  ندیـسر  زا  يریگولج  هک  يدیفـس  زیچ  نآ  دـننام  يراـک و  چـگ  زا  دـعب  رگا  تسا  نینچمه  درادـن و 

دسر یم  ندب  هب  بآ  اهنآ  ندوب  اب  هک  دنک  کش  رگا  یلو  دنامب ؛ تسد 
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.دنک فرطرب  ار  اهنآ  دیاب  هن ؛ ای 

رد هک  دنک  کش  وضو  زا  دعب  تسه و  بآ  ندیسر  زا  یعنام  وضو  ءاضعا  زا  یـضعب  رد  هک  دنادب  وضو  زا  شیپ  رگا  هلأسم 301 - 
.تسا حیحص  وا  يوضو  هدوب  تفتلم  وضو  لاح  رد  هک  دهدب  لامتحا  هچنانچ  هن ؛ ای  هدناسر  اجنآ  هب  ار  بآ  وضو  عقوم 

دـسر و یمن  یهاگ  دـسر و  یم  نآ  ریز  دوخ  يدوخ  هب  بآ  یهاگ  هک  دـشاب  یعنام  وضو  ءاـضعا  زا  یـضعب  رد  رگا  هلأسم 302 - 
طایتحا هدوبن ؛ نآ  ریز  هب  بآ  ندیسر  تفتلم  وضو  عقوم  دنادب  هچنانچ  هن ؛ ای  هدیسر  نآ  ریز  بآ  هک  دنک  کش  وضو  زا  دعب  ناسنا 

.دریگب وضو  هرابود  هک  تسا  نآ  بجاو 

ادـیپ دـعب  ای  هدوب  وضو  عقوم  دـنادن  دـنیبب و  وضو  ءاضعا  رد  تسا  بآ  ندیـسر  زا  عناـم  هک  يزیچ  وضو  زا  دـعب  رگا  هلأسم 303 - 
وـضو هرابود  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هدوبن ؛ عنام  نآ  تفتلم  وضو  تقو  رد  هک  دنادب  رگا  یلو  تسا ؛ حیحـص  وا  يوضو  هدش ؛

.دریگب

هک دهدب  لامتحا  هچنانچ  هن ؛ ای  هدوب  وضو  ءاضعا  رد  تسا  بآ  ندیـسر  عنام  هک  يزیچ  دنک  کش  وضو  زا  دـعب  رگا  هلأسم 304 - 
.تسا حیحص  وضو  تسا  هدوب  تفتلم  وضو  لاح  رد 

وضو ماکحا 

هراشا

دح هب  رگا  دنک  یم  کش  یلیخ  نآ  ندوبن  یبصغ  بآ و  ندوب  كاپ  لثم  نآ  طئارـش  وضو و  ياهراک  رد  هک  یـسک  هلأسم 305 - 
.دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  دسرب  هسوسو 

ءاربتـسا لوب  زا  دعب  رگا  یلو  تسا ؛ یقاب  وا  يوضو  هک  دراذگ  یم  انب  هن  ای  هدـش  لطاب  وا  يوضو  هک  دـنک  کش  رگا  هلأسم 306 - 
دشاب هتفرگ  وضو  هدرکن و 
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.تسا لطاب  وا  يوضو  رگید ؛ زیچ  ای  تسا  لوب  دنادن  هک  دیآ  نوریب  وا  زا  یتبوطر  وضو  زا  دعب  و 

.دریگب وضو  دیاب  هن  ای  هتفرگ  وضو  دراد  کش  هک  یسک  هلأسم 307 - 

هچنانچ هدوب ؛ رتولج  مادـک  دـنادن  رگا  هدرک ؛ لوب  الثم  هدزرـس ؛ وا  زا  مه  یثدـح  هتفرگ و  وضو  دـناد  یم  هک  یـسک  هلأسم 308 - 
هک يزامن  تسا  زامن  زا  دعب  رگا  دریگب و  وضو  دنکشب و  ار  زامن  دیاب  تسا  زامن  نیب  رد  رگا  دریگب و  وضو  دیاب  تسا  زامن  زا  شیپ 

.دریگب وضو  دیاب  دعب  ياهزامن  يارب  دهدب و  ار  زامن  هب  عورش  لاح  رد  تافتلا  لامتحا  هک  یتروص  رد  تسا  حیحص  هدناوخ 

یئاهاج تبوطر  هچنانچ  تسا ؛ هدرکن  حسم  ای  هتـسشن  ار  اهاج  یـضعب  هک  دـنک  نیقی  نآ  نیب  رد  ای  وضو  زا  دـعب  رگا  هلأسم 309 - 
اوه و یمرگ  تهج  هب  ای  هدـشن  کشخ  رگا  دریگب و  وضو  هراـبود  دـیاب  هدـش ؛ کـشخ  تدـم  لوط  تهج  هب  تسا  نآ  زا  شیپ  هک 

نتـسش رد  وضو  نیب  رد  رگا  دنک و  حسم  ای  دیوشب  تسا  نآ  زا  دعب  هچنآ  هدرک و  شومارف  هک  ار  یئاج  دیاب  هدش  کشخ  نآ  دننام 
.دیامن لمع  روتسد  نیمه  هب  دیاب  دنک  کش  یئاج  ندرک  حسم  ای 

تفتلم زامن ؛ هب  عورـش  لاح  رد  هک  دهدب  لامتحا  هک  یتروص  رد  هن ؛ ای  هتفرگ  وضو  هک  دـنک  کش  زامن  زا  دـعب  رگا  هلأسم 310 - 
.دریگب وضو  دعب  ياهزامن  يارب  دیاب  یلو  تسا ؛ حیحص  وا  زامن  تسا  هدوب  شلاح 

زامن دریگب و  وضو  دیاب  تسا و  لطاب  وا  زامن  هن ؛ ای  هتفرگ  وضو  هک  دنک  کش  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 311 - 
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.دناوخب ار 

.تسا حیحص  هدناوخ  هک  يزامن  زامن ؛ زا  دعب  ای  هدش  لطاب  وا  يوضو  زامن  زا  لبق  هک  دنک ؛ کش  زامن  زا  دعب  رگا  هلأسم 312 - 

هچنانچ دنک ؛ يراددوخ  طئاغ  ندـمآ  نوریب  زا  دـناوت  یمن  ای  دزیر  یم  هرطق  هرطق  وا  لوب  هک  دراد  یـضرم  ناسنا  رگا  هلأسم 313 - 
هک یتقو  رد  ار  زامن  دیاب  دـنک  یم  ادـیپ  تلهم  ندـناوخ  زامن  نتفرگ و  وضو  رادـقم  هب  نآ  رخآ  ات  زامن  تقو  لوا  زا  هک  دراد  نیقی 

ياهراک طقف  دراد ؛ تلهم  هک  یتقو  رد  دـیاب  تسا ؛ زاـمن  بجاو  ياـهراک  رادـقم  هب  وا  تلهم  رگا  دـناوخب و  دـنک  یم  ادـیپ  تلهم 
.دیامن كرت  ار  تونق  هماقا و  ناذا و  دننام  بحتسم  ياهراک  دروآ و  اج  هب  ار  زامن  بجاو 

تـسا نآ  رهظا  دوش  یم  جراخ  وا  زا  لوب  هعفد  دنچ  زامن  نیب  رد  دـنک و  یمن  ادـیپ  تلهم  زامن  وضو و  رادـقم  هب  رگا  هلأسم 314 - 
نتفرگ وضو  هک  یتروص  رد  دوش  یم  جراخ  یپ  رد  یپ  وا  طئاغ  رگا  دنک و  یم  تیافک  دناوخب  وضو  کی  اب  ار  زامن  نامه  رگا  هک 
لطبم دوشن و  فرـصنم  هلبق  زا  دـیاب  دـناوخب و  ار  زاـمن  هیقب  دریگب و  وضو  اروف  زاـمن  ءاـنثا  رد  ندـش  جراـخ  زا  دـعب  دـشابن  تخس 

.دوشن بکترم  ار  زامن  زا  يرگید 

هکلب دنک ؛ یم  تیافک  وضو  کی  لاکـشا  نودب  شزامن  ره  يارب  دوش ؛ یم  جراخ  وا  زا  یپ  رد  یپ  وا  لوب  هک  یـسک  هلأسم 315 - 
هک تسا  نآ  رتهب  ددرگ و  يرگید  ثدـح  هب  ثدـحم  هکنیا  رگم  تسا  یفاک  زین  زامن  نیدـنچ  يارب  وضو  کـی  هک  تسا  نیا  رهظا 

هدش اضق  دهشت  هدجس و  يارب  یلو  دریگب ؛ وضو  کی  زامن  ره  يارب 
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.دشاب تخس  وضو  دیدجت  دوش و  جراخ  یپ  رد  یپ  وا  طئاغ  رگا  تسا  نینچ  نیا  و.تسین  مزال  يرگید  يوضو  طایتحا  زامن  و 

نیا رتهب  هچرگا  دـناوخب  زامن  اروف  وضو  زا  دـعب  تسین  مزال  دوش ؛ یم  جراخ  وا  زا  یپ  رد  یپ  طئاغ  ای  لوب  هک  یـسک  هلأسم 316 - 
.دیامن تردابم  زامن  هب  هک  تسا 

سم ار  نآرق  هتـشون  هک  تسا  زیاـج  نتفرگ  وضو  زا  دـعب  دوش ؛ یم  جراـخ  وا  زا  یپ  رد  یپ  طـئاغ  اـی  لوب  هک  یـسک  هلأسم 317 - 
.دشاب زامن  لاح  ریغ  رد  هچرگا  دیامن 

زا هک  تسا  يرگید  زیچ  ای  هبنپ  نآ  رد  هک  يا  هسیک  هلیـسو  هب  زامن  يارب  دـیاب  دزیر  یم  هرطق  هرطق  وا  لوب  هک  یـسک  هلأسم 318 - 
لوب جرخم  زامن  ره  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دیامن و  ظفح  ار  دوخ  دـنک ؛ یم  يریگولج  رگید  ياهاج  هب  لوب  ندیـسر 

رادقم هب  دیاب  دشاب  نکمم  هچنانچ  دنک ؛ يراددوخ  طئاغ  ندمآ  نوریب  زا  دناوت  یمن  هک  یـسک  زین  .دشکب و  بآ  هدش  سجن  هک  ار 
جرخم زامن  ره  يارب  درادـن ؛ تقـشم  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  .دـیامن و  يریگولج  رگید  ياهاج  هب  طئاغ  ندیـسر  زا  زاـمن 

.دشکب بآ  ار  طئاغ 

زا زامن  رادـقم  هب  دـشاب  نکمم  هک  یتروص  رد  دـنک ؛ يراددوخ  طـئاغ  لوب و  ندـمآ  نوریب  زا  دـناوت  یمن  هک  یـسک  هلأسم 319 - 
طوحا دوش ؛ هجلاعم  یناسآ  هب  وا  ضرم  رگا  هکلب  .دـیامن  يریگولج  هک  تسا  نآ  رتهب  دـیامن  يریگولج  طئاغ  لوب و  ندـش  جراـخ 

.دیامن هجلاعم  ار  دوخ  هک  تسا  نآ 

مزال دش ؛ بوخ  وا  ضرم  هکنآ  زا  دعب  دنک ؛ يراددوخ  طئاغ  لوب و  ندمآ  نوریب  زا  دناوت  یمن  هک  یسک  هلأسم 320 - 
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دیاب دوش ؛ بوخ  وا  ضرم  زامن  تقو  نیب  رد  رگا  یلو  .دیامن  اضق  هدناوخ  شا  هفیظو  قباطم  ضرم  تقو  رد  هک  ار  یئاهزامن  تسین 
.دناوخب هرابود  هدناوخ  تقو  نآ  رد  هک  ار  يزامن 

زا دنناوت  یمن  هک  یناسک  هفیظو  هب  دیاب  دنک ؛ يریگولج  داب  ندـش  جراخ  زا  دـناوت  یمن  هک  دراد  یـضرم  یـسک  رگا  هلأسم 321 - 
تفرگ وضو  اهنآ  يارب  دیاب  هک  یئاهزیچ  .دیامن  لمع  دننک  يراددوخ  طئاغ  ندمآ  نوریب 

: تسا بجاو  نتفرگ  وضو  زیچ  شش  يارب  هلأسم 322 - 

.تسا تحص  طرش  بحتسم  ياهزامن  رد  .تیم و  زامن  زا  ریغ  بجاو  ياهزامن  يارب  لوا :

وهـس هدجـس  يارب  یلو  دشاب ؛ هدرک  لوب  الثم  هدز  رـس  وا  زا  یثدح  زامن  اهنآ و  نیب  رگا  هدش ؛ شومارف  دهـشت  هدجـس و  يارب  مود :
.دریگب وضو  تسین  بجاو 

.هبعک هناخ  بجاو  فاوط  يارب  موس :

.دریگب وضو  هک  دشاب  هدروخ  مسق  ای  هدرک  دهع  ای  رذن  رگا  مراهچ :

.دناسرب نآرق  طخ  هب  ار  دوخ  ندب  زا  یئاج  هک  دشاب  هدرک  رذن  رگا  مجنپ :

دـشاب روبجم  هک  یتروص  رد  نآ ؛ دـننام  حارتسم و  زا  نآ  ندروآ  نوریب  يارب  اـی  هدـش ؛ سجن  هک  ینآرق  ندیـشک  بآ  يارب  مشش :
دیاب دشاب ؛ نآرق  هب  یمارتحا  یب  وضو  رادقم  هب  ندـش  لطعم  هچنانچ  یلو  دـناسرب ؛ نآرق  طخ  هب  ار  دوخ  ندـب  رگید  ياج  ای  تسد 

.دشکب بآ  هدش  سجن  رگا  ای  دروآ ؛ نوریب  نآ  دننام  حارتسم و  زا  ار  نآرق  دریگب ؛ وضو  هکنیا  نودب 

رگا یلو  .تسا  مارح  درادن  وضو  هک  یـسک  يارب  نآرق  طخ  هب  ندب  زا  یئاج  ندـناسر  ینعی  نآرق ؛ طخ  ندومن  سم  هلأسم 323 - 
.درادن لاکشا  نآ  سم  دننک  همجرت  رگید  نابز  هب  ای  یسراف  نابز  هب  ار  نآرق 

يریگولج هلأسم 324 - 
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.دننک يریگولج  ار  نانآ  دیاب  دشاب  نآرق  هب  یمارتحا  یب  نانآ  ندومن  سم  رگا  یلو  تسین  بجاو  نآرق  طخ  سم  زا  هناوید  هچب و 

.دیامن و سم  دشاب ؛ هدش  هتـشون  ینابز  ره  هب  ار  لاعتم  دنوادخ  مسا  تسا  مارح  طایتحا  رب  انب  درادـن  وضو  هک  یـسک  هلأسم 325 - 
.دیامنن سم  مه  ار  ع )  ) ارهز ترضح  ماما و  ربمغیپ و  كرابم  مسا  هک  تسا  نآ  رتهب 

زامن تقو  کیدزن  تسا و  حیحـص  دنک  لسغ  ای  دریگب  وضو  دشاب ؛ تراهط  اب  هکنیا  دـصق  هب  زامن  تقو  زا  شیپ  رگا  هلأسم 326 - 
.دنکن بجاو  تین  نکلو  درادن  لاکشا  دریگب  وضو  زامن  يارب  ندوب  ایهم  دصق  هب  رگا  مه 

؛ هدـشن لـخاد  تقو  دـمهفب  وـضو  زا  دـعب  دـنک و  بجاو  يوـضو  تین  رگا  هدـش ؛ لـخاد  تقو  دراد  نیقی  هک  یـسک  هلأسم 327 - 
.تسا حیحص  وا  يوضو 

نتـشاد هارمه  يارب  و  ع )  ) ناماما مرح  دجـسم و  هب  نتفر  روبق و  لها  ترایز  تیم و  زامن  يارب  ناـسنا  تسا  بحتـسم  هلأسم 328 - 
هرابود دراد  وضو  هک  یسک  تسا  بحتـسم  زین  دریگب و  وضو  ندیباوخ  يارب  نآرق و  هیـشاح  سم  نآ و  نتـشون  ندناوخ و  نآرق و 

یم الثم  دروآ ؛ اج  هب  دـناوت  یم  داد  ماجنا  وضو  اـب  دـیاب  هک  ار  يراـک  ره  دریگب  وضو  اـهراک  نیا  زا  یکی  يارب  رگا  دریگب و  وضو 
.دناوخب زامن  وضو  نآ  اب  دناوت 

دنک یم  لطاب  ار  وضو  هک  یئاهزیچ 

: دنک یم  لطاب  ار  وضو  زیچ  تفه  هلأسم 329 - 

.لوب لوا :

.طئاغ مود :

.دوش جراخ  طئاغ  جرخم  زا  هک  هدور  هدعم و  داب  موس :

.دوش یمن  لطاب  وضو  دونشب  شوگ  دنیبن و  مشچ  رگا  یلو  دونشن ؛ شوگ  دنیبن و  مشچ  نآ  هطساو  هب  هک  یباوخ  مراهچ :

ار لقع  هک  یئاهزیچ  مجنپ :

اقآ داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 95 

http://www.ghaemiyeh.com


.یشوه یب  یتسم و  یگناوید و  دننام  درب  یم  نیب  زا 

.دوش یم  هتفگ  ادعب  هک  نانز  هضاحتسا  مشش :

.تبانج دننام  درک  لسغ  دیاب  نآ  يارب  هک  يراک  متفه :

هدیمان هریبج  دنراذگ  یم  نآ  دـننام  مخز و  يور  هک  یئاود  دـندنب و  یم  ار  هتـسکش  مخز و  نآ  اب  هک  يزیچ  هریبج  يوضو  ماکحا 
.دوش یم 

ررـض نآ  يارب  بآ  تسا و  زاب  نآ  يور  هچنانچ  دـشاب ؛ یگتـسکش  اـی  لـمد  اـی  مخز  وضو  ياـهاج  زا  یکی  رد  رگا  هلأسم 330 - 
.تفرگ وضو  لومعم  روط  هب  دیاب  درادن 

؛ دراد ررـض  نآ  يور  نتخیر  بآ  تسا و  زاب  نآ  يور  تسا و  اهتـسد  تروص و  رد  یگتـسکش  ای  لمد  اـی  مخز  رگا  هلأسم 331 - 
.دیوشب نیئاپ  هب  الاب  زا  دش  هتفگ  وضو  رد  هک  يروط  هب  ار  مخز  فارطا  دیاب 

حـسم ار  نآ  دـناوتن  هچنانچ  تسا ؛ زاب  نآ  يور  تسا و  اهاپ  يور  ای  رـس  يولج  رد  یگتـسکش  ای  لـمد  اـی  مخز  رگا  هلأسم 332 - 
تروص نیا  رد  دـشابن ؛ نکمتم  زین  ملاس  ياهاج  حـسم  زا  هکنآ  ای  دـشاب و  هتفرگ  ار  حـسم  لحم  ماـمت  مخز  هک  ینعم  نیا  هب  دـنک ؛

رد هک  وضو  بآ  يرت  اب  ار  هچراپ  يور  دنراذگب و  نآ  يور  یکاپ  هچراپ  هتفرگ و  زین  وضو  طایتحا  رب  انب  .دیامن و  ممیت  تسا  مزال 
.دنک حسم  هدنام  تسد 

؛ درادن ررض  نآ  يارب  مه  بآ  تسا و  نکمم  نآ  ندرکزاب  هچنانچ  .دشاب  هتـسب  یگتـسکش  ای  مخز  ای  لمد  يور  رگا  هلأسم 333 - 
.دشاب اهاپ  يور  رس و  يولج  ای  دشاب ؛ اهتسد  تروص و  رد  نآ  دننام  مخز و  هچ  دریگب ؛ وضو  دنک و  زاب  دیاب 

یگتسکش ای  لمد  ای  مخز  رگا  هلأسم 334 - 
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تسا نکمتم  هک  ار  يرادقم  دیاب  دراد ؛ ررض  نآ  يور  بآ  نتخیر  ندرک و  زاب  هچنانچ  دشاب  اهتـسد  ای  تروص  رد  تسا  هتـسب  هک 
.دیامن حسم  ار  هریبج  يور  هتسش و  فارطا  زا 

هب بآ  ندـیناسر  تسا و  كاپ  هدـش  هتـشاذگ  نآ  يور  هک  يزیچ  مخز و  یلو  درک  زاـب  ار  مخز  يور  دوش  یمن  رگا  هلأسم 335 - 
هتـشاذگ نآ  يور  هک  يزیچ  ای  مخز  رگا  دناسرب و  نیئاپ  هب  الاب  زا  مخز  يور  هب  ار  بآ  دیاب  درادن ؛ مه  ررـض  تسا و  نکمم  مخز 

ار بآ  وضو  عقوم  دشکب و  بآ  ار  نآ  دیاب  دشاب  نکمم  مخز  يور  هب  بآ  ندناسر  نآ و  ندیـشک  بآ  هچنانچ  تسا ؛ سجن  هدـش 
تـسا سجن  مخز  ای  تسین ؛ نکمم  مخز  يور  هب  بآ  ندناسر  یلو  درادن  ررـض  مخز  يارب  بآ  هک  یتروص  رد  دناسرب و  مخز  هب 

.دیامنب ممیت  دیاب  دیشک ؛ بآ  ار  نآ  دوش  یمن  و 

دیامن و ممیت  دیاب  طایتحا  رب  انب  دـشاب ؛ هتفرگ  ار  تسد  ود  ره  مامت  ای  اهتـسد  زا  یکی  مامت  ای  تروص  مامت  هریبج  رگا  هلأسم 336 - 
.دریگب زین  يا  هریبج  يوضو 

هک یناویح  ءازجا  زا  اـی  ریرح  زا  رگا  هکلب  تسا ؛ زیاـج  وا  رد  زاـمن  هک  دـشاب  یئاـهزیچ  سنج  زا  هریبـج  تسین  مزـال  هلأسم 337 - 
.درادرب زامن  يارب  ار  نآ  ناکما  تروص  رد  نکل  تسا و  زیاج  زین  نآ  رب  حسم  دشاب  هدوب  تسین  زیاج  نآ  تشوگ  ندروخ 

اهاپ رس و  دیاب  تسا ؛ هدیشک  نآ  يور  يرت  تسد  وضو  عقوم  رد  دراد و  هریبج  اهتـشگنا  تسد و  فک  رد  هک  یـسک  هلأسم 338 - 
.دنک حسم  تبوطر  نامه  اب  ار 

مامت هریبج  رگا  هلأسم 339 - 
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اپ يور  تسا  زاب  هک  یئاهاج  دیاب  تسا ؛ زاب  اپ  يالاب  فرط  زا  يرادقم  ناتـشگنا و  فرط  زا  يرادـقم  یلو  هتفرگ  ار  اپ  يور  يانهپ 
.دنک حسم  ار  هریبج  يور  تسا  هریبج  هک  یئاج  ار و 

دیاب دشاب ؛ اهاپ  يور  ای  رـس  رد  اه  هریبج  رگا  دیوشب و  ار  اهنآ  نیب  دیاب  دـشاب ؛ هریبج  دـنچ  اهتـسد  ای  تروص  رد  رگا  هلأسم 340 - 
.دیامن لمع  هریبج  روتسد  هب  دیاب  تسا  هریبج  هک  یئاهاج  رد  دنک و  حسم  ار  اهنآ  نیب 

رد هریبج  هکنآ  رگم  دیامن  ممیت  دیاب  تسین ؛ نکمم  نآ  نتشادرب  هتفرگ و  ار  مخز  فارطا  لومعم  زا  رتشیب  هریبج  رگا  هلأسم 341 - 
ار هریبج  دیاب  تسا  نکمم  هریبج  نتـشادرب  رگا  تروص  ود  ره  رد  دریگب و  وضو  تسا  مزال  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  ممیت  عضاوم 
دنک و حسم  ار  نآ  فارطا  تسا  اهاپ  يور  ای  رس  رد  رگا  دیوشب و  ار  نآ  فارطا  تسا  اهتـسد  تروص و  رد  مخز  رگا  سپ  درادرب ؛

.دیامن لمع  هریبج  روتسد  هب  مخز  ياج  يارب 

ممیت دیاب  دراد ؛ ررـض  نآ  يارب  بآ  يرگید  تهج  هب  یلو  تسین ؛ یگتـسکش  تحارج و  مخز و  وضو  ياج  رد  رگا  هلأسم 342 - 
.دنک

تـسا مزال  دراد ؛ ررـض  نآ  يارب  بآ  ای  دشکب  بآ  ار  نآ  دناوت  یمن  تسا و  هدز  گر  ار  وضو  ءاضعا  زا  یئاج  رگا  هلأسم 343 - 
.دیامن ممیت 

یمن هک  دراد  تقـشم  يردـق  هب  ای  تسین ؛ نکمم  نآ  نتـشادرب  هک  تسا  هدـیبسچ  يزیچ  لسغ  ای  وضو  ياج  رد  رگا  هلأسم 344 - 
هدیبسچ هک  يزیچ  نآ  رگا  یلب  دشاب ؛ هدیبسچ  مه  ممیت  ياج  رد  هک  یتروص  رد  رگم  تسا  ممیت  شا  هفیظو  درک  لمحت  دوش 
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.دراد ار  هریبج  مکح  دشاب  اود 

لطاب دنهد  ماجنا  یـسامترا  رگا  دنروآ و  اج  هب  یبیترت  ار  نآ  دـیاب  یلو  تسا ؛ يا  هریبج  يوضو  لثم  يا  هریبج  لسغ  هلأسم 345 - 
یگتـسکش ندـب  رد  رگا  اما  تسا و  ریخم  ممیت  يا و  هریبج  لسغ  نیب  دـشاب  لـمد  اـی  مخز  ندـب  رد  رگا  هک  تسا  نیا  رهظا  تسا و 

لحم هکنیا  اـی  دـشابن  نکمم  هریبج  يور  حـسم  هک  یتروص  رد  دـنک و  حـسم  ار  هریبج  يور  هدومن و  يا  هریبـج  لـسغ  دـیاب  دـشاب 
.دنک ممیت  تسا  مزال  دشاب  زاب  هتسکش 

روتـسد هب  دـیاب  دـشاب ؛ یگتـسکش  ای  لمد  ای  مخز  وا  ممیت  ياهاج  زا  یـضعب  رد  رگا  تسا  ممیت  وا  هفیظو  هک  یـسک  هلأسم 346 - 
.دیامن يا  هریبج  ممیت  يا ؛ هریبج  يوضو 

یم دوش ؛ یمن  فرطرب  وا  رذع  تقو  رخآ  ات  هک  دنادب  هچنانچ  دناوخب ؛ زامن  يا  هریبج  لسغ  ای  وضو  اب  دیاب  هک  یسک  هلأسم 347 - 
هچنانچ دنک و  ربص  هک  تسا  نآ  رتهب  دوش ؛ فرطرب  وا  رذع  تقو  رخآ  ات  هک  دراد  دیما  رگا  یلو  دناوخب ؛ زامن  تقو  لوا  رد  دـناوت 

دناوخ و ار  زامن  تقو  لوا  هک  یتروص  رد  یلو  .دروآ  اج  هب  يا  هریبج  لسغ  ای  وضو  اب  ار  زامن  تقو  رخآ  رد  دشن  فرطرب  وا  رذـع 
.دیامن هداعا  ار  زامن  هدرک و  لسغ  ای  هتفرگ  وضو  تسا  مزال  دش ؛ فرطرب  شرذع  تقو  رخآ  ات 

.دیامن ممیت  دیاب  دنابسچب ؛ ار  دوخ  مشچ  يوم  تسا  وا  مشچ  رد  هک  یضرم  يارب  ناسنا  رگا  هلأسم 348 - 

.دروآ اج  هب  ار  ود  ره  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  يا ؛ هریبج  يوضو  ای  تسا  ممیت  شا  هفیظو  دناد  یمن  هک  یسک  هلأسم 349 - 

يوضو اب  ناسنا  هک  ار  یئاهزامن  هلأسم 350 - 
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.دروآ اج  هب  زین  ار  يدعب  ياهزامن  وضو  نآ  اب  دناوت  یم  تسا و  حیحص  هدوب  رمتسم  شرذع  تقو  رخآ  ات  هدناوخ و  يا  هریبج 

بجاو ياهلسغ 

: تسا تفه  بجاو  ياهلسغ 

.تبانج لسغ  لوا :

.ضیح لسغ  مود :

.سافن لسغ  موس :

.هضاحتسا لسغ  مراهچ :

.تیم سم  لسغ  مجنپ :

.تیم لسغ  مشش :

.دوش یم  بجاو  اهنیا  دننام  مسق و  رذن و  هطساو  هب  هک  یلسغ  متفه :

تبانج ماکحا 

لئاسم

: دوش یم  بنج  ناسنا  زیچ  ود  هب  هلأسم 351 - 

.عامج لوا 

.رایتخا یب  ای  دشاب  رایتخا  اب  توهش ؛ یب  ای  دشاب  توهش  اب  دایز ؛ ای  دشاب  مک  يرادیب ؛ ای  دشاب  باوخ  رد  ینم ؛ یندمآ  نوریب  مود 

نآ هدمآ ؛ نوریب  نتسج  توهش و  اب  هچنانچ  اهنیا ؛ ریغ  ای  لوب  ای  تسا  ینم  دنادن  دوش و  جراخ  ناسنا  زا  یتبوطر  رگا  هلأسم 352 - 
نوریب نتـسج  اـب  تبوطر ؛ نآ  تسین  مزـال  ضیرم  رد  یلو  درادـن  ار  ینم  مکح  تروـص  نیا  ریغ  رد  دراد و  ار  ینم  مکح  تبوـطر 

.تسا ینم  مکح  رد  دیآ  نوریب  توهش  اب  رگا  هکلب  دشاب ؛ هدمآ 

؛ بآ ندمآ  نوریب  زا  شیپ  هچنانچ  دشابن ؛ توهـش  اب  ای  نتـسج  اب  هک  دیآ  نوریب  یبآ  تسین  ضیرم  هک  يدرم  زا  رگا  هلأسم 353 - 
.تسین مزال  وا  رب  لسغ  دریگب و  وضو  طقف  تسا  یفاک  هتشادن  وضو  رگا  دنک و  افتکا  وضو  نامه  هب  دناوت  یم  هتشاد  وضو 

هک دیآ ؛ نوریب  وا  زا  یتبوطر  لسغ  زا  دعب  دنکن و  لوب  رگا  دنک و  لوب  ینم  ندمآ  نوریب  زا  دعب  ناسنا  تسا  بحتسم  هلأسم 354 - 
.دراد ار  ینم  مکح  رگید ؛ تبوطر  ای  تسا  ینم  دنادن 
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؛ غلاب ان  ای  دنـشاب  غلاب  ربد ؛ رد  ای  دشاب  لبق  رد  دوش ؛ لخاد  رتشیب  ای  هاگ  هنتخ  هزادنا  هب  دـنک و  عامج  نز  اب  ناسنا  رگا  هلأسم 355 - 
.دنوش یم  بنج  ود  ره  دیاین  نوریب  ینم  هچرگا 

هدش لخاد  هاگ  هنتخ  رادقم  هب  هک  دنک  کش  رگا  هلأسم 356 - 
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.تسین بجاو  وا  رب  لسغ  هن  ای 

رگا تسا و  یفاک  اهنت  لسغ  دیآ ؛ نوریب  وا  زا  ینم  دـیامن و  یکیدزن  وا  اب  ینعی  دـنک ؛ یطو  ار  یناویح  هّللاب  ذوعن  رگا  هلأسم 357 - 
هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هتشادن  وضو  رگا  تسا و  یفاک  اهنت  لسغ  مه  زاب  هتـشاد  وضو  یطو  زا  شیپ  هچنانچ  دیاین ؛ نوریب  ینم 

.درم یطو  رد  مکح  تسا  نینچمه  .دریگب و  مه  وضو  دنک و  لسغ 

وا رب  لسغ  هن ؛ ای  هدـمآ  نوریب  وا  زا  ینم  هک  دـنک  کش  ناسنا  ای  دـیاین ؛ نوریب  دـنک و  تکرح  دوخ  ياج  زا  ینم  رگا  هلأسم 358 - 
.تسین بجاو 

لایع اب  دناوت  یم  مه  زامن  تقو  ندش  لخاد  زا  دعب  تسا ؛ نکمم  شیارب  ممیت  یلو  دنک  لسغ  دـناوت  یمن  هک  یـسک  هلأسم 359 - 
.دنک یکیدزن  دوخ 

هک ار  یئاهزامن  دنک و  لسغ  دیاب  هدرکن ؛ لسغ  نآ  يارب  تسا و  وا  دوخ  زا  هک  دنادب  دنیبب و  ینم  دوخ  سابل  رد  رگا  هلأسم 360 - 
ینم نآ  ندـمآ  نوریب  زا  شیپ  دـهد ؛ یم  لاـمتحا  هک  ار  یئاـهزامن  یلو  دـنک ؛ اـضق  هدـناوخ  ینم  ندـمآ  نوریب  زا  دـعب  دراد  نـیقی 

.دیامن اضق  تسین  مزال  هدناوخ 

تسا مارح  بنج  رب  هک  یئاهزیچ 

: تسا مارح  بنج  رب  زیچ  جنپ  هلأسم 361 - 

.دش هتفگ  وضو  رد  هک  يروط  هب  ع ؛)  ) ناماما ناربمغیپ و  ادخ و  مسا  هب  ای  نآرق ؛ طخ  هب  دوخ  ندب  زا  یئاج  ندناسر  لوا - 

.دوش جراخ  رگید  رد  زا  لخاد و  رد  کی  زا  هچرگا  ص )  ) ربمغیپ دجسم  مارحلا و  دجسم  رد  نتفر  مود - 

لخاد و دجسم  رد  کی  زا  رگا  یلو  ع ؛)  ) ناماما مرح  رد  بجاو  طایتحا  رب  انب  نینچمه  رگید و  دجاسم  رد  فقوت  موس - 
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.درادن یعنام  دوش ؛ جراخ  رگید  رد  زا 

.يزیچ نتشادرب  يارب  نآ  رد  ندش  لخاد  ای  دجسم  رد  يزیچ  نتشاذگ  مراهچ - 

: تسا هروس  راهچ  رد  نآ  بجاو و  هدجس  تایآ  زا  کی  ره  ندناوخ  مجنپ - 

(. لیزنت ملا   ) نآرق مود  یس و  هروس  لوا 

(. هدجس مح   ) مکی لهچ و  هروس  مود 

(. مجنلاو  ) موس هاجنپ و  هروس  موس 

(. ارقا  ) مشش دون و  هروس  مراهچ 

تسا هورکم  بنج  رب  هک  یئاهزیچ 

: تسا هورکم  بنج  رب  زیچ  هن  هلأسم 362 - 

.تسین هورکم  دیوشب  ار  اهتسد  ای  دریگب  وضو  رگا  یلو  ندیماشآ ؛ ندروخ و  مود : لوا و 

.درادن بجاو  هدجس  هک  نآرق  زا  هیآ  تفه  زا  رتشیب  ندناوخ  موس :

.نآرق ياهطخ  نیب  هیشاح و  دلج و  هب  ندب  زا  یئاج  ندناسر  مراهچ :

.نآرق نتشاد  هارمه  مجنپ :

.ندیباوخ مشش :

.تسین هورکم  دنک  ممیت  لسغ  زا  لدب  بآ ؛ نتشادن  هطساو  هب  ای  دریگب  وضو  رگا  یلو 

.نآ دننام  انح و  هب  ندرک  باضخ  متفه :

.ندب هب  نغور  ندیلام  متشه :

.تسا هدمآ  نوریب  وا  زا  ینم  باوخ  رد  ینعی  هدش  ملتحم  هکنآ  زا  دعب  ندرک  عامج  مهن :

تبانج لسغ 

زامن يارب  یلو  .دوش  یم  بجاو  نآ  دننام  بجاو و  زامن  ندناوخ  يارب  تسا و  بحتسم  دوخ  يدوخ  هب  تبانج  لسغ  هلأسم 363 - 
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.تسین مزال  تبانج  لسغ  نآرق ؛ بجاو  ياه  هدجس  رکش و  هدجس  تیم و 

يارب ینعی  تبرق  دـصق  هب  قف ط  رگا  منک و  یم  بحتـسم  ای  بجاو  لسغ  هک  دـنک  تین  لـسغ ؛ تقو  رد  تسین  مزـال  هلأسم 364 - 
.تسا یفاک  دنک  لسغ  ملاع  دنوادخ  نامرف  ماجنا 

وا لـسغ  هدرک ؛ لـسغ  تقو  زا  شیپ  هک  دوش  مولعم  دـعب  دـنک  بجاو  لـسغ  تین  هدـش و  زاـمن  تقو  دـنک  نیقی  رگا  هلأسم 365 - 
.تسا حیحص 

.یسامترا یبیترت و  داد ؛ ماجنا  دوش  یم  مسق  ود  هب  بحتسم  هچ  بجاو و  هچ  ار  لسغ  هلأسم 366 - 

: یبیترت لسغ 

دعب تسار ؛ فرط  لوا  هک  تسا  نآ  رتهب  دیوشب و  ار  ندب  دعب  ندرگ ؛ رـس و  لوا  لسغ ؛ تین  هب  دیاب  یبیترت  لسغ  رد  هلأسم 367 - 
ای ادمع  رگا  دوش و  یمن  ققحم  لسغ  یبیترت  لسغ  دصق  هب  بآ  ریز  ندب  ءاضعا  نداد  تکرح  اب  دیوشب و  ار  ندب  پچ  فرط 
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.تسا لطاب  وا  لسغ  دیوشب ؛ رس  زا  لبق  ار  ندب  هلأسم  نتسنادن  هطساو  هب  ای  یشومارف  يور  زا 

لسغ

لـسغ دیوشب ؛ هرابود  ار  ندب  هچنانچ  هکلب  دنک  هداعا  ار  لسغ  تسین  مزال  دیوشب ؛ رـس  زا  لبق  ار  ندب  هک  یتروص  رد  هلأسم 368 - 
.دش دهاوخ  حیحص  وا 

ار یتمسق  ره  دیاب  هداد ؛ لسغ  الماک  ار  پچ  تسار و  فرط  ندرگ و  رس و  ینعی  تمسق  ود  ره  دنک  نیقی  هکنآ  يارب  هلأسم 369 - 
.دیوشب تمسق  نآ  اب  مه  ار  رگید  تمسق  زا  يرادقم  دیوش  یم  هک 

ره طقف  تسین و  مزال  رس  نتـسش  هرابود  تسا ؛ ندب  ياجک  دنادن  هتـسشن و  ار  ندب  زا  یئاج  دمهفب  لسغ  زا  دعب  رگا  هلأسم 370 - 
.دیوشب دیاب  هتسشن  دهد  یم  لامتحا  هک  ندب  زا  ار  یئاج 

.تسا و یفاک  رادقم  نامه  نتـسش  دشاب  پچ  فرط  زا  هچنانچ  هتـسشن ؛ ار  ندب  زا  يرادقم  دـمهفب  لسغ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 371 - 
رـس و زا  رگا  .دیوشب و  ار  پچ  فرط  هرابود  رادـقم ؛ نآ  نتـسش  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دـشاب  تسار  فرط  زا  رگا 

.دیوشب ار  پچ  فرط  تسار و  فرط  هرابود  رادقم ؛ نآ  نتسش  زا  دعب  دیاب  دشاب  ندرگ 

نآ هک  تسا  مزال  دـنک ؛ کـش  تسار  فرط  اـی  پچ  فرط  زا  يرادـقم  نتـسش  رد  لـسغ ؛ ندـش  ماـمت  زا  شیپ  رگا  هلأسم 372 - 
.دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  دنک ؛ کش  ندرگ  رس و  زا  يرادقم  نتسش  رد  رگا  دیوشب و  ار  رادقم 

یسامترا لسغ 

؛ دور ورف  بآ  رد  یـسامترا  لسغ  تین  هب  رگا  سپ  دریگب ؛ ارف  ار  ندب  مامت  بآ  نآ  کی  رد  دـیاب  یـسامترا  لسغ  رد  هلأسم 373 - 
.دنک دنلب  نیمز  زا  دیاب  دشاب  نیمز  يور  وا  ياپ  هچنانچ 

بجاو طایتحا  رب  انب  یسامترا  لسغ  رد  هلأسم 374 - 
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.دشاب بآ  نوریب  ندب  زا  يرادقم  هک  دنک  تین  یعقوم  دیاب 

لسغ هرابود  دیاب  دنادن ؛ ای  دنادب  ار  نآ  ياج  هدیسرن ؛ بآ  ندب  زا  يرادقم  هب  هک  دمهفب  یـسامترا  لسغ  زا  دعب  رگا  هلأسم 375 - 
.دنک

.دنک یسامترا  لسغ  دیاب  دراد ؛ تقو  یسامترا  يارب  درادن و  تقو  یبیترت  لسغ  يارب  رگا  هلأسم 376 - 

؛ دنک یسامترا  لسغ  دناوت  یمن  هتـسب ؛ مارحا  هرمع  ای  جح  يارب  ای  تسا ؛ نیعم  بجاو  هک  هتفرگ  يا  هزور  هک  یـسک  هلأسم 377 - 
.تسا حیحص  شلسغ  دنک  یسامترا  لسغ  یشومارف  يور  زا  رگا  یلو 

ندرک لسغ  ماکحا 

نتخیر ای  بآ  رد  نتفر  ورف  هب  رگا  هکلب  تسین  مزال  لسغ  زا  شیپ  ندب  مامت  ندوب  كاپ  یبیترت  ای  یسامترا  لسغ  رد  هلأسم 378 - 
.دوش یم  ققحم  لسغ  دوش  كاپ  ندب  لسغ ؛ دصق  هب  بآ 

.درادن یعنام  دنک ؛ یم  قرع  دنک  لسغ  مرگ  بآ  اب  دهاوخب  هدش و  بنج  مارح  زا  هک  یسک  هلأسم 379 - 

هچره ینیب و  شوگ و  يوت  لثم  نتسش  یلو  تسا  لطاب  لسغ  دنامب ؛ هتسشن  ندب  زا  یئوم  رـس  هزادنا  هب  لسغ  رد  رگا  هلأسم 380 - 
.تسین بجاو  دوش ؛ یم  هدرمش  نطاب  زا 

.تسین بجاو  الا  دیوشب و  دیاب  هدوب  رهاظ  زا  البق  هچنانچ  نآ ؛ نطاب  زا  ای  تسا  ندب  رهاظ  زا  دراد  کش  هک  ار  یئاج  هلأسم 381 - 

تـسش ار  نآ  دیاب  دوش ؛ هدرمـش  رهاظ  زا  نآ  لخاد  هک  دشاب  داشگ  يردق  هب  نآ  دننام  هراوشوگ و  ياج  خاروس  رگا  هلأسم 382 - 
.تسین مزال  نآ  نتسش  هنرگ  و 

لـسغ هدش  فرطرب  دنک  نیقی  هکنآ  زا  شیپ  رگا  دـنک و  فرطرب  دـیاب  تسا  ندـب  هب  بآ  ندیـسر  عنام  هک  ار  يزیچ  هلأسم 383 - 
لطاب وا  لسغ  دیامن 

اقآ داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 106 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا

نئمطم ات  دنک  یـسراو  دیاب  هن ؛ ای  تسه  وا  ندب  رد  دشاب  بآ  ندیـسر  زا  عنام  هک  يزیچ  دنک ؛ کش  لسغ  عقوم  رگا  هلأسم 384 - 
.تسین یعنام  هک  دوش 

رگا هکلب  تسین ؛ بجاو  دنلب  ياهوم  نتسش  دیوشب و  دوش  یم  باسح  ندب  ءزج  هک  ار  یهاتوک  ياهوم  دیاب  لسغ  رد  هلأسم 385 - 
نکمم اهنآ  نتـسش  نودب  تسوپ ؛ هب  بآ  ندناسر  رگا  یلو  تسا  حیحـص  لسغ  دوشن ؛ رت  اهنآ  هک  دناسرب  تسوپ  هب  يروط  ار  بآ 

.دسرب ندب  هب  بآ  هک  دیوشب  ار  اهنآ  دیاب  دشابن ؛

ندوب حیحـص  رد  نآ ؛ ندوبن  یبصغ  بآ و  ندوب  كاپ  لثم  دـش ؛ هتفگ  وضو  ندوب  حیحـص  يارب  هک  یئاهطرـش  مامت  هلأسم 386 - 
رس نتسش  زا  دعب  تسین  مزال  یبیترت  لسغ  رد  زین  دیوشب و  نیئاپ  هب  الاب  زا  ار  ندب  تسین  مزال  لسغ  رد  یلو  تسا ؛ طرـش  مه  لسغ 

لاکـشا دیوشب  ار  پچ  تسار و  فرط  یتدم  زا  دعب  دنک و  ربص  ندرگ  رـس و  نتـسش  زا  دعب  رگا  سپ  دیوشب  ار  ندب  اروف  ندرگ  و 
ار ندرگ  یتدم  زا  دعب  هتسش و  ار  رـس  الثم  تسا  زیاج  سپ  دیوشب  هبترم  کی  ار  ندب  ای  ندرگ  رـس و  مامت  تسین  مزال  هکلب  درادن ؛

لوب دناوخب ؛ زامن  دنک و  لسغ  هک  يا  هزادنا  هب  رگا  دنک ؛ يراددوخ  طئاغ  لوب و  ندمآ  نوریب  زا  دناوت  یمن  هک  یـسک  یلو  دیوشب 
.دناوخب زامن  اروف  مه  لسغ  زا  دعب  دنک و  لسغ  اروف  دیاب  دیآ ؛ یمن  نوریب  وا  زا  طئاغ  و 

ار یمامح  دـعب  هچرگا  دراذـگب ؛ هیـسن  دـهاوخب  تسا  یـضار  یمامح  دـنادب  هکنیا  نودـب  ار  یمامح  لوپ  هک  یـسک  هلأسم 387 - 
.تسا لطاب  وا  لسغ  دنک ؛ یضار 

هلأسم
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ای دهدن ؛ ار  وا  بلط  هک  دشاب  نیا  شدصق  دنک  یم  لسغ  هک  یسک  یلو  دنامب  هیسن  مامح  لوپ  هک  دشاب  یضار  یمامح  رگا   - 388
.تسا لطاب  وا  لسغ  دهدب  مارح  لام  زا 

وا لسغ  هک  تسا  نیا  رهاظ  یلو  هدـش  مارح  بکترم  هچرگا  دـهدب ؛ یمامح  هب  هدادـن  ار  نآ  سمخ  هک  ار  یلوپ  رگا  هلأسم 389 - 
.دوش یم  لوغشم  سمخ  نیقحتسم  هب  شا  همذ  دشاب و  حیحص 

هب یمامح  هدرک  ریهطت  هنیزخ  رد  نوچ  هک  دنک  کش  لسغ  زا  شیپ  دنک و  ریهطت  هنیزخ  بآ  رد  ار  طئاغ  جرخم  رگا  هلأسم 390 - 
.دنک یضار  ار  یمامح  لسغ  زا  شیپ  هکنیا  رگم  تسا ؛ لطاب  وا  لسغ  هن ؛ ای  تسا  یضار  وا  ندرک  لسغ 

ای هدوب  تسرد  وا  لسغ  هک  دنک  کش  لسغ  زا  دعب  رگا  یلو  دـنک ؛ لسغ  دـیاب  هن ؛ ای  هدرک  لسغ  هک  دـنک  کش  رگا  هلأسم 391 - 
.دیامن لسغ  هرابود  تسین  مزال  هدروآ  اج  هب  حیحص  هدوب و  تفتلم  لسغ  تقو  هک  دهدب  لامتحا  هک  یتروص  رد  هن ؛

.دریگب مه  وضو  هدرک و  مامت  ار  لسغ  دیاب  دنک ؛ لوب  الثم  دنز  رس  وا  زا  رغصا  ثدح  لسغ ؛ نیب  رد  رگا  هلأسم 392 - 

؛ دـنک لسغ  دراد  تقو  زامن  لسغ و  هزادـنا  هب  هکنیا  لایخ  هب  یلو  هدوب  ممیت  فلکم  هفیظو  تقو  قیـض  تهج  زا  رگا  هلأسم 393 - 
.تسا حیحص  وا  لسغ 

هب عورش  تقو  هک  دهدب  لامتحا  هچنانچ  هدناوخ  هک  یئاهزامن  هن ؛ ای  هدرک  لسغ  دنک  کش  رگا  هدش  بنج  هک  یسک  هلأسم 394 - 
زا رغصا  ثدح  زامن ؛ زا  دعب  هک  یتروص  رد  .دنک و  لسغ  دیاب  دعب  ياهزامن  يارب  یلو  تسا ؛ حیحص  هدوب  تفتلم  زامن 
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.دیامن هداعا  هدناوخ  هک  ار  يزامن  تسا  یقاب  تقو  رگاو  دریگب ؛ مه  وضو  تسا  مزال  دشاب  هدش  رداص  وا 

رگا هک  تسا  نیا  رهظا  دروآ و  اج  هب  لسغ  کی  اهنآ  همه  تین  هب  دناوت  یم  تسا  بجاو  وا  رب  لسغ  دـنچ  هک  یـسک  هلأسم 395 - 
.دنک یم  تیافک  هیقب  زا  دنک  دصق  ار  اهنآ  زا  نیعم  یکی 

هب یبیترت  ار  لسغ  ای  وضو  دهاوخب  هچنانچ  دشاب ؛ هدش  هتـشون  لاعتم  دنوادخ  مسا  ای  نآرق  هیآ  ندـب ؛ زا  یئاج  رب  رگا  هلأسم 396 - 
.دسرن هتشون  هب  وا  تسد  هک  دناسرب  ندب  هب  يروط  ار  بآ  دیاب  دروآ ؛ اج 

هـضاحتسا لسغ  زا  ریغ  بجاو  رگید  ياهلـسغ  اـب  هکلب  دریگب  وضو  زاـمن  يارب  دـیابن  هدرک  تباـنج  لـسغ  هک  یـسک  هلأسم 397 - 
تسا نآ  بحتسم  طایتحا  هچرگا  دناوخب ؛ زامن  وضو  نودب  دناوت  یم  زین  دیآ  یم  ( 651  ) هلأسم رد  هک  بحتسم  ياهلسغ  هطسوتم و 

.دریگب مه  وضو  هک 

هضاحتسا

.دنیوگ یم  هضاحتسم  هضاحتسا ؛ نوخ  ندید  عقوم  رد  ار  نز  تسا و  هضاحتسا  نوخ  دوش  یم  جراخ  نز  زا  هک  یئاهنوخ  زا  یکی 

؛ تسین مه  ظیلغ  دیآ و  یم  نوریب  شزوس  راشف و  نودـب  تسا و  درـس  گنر و  درز  تاقوا  رتشیب  رد  هضاحتـسا  نوخ  هلأسم 398 - 
.دیآ نوریب  شزوس  راشف و  اب  دشاب و  ظیلغ  مرگ و  خرس و  ای  هایس  یهاگ  تسا  نکمم  یلو 

: تسا مسق  هس  هضاحتسا  هلأسم 399 - 

نآ رد  دنک و  هدولآ  دیامن  یم  جرف  لخاد  نز  هک  ار  يا  هبنپ  يور  طقف  نوخ  هک  تسا  نآ  هلیلق  هضاحتسا  .هریثک  هطـسوتم و  هلیلق و 
هب هبنپ  زا  یلو  دشاب ؛ نآ  هشوگ  کی  رد  هچرگا  دور ؛ ورف  هبنپ  رد  نوخ  هک  تسا  نآ  هطسوتم  هضاحتسا  .دورن  ورف 
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هب هتفرگ و  ارف  ار  هبنپ  نوخ  هک  تسا  نآ  هریثـک  هضاحتـسا  .دـسرن  دـندنب ؛ یم  نوخ  زا  يریگولج  يارب  اـهنز  ـالومعم  هک  یلامتـسد 
.دسرب لامتسد 

هضاحتسا ماکحا 

ار جرف  رهاظ  دـیاب  دـنک و  ضوع  ار  هبنپ  طایتحا  رب  انب  دریگب و  وضو  کی  زاـمن  ره  يارب  نز  دـیاب  هلیلق  هضاحتـسا  رد  هلأسم 400 - 
.دشکب بآ  هدیسر  نآ  هب  نوخ  رگا 

هضاحتسا ياهراک  دوخ ؛ ياهزامن  يارب  رگید  حبص  ات  دنک و  لسغ  حبـص  زامن  يارب  نز  دیاب  هطـسوتم  هضاحتـسا  رد  هلأسم 401 - 
رهظ زامن  يارب  دیاب  دنکن ؛ لسغ  حبص  زامن  يارب  یشومارف  يور  زا  ای  ادمع  رگا  .دهد و  ماجنا  دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  ار  هلیلق 

ای دیایب  نوخ  هکنآ  هچ  .دیامن  لسغ  اشع  برغم و  زامن  زا  شیپ  دیاب  دنکن  لسغ  رـصع  رهظ و  زامن  يارب  رگا  .دنک و  لسغ  رـصع  و 
.دشاب هدش  عطق 

رب انب  زامن  ره  يارب  دـیاب  دـش ؛ هتفگ  شیپ  هلأـسم  رد  هک  هطـسوتم  هضاحتـسا  ياـهراک  رب  هوـالع  هریثک  هضاحتـسا  رد  هلأسم 402 - 
دروآ و اج  هب  اشع  برغم و  زامن  يارب  یکی  رـصع و  رهظ و  زامن  يارب  لسغ  کی  دشکب و  بآ  ای  دـنک ؛ ضوع  ار  لامتـسد  طایتحا 

اشع برغم و  زامن  نیب  رگا  زین  دنک و  لسغ  هرابود  رصع  زامن  يارب  دیاب  دزادنیب  هلصاف  رگا  دزادنین و  هلـصاف  رـصع  رهظ و  زامن  نیب 
.دنک یم  تیافک  وضو  زا  لسغ  هریثک  هضاحتسا  رد  هک  تسا  نیا  رهظا  دیامن و  لسغ  هرابود  اشع  زامن  يارب  دیاب  دزادنیب  هلصاف 

؛ دشاب هدرواین  اج  هب  لسغ  ای  وضو  نوخ ؛ نآ  يارب  نز  هچنانچ  دیایب ؛ مه  زامن  تقو  زا  شیپ  هضاحتسا  نوخ  رگا  هلأسم 403 - 
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.دروآ اج  هب  لسغ  ای  وضو  زامن  عقوم  رد  دیاب 

تسا نآ  رتهب  یلو  تسا ؛ حیحص  دروآ  اج  هب  لوا  ار  مادک  ره  دنک ؛ لسغ  دریگب و  وضو  دیاب  هک  هطسوتم  هضاحتـسم  هلأسم 404 - 
.دریگب وضو  لسغ  زا  لبق  دیاب  دریگب  وضو  دهاوخب  رگا  هریثک  هضاحتسم  .دریگب و  وضو  لوا  هک 

رهظ زامن  زا  دعب  رگا  دنک و  لسغ  رصع  رهظ و  زامن  يارب  دیاب  دوش  هطسوتم  حبص  زامن  زا  دعب  نز  هلیلق  هضاحتسا  رگا  هلأسم 405 - 
.دیامن لسغ  ءاشع  برغم و  زامن  يارب  دیاب  دوش  هطسوتم  رصع  و 

زامن يارب  لسغ و  کی  رصع  رهظ و  زامن  يارب  دیاب  دوش  هریثک  حبص  زامن  زا  دعب  نز  هطـسوتم  ای  هلیلق  هضاحتـسا  رگا  هلأسم 406 - 
.دیامن لسغ  اشع  برغم و  زامن  يارب  دیاب  دوش  هریثک  رصع  رهظ و  زامن  زا  دعب  رگا  دروآ و  اج  هب  يرگید  لسغ  اشع  برغم و 

یلو تسا ؛ لطاب  وا  لسغ  دـنک ؛ لسغ  زامن  يارب  زاـمن  تقو  ندـش  لـخاد  زا  شیپ  رگا  هطـسوتم  اـی  هریثک  هضاحتـسم  هلأسم 407 - 
لسغ دیاب  حبص  زامن  يارب  رجف  عولط  زا  دعب  یلو  دناوخب ؛ ار  بش  زامن  هدومن و  لسغ  ءاجر  دصق  هب  تسا  زیاج  حبص  ناذا  کیدزن 

.دیامن هداعا  ار 

وضو دیاب  بحتسم ؛ هچ  دشاب  بجاو  هچ  تشذگ -  نآ  مکح  هک  هیموی  زامن  زا  ریغ  يزامن -  ره  يارب  هضاحتسم  نز  هلأسم 408 - 
دهـشت هدش و  شومارف  هدجـس  طایتحا و  زامن  ندناوخ  يارب  اما  تسا ؛ مزال  لسغ  زامن  ره  يارب  دشاب  هریثک  هضاحتـسا  رگا  دریگب و 

ياهراک تسین  مزال  دروآ ؛ اج  هب  اروف  زامن  زا  دعب  ار  اهنآ  رگا  وهس ؛ هدجس  هدش و  شومارف 
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.دهد ماجنا  ار  هضاحتسا 

ماجنا ار  هضاحتـسا  ياهراک  دیاب  دناوخ ؛ یم  هک  یلوا  زامن  يارب  طقف  دش ؛ عطق  شنوخ  هکنآ  زا  دـعب  هضاحتـسم  نز  هلأسم 409 - 
.تسین مزال  دعب  ياهزامن  يارب  دهد و 

لخاد هبنپ  يرادقم  دیاب  طایتحا  رب  انب  دناوخب ؛ زامن  دهاوخ  یم  هک  یعقوم  تسا ؛ مسق  هچ  وا  هضاحتسا  دنادن  نز  رگا  هلأسم 410 - 
هک ار  یئاهراک  تسا  مسق  هس  نآ  زا  کی  مادـک  وا  هضاحتـسا  دـیمهف  هکنآ  زا  دـعب  دروآ و  نوریب  دـنک و  ربص  یمک  دـیامن و  جرف 

شیپ دنک ؛ یمن  رییغت  وا  هضاحتسا  دناوخب  زامن  دهاوخ  یم  هک  یتقو  ات  دنادب  رگا  یلو  دهد ؛ ماجنا  هدش  هداد  روتـسد  مسق  نآ  يارب 
.دنک یسراو  ار  دوخ  دناوت  یم  مه  تقو  ندش  لخاد  زا 

دوخ هفیظو  هب  هتشاد و  تبرق  دصق  هچنانچ  دوش ؛ زامن  لوغشم  دنک ؛ یسراو  ار  دوخ  هکنآ  زا  شیپ  رگا  هضاحتسم  نز  هلأسم 411 - 
ای هتشادن  تبرق  دصق  رگا  تسا و  حیحص  وا  زامن  هدومن ؛ لمع  هلیلق  هضاحتسا  هفیظو  هب  هدوب و  هلیلق  شا  هضاحتـسا  الثم  هدرک  لمع 

.تسا لطاب  وا  زامن  هدرک ؛ راتفر  هلیلق  هفیظو  هب  هدوب و  هطسوتم  وا  هضاحتسا  هکنآ  لثم  هدوبن  شا  هفیظو  قباطم  وا  لمع 

دناد یمن  رگا  الثم  دنک ؛ لمع  تسا  وا  هفیظو  املـسم  هچنآ  هب  دیاب  دیامن ؛ یـسراو  ار  دوخ  دناوتن  رگا  هضاحتـسم  نز  هلأسم 412 - 
ياهراک دیاب  هریثک  ای  تسا  هطسوتم  دناد  یمن  رگا  دهد و  ماجنا  ار  هلیلق  هضاحتسا  ياهراک  دیاب  هطسوتم  ای  تسا  هلیلق  وا  هضاحتسا 

.دیامن راتفر  مسق  نامه  هفیظو  هب  دیاب  هدوب ؛ مسق  هس  نآ  زا  کی  مادک  اقباس  دنادب  رگا  یلو  دهد ؛ ماجنا  ار  هطسوتم  هضاحتسا 

رد شروهظ  لوا  رد  هضاحتسا  نوخ  رگا  هلأسم 413 - 
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ار لسغ  وضو و  دـشاب  مک  دـنچ  ره  دـیایب  نوریب  رگا  دـنک و  یمن  لطاب  هتـشاد  نز  هک  ار  لسغ  ای  وضو  دـیاین ؛ نوریب  دـشاب و  نطاب 
.دنک یم  لطاب 

نوخ دـنک و  یـسراو  ار  دوخ  زامن  زا  دـعب  رگا  هدـید ؛ نوخ  اهنآ  ءانثا  رد  ای  لسغ  ای  وضو  زا  دـعب  هک  هضاحتـسم  نز  هلأسم 414 - 
ار زامن  نآ  دـیامن و  لسغ  ای  هتفرگ  وضو  شا  هفیظو  بسح  رب  تسا  مزال  طایتحا ؛ رب  انب  دـشاب  هتـشاد  تعـسو  تقو  هچناـنچ  دـنیبن ؛

.دیآ یم  نوخ  هرابود  دنادب  هچرگا  دنک  هداعا 

ار زامن  ندناوخ  دناوت  یم  هدماین ؛ نوریب  وا  زا  ینوخ  هدش  لسغ  ای  وضو  لوغشم  هک  یتقو  زا  دنادب  رگا  هضاحتسم  نز  هلأسم 415 - 
.دزادنیب ریخات  دنام  یم  كاپ  دناد  یم  هک  یتقو  ات 

یم دنب  نوخ  زامن  ندناوخ  هزادنا  هب  ای  دوش ؛ یم  كاپ  یلک  هب  زامن  تقو  نتـشذگ  زا  شیپ  هک  دنادب  هضاحتـسم  رگا  هلأسم 416 - 
.دناوخب تسا  كاپ  هک  یتقو  رد  ار  زامن  دنک و  ربص  دیاب  دیآ ؛

هک يرادقم  هب  دزادنیب ؛ ریخات  ار  زامن  رگا  هک  دنادب  هضاحتـسم  دوش و  عطق  رهاظ  رد  نوخ  لسغ ؛ وضو و  زا  دعب  رگا  هلأسم 417 - 
لسغ وضو و  دش  كاپ  یلک  هب  هک  یعقوم  دزادنیب و  ریخات  ار  زامن  دیاب  دوش ؛ یم  كاپ  یلک  هب  دروآ  اج  هب  ار  زامن  لسغ و  وضو و 

ار لسغ  وضو و  تسین  مزال  دـشاب ؛ گنت  زاـمن  تقو  دوش  عطق  رهاـظ  رد  نوخ  هک  یعقوم  رگا  دـناوخب و  ار  زاـمن  دروآ و  اـج  هب  ار 
.دناوخب زامن  دناوت  یم  دراد  هک  یلسغ  وضو و  اب  هکلب  دروآ ؛ اج  هب  هرابود 

زا یلک  هب  هک  یتقو  هطسوتم  هریثک و  هضاحتسم  هلأسم 418 - 
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تـسین مزال  هدماین ؛ نوخ  رگید  هدش  لسغ  لوغـشم  شیپ  زامن  يارب  هک  یتقو  زا  دـنادب  رگا  یلو  دـنک ؛ لسغ  دـیاب  دـش  كاپ  نوخ 
.دیامن لسغ  هرابود 

اروف دیاب  لسغ  زا  دعب  هریثک  هضاحتـسم  وضو و  لسغ و  زا  دـعب  هطـسوتم  هضاحتـسم  وضو و  زا  دـعب  هلیلق  هضاحتـسم  هلأسم 419 - 
ریغ تونق و  لثم  بحتـسم  ياهراک  دناوت  یم  مه  زامن  رد  درادن و  لاکـشا  زامن  زا  لبق  هماقا  ناذا و  نتفگ  یلو  دوش ؛ زامن  لوغـشم 

.دروآ اج  هب  ار  نآ 

هرابود شا  هفیظو  قباطم  دـیاب  دزادـنیب ؛ هلـصاف  زاـمن  لـسغ و  اـی  وضو  زا  دراد  هک  يا  هفیظو  نیب  رگا  هضاحتـسم  نز  هلأسم 420 - 
.دوش زامن  لوغشم  هلصاف  الب  دنک و  لسغ  ای  هتفرگ  وضو 

لسغ زا  دعب  مزال  طایتحا  رب  انب  درادن ؛ ررـض  وا  يارب  هچنانچ  دوش ؛ یمن  عطق  دراد و  نایرج  نز  هضاحتـسا  نوخ  رگا  هلأسم 421 - 
هدـناوخ مه  زامن  رگا  دـنک و  لسغ  هراـبود  دـیآ ؛ نوریب  نوخ  دـنک و  یهاـتوک  هچناـنچ  دـیامن و  يریگولج  نوخ  ندـمآ  نوریب  زا 

.دناوخب هرابود 

هطـسوتم هضاحتـسا  نآ  زا  دـعب  ای  لـسغ  نیب  رد  رگا  یلو  تسا ؛ حیحـص  لـسغ  دوشن  عطق  نوخ  لـسغ ؛ عقوم  رد  رگا  هلأسم 422 - 
تسین مزال  دوش  هطسوتم  هریثک  نآ  زا  دعب  ای  هریثک  هضاحتسا  لسغ  نیب  رد  رگا  .دریگب و  رس  زا  ار  لسغ  هک  تسا  مزال  دوش ؛ هریثک 

.دریگب وضو  یلو  هدرک  هداعا  ار  لسغ 

نوریب زا  دـناوت ؛ یم  هک  يرادـقم  هب  تسا ؛ هزور  هک  يزور  ماـمت  رد  هضاحتـسم  نز  هک  تـسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  هلأسم 423 - 
.دنک يریگولج  نوخ  ندمآ 

برغم زامن  لسغ  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  هریثک ؛ هضاحتسم  نز  هزور  طایتحا  رب  انب  هلأسم 424 - 
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تسا بجاو  زور  ياهزامن  يارب  هک  ار  یئاهلسغ  زور  رد  زین  .دروآ و  اج  هب  دریگب  هزور  ار  نآ  يادرف  دهاوخ  یم  هک  یبش  ياشع  و 
.دشابن طرش  لسغ  شا  هزور  تحص  رد  هک  تسین  دیعب  دشاب  هطسوتم  هضاحتسم  رگا  یلو  دهد ؛ ماجنا 

.تسا حیحص  وا  هزور  دنکن  لسغ  بورغ  ات  دوش و  هضاحتسم  رصع ؛ زامن  زا  دعب  رگا  هلأسم 425 - 

ماجنا دـش  هتفگ  هک  ار  هریثک  ای  هطـسوتم  ياهراک  دـیاب  دوش  هریثک  ای  هطـسوتم  زامن ؛ زا  شیپ  نز  هلیلق  هضاحتـسا  رگا  هلأسم 426 - 
لـسغ هطـسوتم  هضاحتـسا  يارب  هچنانچ  دهد و  ماجنا  ار  هریثک  هضاحتـسا  ياهراک  دیاب  دوش  هریثک  هطـسوتم  هضاحتـسا  رگا  دـهد و 

.تسین مزال  زین  وضو  نآ  زا  دعب  ای  لسغ  زا  لبق  تروص  نیا  رد  دنک و  لسغ  هریثک  يارب  هرابود  دیاب  درادن و  هدئاف  دشاب  هدرک 

دـنک و لـسغ  هریثک  هضاحتـسا  يارب  دنکـشب و  ار  زاـمن  دـیاب  دوش ؛ هریثـک  نز  هطـسوتم  هضاحتـسا  زاـمن ؛ نیب  رد  رگا  هلأسم 427 - 
درادـن تقو  لسغ  يارب  رگا  دریگب و  وضو  لسغ  زا  لبق  طایتحا  رب  انب  دـناوخب و  ار  زامن  نامه  دـهد و  ماـجنا  ار  نآ  رگید  ياـهراک 

؛ دـنک مامت  لاح  نامه  هب  دنکـشن و  ار  زامن  طایتحا  رب  انب  درادـن ؛ تقو  زین  ممیت  يارب  رگا  دـنک و  ممیت  لسغ  ضوع  هتفرگ و  وضو 
لسغ نکلو  .دوش  هریثک  ای  هطسوتم  وا  هلیلق  هضاحتسا  زامن ؛ نیب  رد  رگا  تسا  نینچمه  دیامن و  اضق  تقو  جراخ  رد  تسا  مزال  یلو 

.تشذگ هکنانچ  دنک  یمن  وضو  زا  تیافک  هطسوتم  هضاحتسا 

هچنانچ هن ؛ ای  هدش  عطق  مه  نطاب  رد  هک  دنادن  هضاحتسم  دیایب و  دنب  نوخ  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 428 - 
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تـسا مزال  دناوخب  هرابود  ار  زامن  یکاپ  لاح  رد  هک  دشاب  هتـشاد  ار  نیا  تعـسو  تقو  هدوب و  هدش  عطق  یلک  هب  دمهفب  زامن  زا  دعب 
.دروآ اج  هب  هرابود  ار  زامن  دیامن و  لسغ  ای  هتفرگ  وضو  شا  هفیظو  بسح  رب 

زا شیپ  رگا  الثم  دروآ ؛ اج  هب  ار  هطـسوتم  لمع  يدعب  ياهزامن  يارب  دـیاب  دوش ؛ هطـسوتم  نز ؛ هریثک  هضاحتـسا  رگا  هلأسم 429 - 
طقف اشع  برغم و  رـصع و  زامن  يارب  دـنک و  لسغ  هتفرگ و  وضو  رهظ  زاـمن  يارب  دـیاب  دوش ؛ هطـسوتم  هریثک  هضاحتـسا  رهظ  زاـمن 

دیامن و لسغ  رصع  زامن  يارب  دیاب  دشاب  هتشاد  تقو  رـصع  زامن  رادقم  هب  طقف  دنکن و  لسغ  رهظ  زامن  يارب  رگا  یلو  .دریگب  وضو 
اـشع زامن  رادقم  هب  طقف  دنکن و  لسغ  مه  نآ  يارب  رگا  دـنک و  لسغ  برغم  زامن  يارب  دـیاب  دـنکن  لسغ  مه  رـصع  زامن  يارب  رگا 

.دیامن لسغ  اشع  زامن  يارب  دیاب  دشاب  هتشاد  تقو 

هب لسغ  کی  دـیاب  زامن  ره  يارب  طایتحا  رب  انب  دـیایب  هرابود  دوش و  عطق  هریثک  هضاحتـسم  نوخ  زامن  ره  زا  شیپ  رگا  هلأسم 430 - 
.دروآ اج 

.دهد و ماجنا  ار  هلیلق  لمع  يدـعب  ياهزامن  يارب  هریثک و  لمع  لوا  زامن  يارب  دـیاب  دوش ؛ هلیلق  هریثک  هضاحتـسا  رگا  هلأسم 431 - 
.دروآ اج  هب  ار  هلیلق  لمع  يدعب  ياهزامن  يارب  هطسوتم و  لمع  لوا ؛ زامن  يارب  دیاب  دوش ؛ هلیلق  هطسوتم  هضاحتسا  رگا  زین 

.تسا لطاب  شزامن  دنک ؛ كرت  دشاب  یم  بجاو  وا  رب  هک  ار  یئاهراک  زا  یکی  هضاحتسم  رگا  هلأسم 432 - 

رایتخا لاح  رد  دناوت  یمن  طایتحا  رب  انب  هدرک  لسغ  ای  هتفرگ  وضو  زامن  يارب  هک  هضاحتسم  هلأسم 433 - 
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.دریگب وضو  دیاب  طایتحا  رب  انب  یلو  تسا  زیاج  رارطضا  لاح  رد  دناسرب و  نآرق  طخ  هب  ار  دوخ  ندب  زا  یئاج 

هک يا  هیآ  ندـناوخ  نآ و  رد  فقوت  دجـسم و  رد  وا  نتفر  هدروآ  اـج  هب  ار  دوخ  بجاو  ياهلـسغ  هک  يا  هضاحتـسم  هلأسم 434 - 
ندرک ضوع  لثم  داد  یم  ماجنا  زامن  يارب  هک  ار  يرگید  ياهراک  هچرگا  تسا  لـالح  وا  اـب  رهوش  یکیدزن  دراد و  بجاو  هدـجس 

.تسا كرت  رد  بحتسم  طایتحا  هچرگا  دشاب  زیاج  زین  لسغ  نودب  اهراک  نیا  هک  تسین  دیعب  .دشاب و  هدادن  ماجنا  لامتسد ؛ هبنپ و 

ای دـناوخب ؛ دراد  بجاو  هدجـس  هک  ار  يا  هیآ  زاـمن  تقو  زا  شیپ  دـهاوخب  هطـسوتم  اـی  هریثـک  هضاحتـسا  رد  نز  رگا  هلأسم 435 - 
.دنک یکیدزن  وا  اب  دهاوخب  شرهوش  رگا  تسا  نینچمه  دیامن و  لسغ  بحتسم  طایتحاربانب  دورب ؛ دجسم 

دیامن و لسغ  دیاب  هریثک  هضاحتـسا  رد  دریگب و  وضو  تایآ  زامن  يارب  دـیاب  تسا و  بجاو  هضاحتـسم  رب  تایآ  زامن  هلأسم 436 - 
.تسین مزال  وضو 

اج هب  مهرـس  تشپ  ار  ود  ره  دـهاوخب  هچرگا  دوش ؛ بجاو  هضاحتـسم  رب  تاـیآ  زاـمن  هیموـی  زاـمن  تقو  رد  هچناـنچ  هلأسم 437 - 
.دناوخب وضو  لسغ و  کی  اب  ارود  ره  دناوت  یمن  دروآ ؛

يارب هک  ار  یئاهراک  زامن ؛ ره  يارب  دیاب  دناوخب ؛ هدـش  قیـضم  نآ  ياضق  هک  ار  يزامن  دـهاوخب  هضاحتـسم  نز  رگا  هلأسم 438 - 
.دروآ اج  هب  تسا  بجاو  وا  رب  ءادا  زامن 

هب دـیاب  درادـن ؛ ار  ساـفن  ضیح و  مکح  اعرـش  تسین و  مخز  نوخ  دوش  یم  جراـخ  وا  زا  هک  ینوـخ  دـنادب  نز  رگا  هلأسم 439 - 
ای تسا  هضاحتسا  نوخ  هک  دشاب  هتشاد  کش  رگا  هکلب  دنک ؛ لمع  هضاحتسا  روتسد 
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.دهد ماجنا  ار  هضاحتسا  ياهراک  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشاب ؛ هتشادن  ار  اهنآ  هناشن  هچنانچ  رگید ؛ ياهنوخ 

ضیح

یم ضئاح  ضیح  نوخ  ندـید  عقوم  رد  ار  نز  دوش و  یم  جراخ  اهنز  محر  زا  يزور  دـنچ  هام  ره  رد  ابلاغ  هک  تسا  ینوخ  ضیح ؛
.دنیوگ

.دیآ یم  نوریب  شزوس  یمک  راشف و  اب  تسا و  خرس  ای  هایس  نآ  گنر  مرگ و  ظیلغ و  تاقوا ؛ رتشیب  رد  ضیح  نوخ  هلأسم 440 - 

ندش مامت  ات  لاس  هاجنپ  ندش  مامت  زا  دعب  هدیـس  ياهنز  زین  لاس و  هاجنپ  ندش  مامت  زا  دعب  دنتـسین  هدیـس  هک  یئاهنز  هلأسم 441 - 
.دننک طایتحا  دننیبب  نوخ  دوخ  تداع  ياهزور  رد  ای  ضیح  ياه  هناشن  اب  هچنانچ  لاس  تصش 

.تسین ضیح  دنیب  یم  ندش  هسئای  زا  دعب  نز  لاس و  هن  ندش  مامت  زا  شیپ  رتخد  هک  ینوخ  هلأسم 442 - 

.دنیبب ضیح  تسا  نکمم  دهد ؛ یم  ریش  هچب  هک  ینز  هلماح و  نز  هلأسم 443 - 

ضیح ياه  هناشن  ياراد  رگا  هک  تسا  نآ  رهظا  دـنیبب  ینوخ  رگا  هن ؛ ای  هدـش  ماـمت  شلاـس  هن  دـناد  یمن  هک  يرتخد  هلأسم 444 - 
.دوش یم  ضیح  هب  مکح  دشاب 

هدـشن هسئای  هک  دراذـگب  انب  دـیاب  هن ؛ ای  تسا  ضیح  دـنادن  دـنیبب و  ینوخ  رگا  هن ؛ ای  هدـش  هسئای  دراد  کش  هک  ینز  هلأسم 445 - 
.تسا

ضیح دـشاب ؛ رتـمک  زور  هس  زا  مـه  يرـصتخم  رگا  دوـش و  یمن  زور  هد  زا  رتـشیب  زور و  هـس  زا  رتـمک  ضیح  تدـم  هلأسم 446 - 
.تسین

کی هرابود  دوش و  كاپ  زور  کی  دنیبب و  نوخ  زور  ود  الثم  رگا  سپ  دشاب ؛ مه  رـس  تشپ  ضیح  لوا  زور  هس  دـیاب  هلأسم 447 - 
.تسین ضیح  دنیبب  نوخ  زور 

ضیح ءادتبا  هلأسم 448 - 
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تسا و یفاـک  دـشاب  نوخ  جرف  رد  رگا  هکلب  دـیایب ؛ نوریب  نوخ  زور  هس  ماـمت  رد  تسین  مزـال  یلو  دـیایب  نوریب  نوـخ  تسا  مزـال 
.تسا ضیح  مه  زاب  تسا  فراعتم  اضعب  ای  امامت  اهنز  نیب  رد  هک  يوحن  هب  دوش  كاپ  يرصتخم  زور  هس  نیب  رد  هچنانچ 

لوا زا  رگا  سپ  دوشن ؛ عطق  نوخ  موس  مود و  بش  رد  دـیاب  یلو  دـنیبب ؛ نوخ  ار  مراهچ  بش  لوا و  بش  تسین  مزـال  هلأسم 449 - 
زور ياهطسو  رد  رگا  تسا  نینچمه  تسا و  ضیح  دوشن ؛ عطق  چیه  دیایب و  نوخ  مه  رـس  تشپ  موس  زور  بورغ  ات  لوا  زور  حبص 

.ددرگ عطق  مراهچ  زور  زا  عقوم  نامه  رد  دوش و  عورش  لوا 

هک ینوخ  هرابود  هچنانچ  دوش ؛ كاپ  دـنیبب و  نوخ  تداع  ياهزور  ای  ضیح  ياـه  هناـشن  مه  رـس  تشپ  زور  هس  رگا  هلأسم 450 - 
هد زا  مه  يور  هدوب ؛ كاپ  طسو  رد  هدـید و  نوخ  هک  یئاهزور  دـنیبب و  تسا  تداع  ياهزور  رد  ای  تسا  ضیح  ياه  هناشن  ياراد 

.تسا ضیح  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  مه  یئاهزور  دوشن ؛ رتشیب  زور 

دیابن ضیح ؛ نوخ  ای  تسا  مخز  لمد و  نوخ  دنادن  دـشاب و  رتمک  زور  هد  زا  رتشیب و  زور  هس  زا  هک  دـنیبب  ینوخ  رگا  هلأسم 451 - 
.دهد رارق  ضیح  نوخ  ار  نآ 

هقباس تلاح  هکنیا  رگم  دروآ  اج  هب  ار  دوخ  ياـهتدابع  دـیاب  ضیح ؛ اـی  تسا  مخز  نوخ  دـنادن  هک  دـنیبب  ینوخ  رگا  هلأسم 452 - 
.دشاب ضیح  شا 

ضیح دیاب  دشاب ؛ هتـشاد  ار  ضیح  طئارـش  هچنانچ  هضاحتـسا ؛ ای  تسا  ضیح  نوخ  هک  دنک  کش  دنیبب و  ینوخ  رگا  هلأسم 453 - 
.دهدرارق

هک دنیبب  ینوخ  رگا  هلأسم 454 - 
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نوریب دعب  دنک  ربص  یمک  دیامن و  جرف  لخاد  هبنپ  يرادقم  ینعی  دـنک ؛ یـسراو  ار  دوخ  دـیاب  تراکب ؛ ای  تسا  ضیح  نوخ  دـنادن 
.دشاب یم  ضیح  هدیسر ؛ نآ  همه  هب  رگا  تسا و  تراکب  نوخ  دشاب ؛ هدولآ  نآ  فارطا  رگا  سپ  دروآ ؛

مود نوخ  دنیبب ؛ ضیح  ياه  هناشن  اب  ای  تداع  رد  نوخ  زور  هس  دعب  دوش و  كاپ  دـنیبب و  نوخ  زور  هس  زا  رتمک  رگا  هلأسم 455 - 
.تسین ضیح  دشاب ؛ شتداع  ياهزور  رد  هچرگا  لوا  نوخ  تسا و  ضیح 

ضئاح ماکحا 

: تسا مارح  ضئاح  رب  زیچ  دنچ  هلأسم 456 - 

لسغ و وضو و  هک  یئاهتدابع  ندروآ  اج  هب  یلو  دوش ؛ هدروآ  اج  هب  ممیت  ای  لسغ  ای  وضو  اب  دـیاب  زاـمن  دـننام  هک  یئاـهتدابع  لوا :
.درادن یعنام  تیم ؛ زامن  دننام  تسین ؛ مزال  اهنآ  يارب  ممیت 

.دش هتفگ  تبانج  ماکحا  رد  تسا و  مارح  بنج  رب  هک  یئاهزیچ  مامت  مود :

نوریب مه  ینم  دوش و  لخاد  هاگ  هنتخ  رادـقم  هب  هچرگا  نز ؛ يارب  مه  تسا و  مارح  درم  يارب  مه  هک  جرف ؛ رد  ندرک  عاـمج  موس :
.دنکن لخاد  مه  ار  هاگ  هنتخ  زا  رتمک  رادقم  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  دیاین ؛

.تسا مارح  دـهد  رارق  ضیح  دوخ  يارب  دـیاب  اعرـش  یلو  تسین  یعطق  نز  ضیح  هک  مه  یئاهزور  رد  ندرک  عاـمج  هلأسم 457 - 
ضیح ار  دوخ  ناشیوخ  تداع  ياـهزور  دوش  یم  هتفگ  ادـعب  هک  يروتـسد  هب  دـیاب  دـنیب و  یم  نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  هک  ینز  سپ 

.دیامن یکیدزن  وا  اب  اهزور  نآ  رد  دناوت  یمن  شرهوش  دهد ؛ رارق 

هک تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دنک و  رافغتسا  تسا  مزال  دنک  یکیدزن  ضیح  لاح  رد  دوخ  نز  اب  درم  رگا  هلأسم 458 - 
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.دهدب هرافک 

.درادن یعنام  ندومن  هبعالم  ندیسوب و  دننام  تاعاتمتسا  ریاس  زا  ضئاح ؛ نز  اب  ندرک  یکیدزن  ریغ  هلأسم 459 - 

رد دوخن و  هن  مود ؛ تمـسق  رد  راد و  هکـس  يالط  دوخن  هدـجیه  نآ ؛ لوا  تمـسق  رد  ضیح  لاح  رد  یکیدزن  هرافک  هلأسم 460 - 
وا اب  مود  لوا و  زور  ای  بش  رد  شرهوش  رگا  دنیب ؛ یم  ضیح  نوخ  زور  شش  هک  ینز  الثم  .تسا  مین  دوخن و  راهچ  موس ؛ تمـسق 

.دهدب مین  دوخن و  راهچ  مشش  مجنپ و  زور  ای  بش  رد  دوخن و  هن  مراهچ  موس و  زور  ای  بش  رد  الط و  دوخن  هدجیه  دنک  عامج 

یم هک  یتقو  اب  هدرک  عامج  هک  یتقو  رد  ـالط  تمیق  رگا  دـهدب و  ار  نآ  تمیق  دـشابن ؛ نکمم  راد  هکـس  يـالط  رگا  هلأسم 461 - 
.دنک باسح  دهدب  ریقف  هب  دهاوخ  یم  هک  ار  یتقو  تمیق  دشاب ؛ هدرک  قرف  دهدب  ریقف  هب  دهاوخ 

هـس ره  دـنک ؛ عامج  دوخ  نز  اب  ضیح ؛ موس  تمـسق  رد  مه  مود و  تمـسق  رد  مه  لوا و  تمـسق  رد  مه  یـسک  رگا  هلأسم 462 - 
.دهدب دوش  یم  مین  دوخن و  کی  یس و  مه  يور  هک  ار  هرافک 

.دهدب هرافک  کی  عامج  ره  يارب  هک  تسا  نآ  رتهب  دنک ؛ عامج  هبترم  دنچ  ضئاح  نز  اب  رگا  هلأسم 463 - 

.دوش ادج  وا  زا  اروف  دیاب  هدش ؛ ضئاح  نز  دمهفب  عامج  لاح  رد  درم  رگا  هلأسم 464 - 

هرافک دـیامن  عامج  تسا  شدوخ  لایع  هکنیا  نامگ  هب  یمرحمان  ضئاح  نز  اـب  اـی  دـنک  اـنز  ضئاـح  نز  اـب  درم  رگا  هلأسم 465 - 
.دوش یمن  بجاو 

یکیدزن ضیح  لاح  رد  نز  اب  یشومارف  ای  ینادان  يور  زا  هک  یسک  هلأسم 466 - 
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.درادن هرافک  دنک 

.درادن هرافک  تسا  هدوبن  ضئاح  هک  دوش  مولعم  ادعب  دنک و  یکیدزن  وا  اب  تسا  ضئاح  نز  هکنیا  داقتعا  هب  درم  رگا  هلأسم 467 - 

.تسا لطاب  دوش  یم  هتفگ  قالط  ماکحا  رد  هک  يروط  هب  ضیح ؛ لاح  رد  نز  نداد  قالط  هلأسم 468 - 

.درک لوبق  ار  وا  فرح  دیاب  ما ؛ هدش  كاپ  ضیح  زا  ای  مضئاح  دیوگب  نز  رگا  هلأسم 469 - 

.تسا لطاب  شزامن  دوش ؛ ضئاح  زامن  نیب  رد  نز  رگا  هلأسم 470 - 

نیب رد  هک  دمهفب  زامن  زا  دعب  رگا  یلو  تسا ؛ حیحـص  وا  زامن  هن ؛ ای  هدش  ضئاح  هک  دنک  کش  زامن  نیب  رد  نز  رگا  هلأسم 471 - 
.تسا لطاب  هدناوخ  هک  يزامن  هدش ؛ ضئاح  زامن 

ای لسغ  ای  وضو  اب  دـیاب  هک  يرگید  ياهتدابع  زامن و  يارب  تسا  بجاو  دـش ؛ كاـپ  ضیح  نوخ  زا  نز  هکنآ  زا  دـعب  هلأسم 472 - 
وـضو لسغ  زا  دعب  ای  لسغ  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  رتهب  .تسا و  تبانج  لسغ  لثم  نآ  روتـسد  .دنک و  لسغ  دوش ؛ هدروآ  اج  هب  ممیت 

.دریگب مه 

یم مه  شرهوش  تسا و  حیحـص  وا  قالط  دـشاب ؛ هدرکن  لـسغ  هچرگا  دـش ؛ كاـپ  ضیح  نوخ  زا  نز  هکنآ  زا  دـعب  هلأسم 473 - 
زا لسغ  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دشاب ؛ جرف  نتـسش  زا  سپ  عامج  هک  تسا  نیا  یلوا  دـنک و  عامج  وا  اب  دـناوت 
ات نآرق  طخ  سم  دجسم و  رد  فقوت  دننام  هدوب  مارح  وا  رب  ضیح  تقو  رد  هک  يرگید  ياهراک  اما  .دیامن  يراددوخ  وا ؛ اب  عامج 

.دوش یمن  لالح  وا  رب  دنکن  لسغ 

هب دشابن و  یفاک  لسغ  وضو و  يارب  بآ  رگا  هلأسم 474 - 
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یفاک وضو  يارب  طقف  رگا  .دیامن و  ممیت  وضو  زا  لدب  هک  تسا  نآ  رتهب  دنک و  لسغ  دیاب  دنک ؛ لسغ  دـناوتب  هک  دـشاب  يا  هزادـنا 
ممیت ود  دیاب  درادن ؛ بآ  اهنآ  زا  کی  چیه  يارب  رگا  .دیامن و  ممیت  لسغ  ضوع  دریگب و  وضو  دیاب  دشابن ؛ لسغ  هزادنا  هب  دـشاب و 

.وضو زا  لدب  يرگید  لسغ و  زا  لدب  یکی  دنک ؛

اـضق دیاب  هتفرگن  ضیح  لاح  رد  هک  ار  بجاو  ياه  هزور  یلو  درادن ؛ اضق  هدناوخن  ضیح  لاح  رد  نز  هک  یئاهزامن  هلأسم 475 - 
.دیامن

زامن اروف  دیاب  دوش ؛ یم  ضئاح  دزادنیب  ریخات  ار  زامن  رگا  هک  دـهد  لامتحا  ای  دـنادب  دوش و  لخاد  زامن  تقو  هاگره  هلأسم 476 - 
.دناوخب

درذـگب و ثدـح  زا  تراهط  لیـصحت  اب  زامن  کی  ندـناوخ  هزادـنا  هب  تقو  لوا  زا  دزادـنیب و  ریخات  ار  زاـمن  نز  رگا  هلأسم 477 - 
ار دوخ  لاح  هظحالم  دیاب  رگید  ياهزیچ  ندناوخ و  دنک  ندـناوخ و  دـنت  رد  یلو  تسا ؛ بجاو  وا  رب  زامن  نآ  ياضق  دوش ؛ ضئاح 

ندـناوخ رادـقم  هب  هک  دوش  یم  بجاو  یتروص  رد  نآ  ياـضق  دـناوخن ؛ زاـمن  رهظ  لوا  رد  رگا  تسین  رفاـسم  هک  ینز  ـالثم  دـنکب ؛
هب تقو  نتشذگ  تسا  رفاسم  هک  یـسک  يارب  دوش و  ضئاح  درذگب و  رهظ  لوا  زا  ثدح  زا  تراهط  لیـصحت  اب  زامن  تعکر  راهچ 

.تسا یفاک  تراهط  لیصحت  اب  تعکر  ود  ندناوخ  رادقم 

کی زا  رتـشیب  اـی  زاـمن  تعکر  کـی  ندـناوخ  لـسغ و  هزادـنا  هب  دوش و  كاـپ  نوخ  زا  زاـمن ؛ تقو  رخآ  رد  نز  رگا  هلأسم 478 - 
.دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  دیاب  دناوخن  رگا  دناوخب و  ار  زامن  دیاب  دشاب  هتشاد  تقو  تعکر 

هلأسم 479
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زامن نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دناوخب ؛ تقو  رد  ار  زامن  ممیت  اب  دناوت  یم  یلو  درادن  تقو  لسغ  هزادنا  هب  ضئاح  نز  رگا  - 
لثم تسا ؛ ممیت  شفیلکت  تقو ؛ یگنت  زا  هتـشذگ  رگا  اما  .تسین  بجاو  وا  رب  اضق  دناوخن  هک  یتروص  رد  یلو  دـناوخب ؛ ممیت  اب  ار 

.دیامن اضق  تسا  مزال  دناوخن  هک  یتروص  رد  دناوخب و  ار  زامن  نآ  دنک و  ممیت  دیاب  دراد ؛ ررض  شیارب  بآ  هکنآ 

.دناوخب ار  شزامن  دیاب  هن ؛ ای  دراد  تقو  زامن  يارب  هک  دنک  کش  ضیح ؛ زا  ندش  كاپ  زا  دعب  نز  رگا  هلأسم 480 - 

تقو دمهفب  دعب  دناوخن و  زامن  درادن ؛ تقو  تعکر  کی  ندناوخ  زامن و  تامدقم  هیهت  هزادـنا  هب  هکنیا  لایخ  هب  رگا  هلأسم 481 - 
.دروآ اج  هب  ار  زامن  نآ  ياضق  دیاب  هتشاد ؛

دریگب وضو  دنک و  ضوع  ار  لامتسد  هبنپ و  دیامن و  كاپ  نوخ  زا  ار  دوخ  زامن ؛ تقو  رد  ضئاح ؛ نز  تسا  بحتسم  هلأسم 482 - 
.دوش تاولص  اعد و  رکذ و  لوغشم  دنیشنب و  هلبق  هب  ور  زامن  ياج  رد  دیامن و  ممیت  دریگب ؛ وضو  دناوت  یمن  رگا  و 

دننام انح و  هب  ندرک  باضخ  زین  نآرق و  ياهطخ  نیبام  هب  ار  ندب  زا  یئاج  ندناسر  نآرق و  نتـشاد  هارمه  ندناوخ و  هلأسم 483 - 
.تسا هورکم  ضئاح  يارب  نآ ؛

ضئاح ياهنز  ماسقا 

دنمسق شش  رب  ضئاح  ياهنز 

: دنمسق شش  رب  ضئاح  ياهنز  هلأسم 484 - 

ياهزور هرامـش  دـنیبب و  ضیح  نوخ  نیعم  تقو  رد  مه  رـس  تشپ  هام  ود  هک  تسا  ینز  نآ  هیددـع و  هیتقو و  تداع  بحاص  لوا :
لوا زا  مه  رس  تشپ  هام  ود  هکنآ  لثم  دشاب ؛ هزادنا  کی  هام  ود  ره  رد  مه  وا  ضیح 
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.دنیبب نوخ  متفه  ات  هام 

ضیح ياهزور  هرامـش  یلو  دنیبب  ضیح  نوخ  نیعم ؛ تقو  رد  مه  رـس  تشپ  هام  ود  هک  تسا  ینز  نآ  هیتقو و  تداع  بحاص  مود :
زور مود  هام  متفه و  زور  لوا  هام  یلو  دـنیبب  نوخ  هام  لوا  زور  زا  مه  رـس  تشپ  هام  ود  الثم  دـشابن ؛ هزادـنا  کـی  هاـم  ود  ره  رد  وا 

.دوش كاپ  نوخ  زا  متشه 

تقو یلو  دشاب ؛ هزادنا  کی  هب  مه  رس  تشپ  هام  ود  رد  وا  ضیح  ياهزور  هرامـش  هک  تسا  ینز  نآ  هیددع و  تداع  بحاص  موس 
.دنیبب نوخ  مهدفه  ات  مهدزاود  زا  مود  هام  مهد و  ات  مجنپ  زا  لوا  هام  هکنآ  لثم  دشابن ؛ یکی  نوخ  ود  نآ  ندید 

يا هزات  تداع  هدروخ و  مه  هب  شتداع  ای  هدرکن ؛ ادیپ  ینیعم  تداع  یلو  هدید  نوخ  هام  دنچ  هک  تسا  ینز  نآ  هبرطـضم و  مراهچ 
.تسا هدرکن  ادیپ 

.تسا وا  ندید  نوخ  لوا  هعفد  هک  تسا  ینز  نآ  هئدتبم و  مجنپ 

.تسا هدرک  شومارف  ار  دوخ  تداع  هک  تسا  ینز  نآ  هیسان و  مشش 

.دوش یم  هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  هک  دنراد  یماکحا  اهنیا  مادک  ره  و 

هیددع هیتقو و  تداع  بحاص   - 1

: دنا هتسد  ود  دنراد  هیددع  هیتقو و  تداع  هک  یئاهنز  هلأسم 485 - 

زا مه  رـس  تشپ  هام  ود  الثم  دوش ؛ كاپ  مه  نیعم  تقو  رد  دـنیبب و  ضیح  نوخ  نیعم  تقو  رد  مه  رـس  تشپ  هاـم  ود  هک  ینز  لوا :
.تسا متفه  ات  هام  لوا  زا  نز  نیا  ضیح  تداع  هک  دوش  كاپ  متفه  زور  دنیبب و  نوخ  هام  لوا  زور 

زور کی  دید  نوخ  رتشیب  ای  زور  هس  هکنآ  زا  دعب  دنیبب و  ضیح  نوخ  نیعم  تقو  رد  مه  رس  تشپ  هام  ود  هک  ینز  مود :
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دوشن رتشیب  زور  هد  زا  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  یئاهزور  اب  هدید  نوخ  هک  یئاهزور  مامت  دـنیبب و  نوخ  هرابود  دوش و  كاپ  رتشیب  ای 
مامت هزادـنا  هب  وا  تداـع  هک  دـشاب  هزادـنا  کـی  مه  يور  هدوب  كاـپ  طـسو  رد  هدـید و  نوخ  هک  یئاـهزور  همه  هاـم  ود  ره  رد  و 
کی هب  هام  ود  ره  رد  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  یئاهزور  تسین  مزال  تسا و  هدوب  كاپ  طـسو  رد  هدـید و  نوخ  هک  تسا  یئاـهزور 

هام رد  دـنیبب و  نوخ  زور  هس  هرابود  دوش و  كاپ  زور  هس  دـنیبب و  نوخ  موس  ات  هام  لوا  زور  زا  لوا  هام  رد  رگا  الثم  دـشاب ؛ هزادـنا 
ضیح همه  دوش ؛ زور  هن  مه  يور  دنیبب و  نوخ  هرابود  دوش و  كاپ  رتشیب  ای  رتمک  ای  زور  هس  دید ؛ نوخ  زور  هس  هکنآ  زا  دعب  مود 

.دوش یم  زور  هن  نز  نیا  تداع  تسا و 

ار ضیح  ياه  هناشن  نوخ ؛ نآ  هچرگا  دـنیبب ؛ نوخ  رتولج  زور  ود  ای  تداع  تقو  رد  رگا  دراد ؛ هیتقو  تداع  هک  ینز  هلأسم 486 - 
اب زور  دنچ  ای  تداع  تقو  زا  رتولج  زور  دنچ  رگا  زین  دـنک و  لمع  دـش  هتفگ  ضئاح  نز  يارب  هک  یماکحا  هب  دـیاب  دـشاب  هتـشادن 

دعب هکنانچ  دنک و  لمع  ضئاح  ماکحا  هب  دیاب  دهدب  ار  نآ  ریخات  ای  تداع  نداتفا  ولج  لامتحا  دـنیبب و  نوخ  تداع  تقو  زا  ریخات 
.دیامن اضق  هدرواین  اج  هب  هک  ار  یئاهتدابع  دیاب  دوش ؛ كاپ  زور  هس  زا  شیپ  هکنیا  لثم  هدوبن  ضیح  دمهفب 

ياه هناشن  اب  زور  دنچ  تداع و  ياهزور  همه  رگا  دراد  هیددع  هیتقو و  تداع  هک  ینز  هلأسم 487 - 
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رتـشیب زور  هد  زا  رگا  .تسا و  ضیح  همه  دوشن ؛ رتـشیب  زور  هد  زا  مه  يور  دـنیبب و  نوـخ  تداـع  زا  دـعب  تداـع و  زا  شیپ  ضیح 
یم هضاحتـسا  هدـید  نآ  زا  دـعب  نآ و  زا  شیپ  هک  ینوخ  تسا و  ضیح  هدـید ؛ دوخ  تداـع  ياـهزور  رد  هک  ار  ینوخ  طـقف  دوش ؛

ار تداع  ياهزور  همه  رگا  .دیامن و  اضق  هدرواین  اج  هب  تداع  زا  دعب  تداع و  زا  شیپ  ياهزور  رد  هک  ار  یئاهتدابع  دـیاب  دـشاب و 
زور هد  زا  رگا  .تسا و  ضیح  همه  دوشن ؛ رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  دـنیبب و  نوخ  ضیح  ياه  هناشن  اب  تداع  زا  شیپ  زور  دـنچ  اـب 

تدابع زور  نآ  رد  هچنانچ  دشاب و  یم  هضاحتـسا  هدـید  نآ  زا  رتولج  هک  ینوخ  تسا و  ضیح  وا  تداع  ياهزور  طقف  دوش ؛ رتشیب 
هد زا  مه  يور  دنیبب و  نوخ  ضیح  ياه  هناشن  اب  تداع  زا  دعب  زور  دـنچ  اب  ار  تداع  ياهزور  همه  رگا  .دـیامن و  اضق  دـیاب  هدرکن 

؛ تداـع ياـهزور  طـقف  دوش  رتشیب  زور  هد  زا  اـی  دـشاب و  هتـشادن  ار  ضیح  ياـه  هناـشن  رگا  .تسا و  ضیح  همه  دوشن ؛ رتـشیب  زور 
.تسا هضاحتسا  یقاب  ضیح و 

ياه هناشن  اب  تداع  زا  شیپ  زور  دـنچ  اـب  ار  تداـع  ياـهزور  زا  يرادـقم  رگا  دراد  هیددـع  هیتقو و  تداـع  هک  ینز  هلأسم 488 - 
نوخ تداع  رد  هک  یئاهزور  دوش ؛ رتشیب  زور  هد  زا  رگا  .تسا و  ضیح  همه  دوشن ؛ رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  دـنیبب و  نوخ  ضیح 

لوا ياهزور  ضیح و  دوش ؛ وا  تداع  رادقم  هب  مه  يور  هک  نآ  زا  شیپ  زور  دنچ  اب  دشاب  زور  هس  زا  رتمک  هچنانچ  هدید 
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هب ات  ار  تداع  نامز  زا  لبق  ياهزور  دـهد و  رارق  ضیح  ار  نوخ  نآ  دـشاب  رتشیب  ای  زور  هس  هچنانچ  .دـهد و  یم  رارق  هضاحتـسا  ار 
ياه هناشن  اب  تداع  زا  دـعب  زور  دـنچ  اب  ار  تداع  ياهزور  زا  يرادـقم  رگا  دـنک و  طایتحا  دـسرب  تداـع  رادـقم  هب  هک  يا  هزادـنا 
هدید نوخ  تداع  رد  هک  یئاهزور  دیاب  دوش  رتشیب  رگا  .تسا و  ضیح  همه  دوشن ؛ رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  دـنیبب و  نوخ  ضیح ؛

.دهد و رارق  هضاحتسا  ار  هیقب  ضیح و  دوش ؛ وا  تداع  رادقم  هب  مه  يور  هک  نآ  زا  دعب  زور  دنچ  اب  دشاب  زور  هس  زا  رتمک  هچنانچ 
.دنک طایتحا  تداع  رادقم  ات  يدایز  رادقم  رد  دشاب ؛ رتشیب  ای  زور  هس  هدید  تداع  رد  هک  ار  ینوخ  هک  یتروص  رد 

ود نیب  هلـصاف  دـنیبب و  نوخ  هرابود  دوش و  كاپ  دـید  نوخ  رتشیب  ای  زور  هس  هکنآ  زا  دـعب  رگا  دراد ؛ تداع  هک  ینز  هلأسم 489 - 
هکنآ لثم  دشاب ؛ رتشیب  زور  هد  زا  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  یئاهزور  اب  هدـید  نوخ  هک  یئاهزور  همه  دـشاب و  زور  هد  زا  رتمک  نوخ 

: دراد تروص  دنچ  دنیبب ؛ نوخ  زور  جنپ  هرابود  دوش و  كاپ  زور  جنپ  دنیبب و  نوخ  زور  جنپ 

تداع ياهزور  رد  دنیب  یم  ندش  كاپ  زا  دعب  هک  مود  نوخ  دشاب و  تداع  ياهزور  رد  هدـید  لوا  هعفد  هک  ینوخ  مامت  هکنآ   - 1
نوخ زا  يرادـقم  رگا  تسا  نینچمه  .دـهد و  رارق  هضاحتـسا  ار  مود  نوخ  ضیح و  ار  لوا  نوخ  همه  دـیاب  تروص  نیا  رد  دـشابن ؛

ای تداع  زا  لبق  ار  نآ  زا  يرادقم  تداع و  رد  ار  لوا 
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.نآ ياه  هناشن  نودب  ای  دشاب  ضیح  ياه  هناشن  اب  نوخ  دنک  یمن  یقرف  دنیبب و  تداع  زا  دعب 

رد دـش  هتفگ  لوا  تروص  رد  هک  يروط  هب  نآ  زا  يرادـقم  اـی  مود  نوخ  ماـمت  دـشابن و  تداـع  ياـهزور  رد  لوا  نوخ  هکنآ   - 2
.دهد رارق  هضاحتسا  ار  لوا  نوخ  ضیح و  ار  مود  نوخ  همه  دیاب  هک  دشاب  تداع  ياهزور 

؛ دشابن رتمک  زور  هس  زا  هدوب  تداع  ياهزور  رد  هک  یلوا  نوخ  دشاب و  تداع  ياهزور  رد  مود  لوا و  نوخ  زا  يرادـقم  هکنآ   - 3
رتشیب زور  هد  زا  عومجم  هدوب و  تداع  ياهزور  رد  مه  نآ  هک  مود  نوخ  زا  يرادـقم  طسو و  یکاـپ  اـب  رادـقم  نآ  تروص  نیا  رد 

ياهزور زا  دعب  هک  مود  نوخ  زا  يرادقم  هدوب و  تداع  ياهزور  زا  شیپ  هک  لوا  نوخ  زا  يرادـقم  تسا و  ضیح  اهنآ  همه  تسین 
ود دـنیبب و  نوخ  مشـش  ات  لوا  زا  هام  کی  هک  یتروص  رد  هدوب ؛ مهد  ات  هام  موس  زا  شتداع  رگا  الثم  تسا ؛ هضاحتـسا  هدوب  تداع 

مهدزناـپ اـت  مهدزاـی  زا  نینچمه  مود و  لوا و  زور  تسا و  ضیح  مهد  اـت  موس  زا  دـنیبب ؛ نوخ  مهدزناـپ  اـت  دـعب  دوش و  كاـپ  زور 
.دشاب یم  هضاحتسا 

رتـمک زور  هس  زا  هدوب  تداـع  ياـهزور  رد  هک  یلوا  نوخ  یلو  دـشاب  تداـع  ياـهزور  رد  مود  لوا و  نوخ  زا  يرادـقم  هکنآ   - 4
دیاب دوش  زور  هس  ات  لبق  ام  زا  نآ  يرـسک  ندرک  مامت  اب  هدـید  دوخ  تداع  رد  هک  ار  يرادـقم  تسین  دـیعب  تروص  نیا  رد  دـشاب ؛

.دهد رارق  ضیح 

رارق ضیح  هدید  تداع  نیب  رد  مود  نوخ  زا  هک  ار  يرادقم  دوش  یم  رگا  سپ 
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مامت دنکن ) زواجت  زور  هد  زا  اهنآ  نیبام  یکاپ  اب  هداد  رارق  ضیح  لوا  زا  هک  يرادقم  اب  رادـقم  نیا  عومجم  هک  ینعم  نیا  هب   ) دـهد
.دهد رارق  هضاحتسا  ار  یقاب  ضیح و  ار  لوا  نوخ  الا  تسا و  ضیح  اهنآ 

شـضیح ياهزور  هرامـش  هب  تقو  نآ  ریغ  رد  دنیبن و  نوخ  تداع  تقو  رد  رگا  دراد ؛ هیددع  هیتقو و  تداع  هک  ینز  هلأسم 490 - 
.نآ زا  دعب  هچ  دشاب  هدید  تداع  تقو  زا  شیپ  هچ  دهد ؛ رارق  ضیح  ار  نامه  دیاب  دنیبب ؛ نوخ  ضیح  ياه  هناشن  اب 

زا رتشیب  ای  رتمک  نآ  ياهزور  هرامـش  یلو  دنیبب  نوخ  دوخ  تداع  تقو  رد  رگا  دراد ؛ هیددـع  هیتقو و  تداع  هک  ینز  هلأسم 491 - 
هچنانچ دنیبب ؛ نوخ  ضیح  ياه  هناشن  اب  هتشاد  هک  یتداع  ياهزور  هرامـش  هب  هرابود  ندش ؛ كاپ  زا  دعب  دشاب و  وا  تداع  ياهزور 

هک ار  ینوخ  دوش  رتشیب  هک  یتروص  رد  دـهد و  رارق  ضیح  ار  همه  دوشن  رتشیب  زور  هد  زا  اهنآ  نیبام  یکاپ  اب  نوخ  ود  نیا  عومجم 
ار ضیح  ياه  هناشن  يدایز  رادقم  هدوب و  تداع  زا  رتشیب  لوا  نوخ  هچنانچ  تسا و  هضاحتسا  رگید  نوخ  ضیح و  هدید  تداع  رد 

.تسا ضیح  نوخ  نآ  همه  هتشاد 

هچرگا هدـید  تداع  ياـهزور  رد  هک  ینوخ  دـنیبب ؛ نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  دراد ؛ هیددـع  هیتقو و  تداـع  هک  ینز  هلأسم 492 - 
دشاب هتـشاد  ار  ضیح  ياه  هناشن  هچرگا  هدید  تداع  ياهزور  زا  دعب  هک  ینوخ  تسا و  ضیح  دشاب ؛ هتـشادن  ار  ضیح  ياه  هناشن 

تفه دنیبب ؛ نوخ  مهدزاود  ات  لوا  زا  رگا  تسا  متفه  ات  هام  لوا  زا  وا  ضیح  تداع  هک  ینز  الثم  .تسا  هضاحتسا 

اقآ داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 130 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب یم  هضاحتسا  دعب  زور  جنپ  ضیح و  نآ  لوا  زور 

هیتقو تداع  بحاص   - 2

: دنا هتسد  ود  دنراد  هیتقو  تداع  هک  یئاهنز  هلأسم 493 - 

ره رد  نآ  ياهزور  هرامـش  یلو  دوش  كاپ  زور  دنچ  زا  دعب  دنیبب و  ضیح  نوخ  نیعم  تقو  رد  مه  رـس  تشپ  هام  ود  هک  ینز  لوا :
نوخ زا  متـشه  زور  مود  هام  متفه و  زور  لوا  هام  یلو  دنیبب  نوخ  هام  لوا  زور  مه  رـس  تشپ  هام  ود  الثم  دشابن ؛ هزادنا  کی  هام  ود 

.دهد رارق  دوخ  ضیح  تداع  ار  هام  لوا  زور  دیاب  نز  نیا  هک  دوش ؛ كاپ 

دـنیبب و نوخ  هبترم  ود  دوش و  كاپ  دـعب  دـنیبب و  ضیح  نوخ  رتشیب  اـی  زور  هس  نیعم  تقو  رد  مه  رـس  تشپ  هاـم  ود  هک  ینز  مود :
لوا هام  زا  رتشیب  ای  رتمک  مود  هام  یلو  دوشن ؛ رتشیب  زور  هد  زا  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  یئاهزور  اـب  هدـید  نوخ  هک  یئاـهزور  ماـمت 
رارق دوخ  ضیح  تداع  لوا  زور  ار  هام  لوا  زور  دیاب  مه  نز  نیا  هک  دشاب  زور  هن  مود  هام  رد  زور و  تشه  لوا  هام  رد  الثم  دـشاب ؛

.دهد

هناشن نآ  زا  يرادـقم  هک  دـنیبب  ینوخ  هچنانچ  تسین  هزادـنا  کی  هب  وا  ياهزور  هرامـش  دراد و  هیتقو  تداع  هک  ینز  هلأسم 494 - 
تـسا مزال  دشابن  رتشیب  زور  هد  زا  رتمک و  زور  هس  زا  راد  هناشن  نوخ  هک  یتروص  رد  دشاب ؛ هتـشادن  يرادـقم  هتـشاد و  ضیح  ياه 
هناشن نتـشاد  دـنیبب ؛ نوخ  شتداع  تقو  رد  هچنانچ  یلو  دـهد ؛ رارق  هضاحتـسا  درادـن  ضیح  ياه  هناشن  هک  ینوخ  ضیح و  ار  نآ 

هچنانچ هدید  شتداع  تقو  رد  هک  ینوخ  سپ  تسین ؛ ربتعم  نآ  ندوب  ضیح  رد  ضیح  ياه 
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هتـشادن ار  ضیح  هناشن  هچرگا  دید  نوخ  زور  هس  دوخ  تداع  تقو  رد  الثم  دهد ؛ رارق  ضیح  تسا  مزال  دشاب  ضیح  تسا  نکمم 
تداع رد  هکنیا  ای  دـنیبب  نوخ  زور  ود  هب  تداع  زا  شیپ  زور و  کی  الثم  دوخ  تداـع  رد  رگا  تسا  نینچمه  .تسا و  ضیح  دـشاب 

رگا سپ  دـهد ؛ رارق  ضیح  ار  زور  هس  نآ  تسا  مزال  زین  تروص  ود  نیا  رد  دـنیبب ؛ نوخ  زور  ود  نآ  زا  سپ  زور و  کی  الثم  دوخ 
نوخ نآ  هچنانچ  دید  نوخ  زین  ادعب  رگا  تسا و  ضیح  نوخ  نآ  مامت  دش ؛ عطق  ندـید  نوخ  لوا  زا  زور  هد  زا  لبق  راد  هناشن  نوخ 

.تسا هضاحتسا  الا  تسا و  ضیح  زین  نوخ  نآ  دشاب ؛ رتشیب  ای  زور  هد  لوا  نوخ  رخآ  نآ و  نیب  هلصاف  ضیح و  ياه  هناشن  ياراد 

ضیح دـناوتن  دـنیبب و  نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  ضیح  ياه  هناشن  اب  تداع  تقو  ریغ  رد  رگا  دراد ؛ هیتقو  تداع  هک  ینز  هلأسم 495 - 
.دهد رارق  هضاحتسا  ار  هیقب  ضیح و  زور  تفه  ای  شش  ات  دیاب  دهد ؛ صیخشت  نآ  ياه  هناشن  هطساو  هب  ار 

هچنانچ هدـش ؛ یم  كاپ  متفه  زور  یهاگ  مجنپ و  زور  یهاگ  هدـید و  یم  نوخ  ـالثم  هاـم  لوا  زور  هاـم ؛ ره  هک  ینز  هلأسم 496 - 
ضیح زور  تفه  ای  شـش  ات  هام  لوا  زا  دیاب  دیامن ؛ نیعم  ار  وا  رادقم  ضیح  ياه  هناشن  اب  دناوتن  دنیبب و  نوخ  زور  هدزاود  هام  کی 

.دهد رارق  هضاحتسا  ار  یقاب  و 

ار زور  تفه  ای  شش  دنک ؛ زواجت  زور  هد  زا  وا  نوخ  هچنانچ  تسا  مولعم  وا  تداع  رخآ  ای  طسو  رگا  تداع  بحاص  هلأسم 497 - 
دهدرارق يروط 

اقآ داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 132 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب تقو  نآ  اب  قفاوم  نآ  طسو  ای  رخآ  هک 

هیددع تداع  بحاص   - 3

: دنا هتسد  ود  دنراد  هیددع  تداع  هک  یئاهنز  هلأسم 498 - 

نیا رد  هک  دشابن ؛ یکی  وا  ندید  نوخ  تقو  یلو  دشاب  هزادنا  کی  مه  رس  تشپ  هام  ود  رد  وا  ضیح  ياهزور  هرامـش  هک  ینز  لوا 
مهدزناپ ات  مهدزای  زا  مود  هام  مجنپ و  ات  لوا  زور  زا  لوا  هام  رگا  الثم  .دوش  یم  وا  تداع  هدـید ؛ نوخ  هک  يزور  دـنچ  ره  تروص 

كاپ رتشیب  ای  زور  کی  دنیبب و  نوخ  رتشیب  ای  زور  هس  مه  رـس  تشپ  هام  ود  هک  ینز  مود  .دوش  یم  زور  جـنپ  وا  تداع  دـنیبب ؛ نوخ 
هدید و نوخ  هک  یئاهزور  مامت  رگا  هک  دـشاب ؛ هتـشاد  قرف  مود  هام  اب  لوا  هام  رد  نوخ  ندـید  تقو  دـنیبب و  نوخ  هبترم  ود  دوش و 

نوخ هک  یئاهزور  مامت  دـشاب ؛ هزادـنا  کی  هب  مه  نآ  ياهزور  هرامـش  دوشن و  رتشیب  زور  هد  زا  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  یئاـهزور 
هب هام  ود  ره  رد  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  یئاهزور  تسین  مزال  دوش و  یم  وا  ضیح  تداع  هدوب ؛ كاپ  هک  طسو  ياـهزور  اـب  هدـید 
زا مود  هام  دنیبب و  نوخ  زور  هس  هرابود  دوش و  كاپ  زور  ود  دنیبب و  نوخ  موس  ات  لوا  زور  زا  لوا  هام  رگا  الثم  .دـشاب  هزادـنا  کی 

؛ دوشن رتشیب  زور  تشه  زا  مه  يور  دـنیبب و  نوخ  هرابود  دوش  كاـپ  رتمک  اـی  رتشیب  اـی  زور  ود  دـنیبب و  نوخ  مهدزیـس  اـت  مهدزاـی 
دوش و كاپ  هدید و  نوخ  زور  راهچ  مود  هام  رد  دنیبب و  نوخ  زور  تشه  الثم  هام  کی  رد  رگا  .دوش و  یم  زور  تشه  وا  تداع 
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.دوب دهاوخ  زور  تشه  وا  تداع  دشاب ؛ زور  تشه  طسو  یکاپ  اب  نوخ  مایا  عومجم  دنیبب و  نوخ  هرابود 

زور هد  زا  دـنیبب و  نوخ  دوخ  تداع  هرامـش  زا  رتشیب  ای  رتمک  ضیح  ياه  هناشن  اب  رگا  دراد ؛ هیددـع  تداـع  هک  ینز  هلأسم 499 - 
اب رگا  دـنک و  زواجت  زور  هد  زا  ضیح  ياه  هناشن  نتـشاد  نودـب  دوشن و  عطق  نوخ  هچرگا  دـهد  رارق  ضیح  ار  اـهنآ  دـنکن  زواـجت 

رارق هضاحتـسا  ار  هیقب  ضیح و  شتداع  ياهزور  هرامـش  هب  نوخ  نآ  ندـید  عقوم  زا  دـیاب  درک  زواجت  زور  هد  زا  ضیح  ياه  هناشن 
.دهد

هبرطضم  - 4

همه دنیبب و  نوخ  زور  هد  زا  شیب  رگا  هدرکن -  ادیپ  ینیعم  تداع  یلو  هدید  نوخ  هام  دنچ  هک  ینز  ینعی  هبرطـضم -  هلأسم 500 - 
.تسا هضاحتسا  هیقب  دهد و  رارق  ضیح  ار  زور  تفه  ای  شش  دشاب  ضیح  ياه  هناشن  ياراد  هدید  هک  یئاهنوخ 

؛ دراد هضاحتـسا  هناشن  رگید  زور  دـنچ  ضیح و  هناـشن  نآ  زور  دـنچ  هک  دـنیبب  ینوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  هبرطـضم  هلأسم 501 - 
.تسا ضیح  نآ  همه  دشابن ؛ زور  هد  زا  رتشیب  زور و  هس  زا  رتمک  دراد  ضیح  هناشن  هک  ینوخ  هچنانچ 

ياه هناشن  هب  زور  جـنپ  ضیح و  ياه  هناشن  هب  زور  جـنپ  هکنآ  لـثم  دـهدرارق  ضیح  دوشن  دراد  ضیح  هناـشن  هک  ار  نآ  همه  رگا  و 
رارق ضیح  دوشب  ار  مادـک  ره  تسا  ضیح  ياه  هناشن  هب  هچنآ  رگا  سپ  دـنیبب ؛ ضیح  ياه  هناشن  هب  هراـبود  زور  جـنپ  هضاحتـسا و 

.دهد رارق  هضاحتسا  ار  هیقب  ضیح و  ار  یلوا  دیاب  دشابن  زور  هد  زا  رتشیب  زور و  هس  زا  رتمک  مادک  ره  هکنیا  هب  دهد 

هئدتبم  - 5

هدـید هک  یئاهنوخ  همه  دـنیبب و  نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  تسا -  وا  ندـید  نوخ  لوا  هعفد  هک  ینز  ینعی  هئدـتبم -  هلأسم 502 - 
تداع ای  هتـشادن  یـشیوخ  رگا  دهد و  رارق  هضاحتـسا  ار  هیقب  ضیح و  ار  دوخ  ناشیوخ  تداع  دیاب  دشاب ؛ ضیح  ياه  هناشن  ياراد 

زور هس  دـعب  ياه  هام  رد  دـنک و  طایتحا  زور  هد  اـت  هداد و  رارق  ضیح  زور  تفه  اـی  شـش  ار  لوا  هاـم  دـشاب ؛ فلتخم  شناـشیوخ 
.دنک طایتحا  زور  تفه  ای  شش  ات  هداد و  رارق  ضیح 

هک دنیبب  ینوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  هئدتبم  هلأسم 503 - 
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زور هس  زا  رتمک  دراد  ضیح  هناشن  هک  ینوخ  هچنانچ  دشاب ؛ هتشاد  ار  هضاحتـسا  هناشن  رگید  زور  دنچ  ضیح و  هناشن  نآ  زور  دنچ 
ینوخ هراـبود  دراد  ضیح  هناـشن  هک  ینوخ  زا  زور  هد  نتـشذگ  زا  شیپ  رگا  یلو  تسا ؛ ضیح  نآ  همه  دـشابن ؛ زور  هد  زا  رتشیب  و 

هایـس نوخ  زور  جنپ  هرابود  درز و  نوخ  زور  هن  هایـس و  نوخ  زور  جنپ  هکنآ  لثم  دشاب ؛ هتـشاد  ضیح  نوخ  هناشن  مه  نآ  هک  دـنیبب 
.دهد رارق  هضاحتسا  ار  هیقب  ضیح و  ار  یلوا  نوخ  دیاب  دنیبب ؛

هتـشاد هضاحتـسا  هناشن  نآ  رگید  زور  دنچ  ضیح و  هناشن  نآ  زور  دنچ  هک  دنیبب  ینوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  هئدـتبم  هلأسم 504 - 
.تسا هضاحتسا  هدید  هک  یئاهنوخ  همه  دشاب  رتمک  زور  هس  زا  دراد  ضیح  هناشن  هک  ینوخ  یلو  دشاب ؛

هیسان  - 6

هـس زا  رتمک  هک  دنیبب  ضیح  هناشن  هب  ینوخ  رگا  تسا -  هدرک  شومارف  ار  دوخ  تداع  رادقم  هک  ینز  ینعی  هیـسان -  هلأسم 505 - 
ار تداع  ءاقب  لامتحا  هک  ینامز  ره  ات  دشاب  زور  هد  زا  رتشیب  نوخ  نآ  رگا  دهد و  رارق  ضیح  ار  نآ  دـشابن  زور  هد  زا  رتشیب  زور و 
؛ دـشاب زور  هد  ات  تفه  زا  رتشیب  رد  شتداع  ءاـقب  لاـمتحا  هک  یتروص  رد  یلو  تسا ؛ هضاحتـسا  هیقب  هداد و  رارق  ضیح  دـهد ؛ یم 

ضیح فاصوا  نوخ  زا  یضعب  تسین و  شتداع  مایا  رد  هدید  هک  ار  ینوخ  دنادب  هک  یتروص  رد  .دنک و  طایتحا  متفه  زور  زا  سپ 
.دهد رارق  هضاحتسا  ار  هیقب  ضیح و  ار  نآ  دشابن  زور  هد  زا  رتشیب  زور و  هس  زا  رتمک  دشاب و  هتشاد  ار 

ضیح هقرفتم  لئاسم 

دیاب دشاب  هتشاد  ار  ضیح  ياه  هناشن  هک  دننیبب  ینوخ  رگا  دراد ؛ هیددع  تداع  هک  ینز  هیـسان و  هبرطـضم و  هئدتبم و  هلأسم 506 - 
.دنیامن اضق  دنا  هدرواین  اج  هب  هک  ار  یئاهتدابع  دیاب  هدوبن  ضیح  دنمهفب  دعب  هچنانچ  دننک و  كرت  ار  تدابع 

رد مه  تقو و  رد  مه  ای  ضیح ؛ ددع  رد  هچ  دشاب  هتـشاد  تداع  ضیح  تقو  رد  هچ  دراد ؛ تداع  ضیح  رد  هک  ینز  هلأسم 507 - 
مه تقو و  مه  ای  نآ ؛ ياـهزور  هرامـش  اـی  نآ  تقو  هک  دـنیبب  ینوخ  دوخ  تداـع  فـالخ  رب  مه  رـس  تشپ  هاـم  ود  رگا  نآ ؛ ددـع 

نوخ متفه  ات  هام  لوا  زور  زا  رگا  الثم  تسا ؛ هدـید  هام  ود  نیا  رد  هچنآ  هب  ددرگ  یمرب  شتداـع  دـشاب ؛ یکی  نآ  ياـهزور  هراـمش 
مهد زا  هام  ود  هچنانچ  هدش  یم  كاپ  هدید و  یم 
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.دوش یم  وا  تداع  مهدفه  ات  مهد  زا  دوش ؛ كاپ  دنیبب و  نوخ  هام  مهدفه  ات 

.هام رخآ  ات  هام  لوا  زور  زا  هن  زور ؛ یس  ات  تسا  ندید  نوخ  يادتبا  زا  هام ؛ کی  زا  دوصقم  هلأسم 508 - 

ضیح ياه  هناشن  نوخ  نآ  دنیبب و  نوخ  هبترم  ود  هام  کی  رد  رگا  دـنیب ؛ یم  نوخ  هبترم  کی  یهام  الومعم  هک  ینز  هلأسم 509 - 
.دهد رارق  ضیح  ار  ود  ره  دیاب  دشابن ؛ رتمک  زور  هد  زا  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  یئاهزور  هچنانچ  دشاب ؛ هتشاد  ار 

ار هضاحتـسا  هناشن  هک  دـنیبب  ینوخ  رتشیب  ای  زور  هد  دـعب ؛ دراد ؛ ار  ضیح  هناشن  هک  دـنیبب  نوخ  رتشیب  ای  زور  هس  رگا  هلأسم 510 - 
رارق ضیح  هتـشاد  ضیح  ياه  هناشن  هک  ار  رخآ  نوخ  لوا و  نوخ  دـیاب  دـنیبب ؛ ضیح  ياه  هناـشن  هب  ینوخ  زور  هس  هراـبود  دراد و 

.دهد

هچرگا دـنک  لسغ  دوخ  ياهتدابع  يارب  دـیاب  تسین ؛ نوخ  نطاب  رد  هک  دـنادب  دوش و  كاـپ  زور  هد  زا  شیپ  نز  رگا  هلأسم 511 - 
زور هد  ندش  مامت  زا  شیپ  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  رگا  یلو  دنیب ؛ یم  نوخ  هرابود  زور  هد  ندش  مامت  زا  شیپ  هک  دشاب  هتـشاد  نامگ 

.دنک لسغ  دیابن  دنیب  یم  نوخ  هرابود 

هبنپ يردـق  دـیاب  مزال  طایتحا  رب  اـنب  تسه ؛ نوخ  نطاـب  رد  هک  دـهد  لاـمتحا  دوش و  كاـپ  زور  هد  زا  شیپ  نز  رگا  هلأسم 512 - 
دوبن كاپ  رگا  دروآ و  اج  هب  ار  دوخ  ياهتدابع  دنک و  لسغ  دوب  كاپ  رگا  سپ  دروآ ؛ نوریب  دنک و  ربص  یمک  دیامن و  جرف  لخاد 

شیپ رگا  هک  دنک  ربص  دیاب  تسا  زور  هد  وا  تداع  ای  درادن  تداع  ضیح  رد  هچنانچ 
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شتداع رگا  دیامن و  لسغ  زور  هد  رـس  تشذگ ؛ زور  هد  زا  وا  نوخ  ای  دش  كاپ  زور  هد  رـس  رگا  دنک و  لسغ  دـش  كاپ  زور  هد  زا 
رگا .دـنک و  لسغ  دـیابن  دوش ؛ یم  كاپ  زور  هد  رـس  اـی  زور  هد  ندـش  ماـمت  زا  شیپ  دـنادب  هک  یتروص  رد  تسا ؛ زور  هد  زا  رتمک 
دنک يراج  ار  هضاحتـسم  ماکحا  تسا  زیاج  دعب  دنک و  كرت  ار  تدابع  زور  کی  دیاب  درذگ  یم  زور  هد  زا  وا  نوخ  دـهد  لامتحا 

زا لـبق  هک  تسا  ینز  صتخم  مکح  نیا  دـنک و  عمج  هضاحتـسم  لاـمعا  ضئاـح و  كورت  نیب  مهد  زور  اـت  هک  تسا  نیا  طوحا  و 
.دنک كرت  ار  تدابع  تسین  زیاج  تداع  نتشذگ  زا  دعب  الا  هدوبن و  مدلا  هرمتسم  تداع 

نآ رد  هک  يا  هزور  زامن و  دیاب  تسا ؛ هدوبن  ضیح  دـمهفب  دـعب  دـنکن ؛ تدابع  دـهد و  رارق  ضیح  ار  زور  دـنچ  رگا  هلأسم 513 - 
نآ هچنانچ  هدوب ؛ ضیح  دمهفب  دعب  دنک ؛ تدابع  تسین  ضیح  هکنیا  نامگ  هب  ار  زور  دنچ  رگا  دـیامن و  اضق  هدرواین  اج  هب  اهزور 

.دیامن اضق  دیاب  دشاب  هتفرگ  زین  هزور  ار  اهزور 

سافن

مامت زا  زور  هد  زا  شیپ  رگا  دـنیب ؛ یم  نز  هک  ینوخ  ره  دـیآ ؛ یم  نوریب  رداـم  مکـش  زا  هچب  ءزج  نیلوا  هک  یتقو  زا  هلأسم 514 - 
.دنیوگ یم  ءاسفن  سافن ؛ لاح  رد  ار  نز  .تسا و  سافن  نوخ  دوش ؛ عطقزور  هد  رس  ای  ندیئاز 

.تسین سافن  دنیب  یم  هچب  ءزج  نیلوا  ندمآ  نوریب  زا  شیپ  نز  هک  ینوخ  هلأسم 515 - 

قدص ندیئاز  هک  یتروص  رد  دشاب  زین  مامت  ان  رگا  هکلب  دشاب ؛ مامت  هچب  تقلخ  هک  تسین  مزال  هلأسم 516 - 
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.تسا سافن  نوخ  دنیبب  زور  هد  ات  هک  ینوخ  دنک ؛

ندیئاز مامت  زا  زور  هد  باسح  ءدبم  دوش و  یمن  زور  هد  زا  رتشیب  یلو  دیاین ؛ رتشیب  نآ  کی  سافن  نوخ  تسا  نکمم  هلأسم 517 - 
.تسا

دنک و یـسراو  تسین  مزال  هن ؛ ای  تسا  هچب  هدـش  طقـس  هک  يزیچ  ای  هن ؛ ای  هدـش  طقـس  يزیچ  هک  دـنک  کش  هاگره  هلأسم 518 - 
رد ضئاح و  دـشاب ؛ هتـشاد  ار  ضیح  فاصوا  ای  تداع  مایا  رد  رگا  هکلب  .تسین  سافن  نوخ  اعرـش  دوش  یم  جراخ  وا  زا  هک  ینوخ 

.تشذگ ضیح  رد  هک  یلیصفت  هب  تسا  هضاحتسا  تروص ؛ نیا  ریغ 

رب هچنآ  تسا و  مارح  مه  ءاـسفن  رب  تسا ؛ مارح  ضئاـح  رب  هک  يرگید  ياـهراک  دجـسم و  رد  فقوت  طاـیتحا  رب  اـنب  هلأسم 519 - 
.دشاب یم  بجاو  مه  ءاسفن  رب  تسا ؛ بجاو  ضئاح 

وا اـب  شرهوـش  رگا  یلو  .دـشاب  یم  مارح  وا ؛ اـب  ندرک  یکیدزن  لـطاب و  تسا  ساـفن  لاـح  رد  هک  ینز  نداد  قـالط  هلأسم 520 - 
.درادن هرافک  دنک ؛ یکیدزن 

؛ دـنیبب نوخ  هرابود  رگا  .دروآ و  اـج  هب  ار  دوخ  ياـهتدابع  دـنک و  لـسغ  دـیاب  دـش ؛ كاـپ  ساـفن  نوخ  زا  نز  یتقو  هلأسم 521 - 
سافن نآ  مامت  دشاب ؛ زور  هد  زا  رتمک  ای  زور  هد  مه  يور  هدوب ؛ كاپ  طسو  رد  هک  یئاهزور  اب  هدید  نوخ  هک  ار  یئاهزور  هچنانچ 

.دیامن اضق  تسا  مزال  دشاب  هتفرگ  زین  هزور  هدوب  كاپ  هک  یئاهزور  رگا  تسا و 

هبنپ يرادـقم  دـیاب  مزال  طایتحا  رب  انب  تسه ؛ نوخ  نطاب  رد  هک  دـهد  لاـمتحا  دوش و  كاـپ  ساـفن  نوخ  زا  نز  رگا  هلأسم 522 - 
يارب تسا  كاپ  رگا  هک  دنک ؛ ربص  یمک  دیامن و  جرف  لخاد 
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.دنک لسغ  دوخ  ياهتدابع 

هیقب سافن و  وا  تداع  ياـهزور  هزادـنا  هب  دراد ؛ تداـع  ضیح  رد  هچناـنچ  درذـگب ؛ زور  هد  زا  نز  ساـفن  نوخ  رگا  هلأسم 523 - 
بحتـسم طایتحا  دنک و  طایتحا  زور  هد  ات  هداد و  رارق  سافن  دوخ  ناشیوخ  تداع  رادقم  هب  درادـن ؛ تداع  رگا  .تسا و  هضاحتـسا 
ياـهراک ناـمیاز ؛ مهدـجیه  زور  اـت  مهد  زور  زا  دـعب  درادـن  هک  یـسک  تداـع و  زا  دـعب  زور  زا  دراد  تداـع  هک  یـسک  تسا  نآ 

.دنک كرت  تسا  مارح  ءاسفن  رب  هک  ار  یئاهراک  دروآ و  اج  هب  ار  هضاحتسا 

ياهزور هزادـنا  هب  دـیاب  دـنیبب ؛ نوخ  شتداع  ياهزور  زا  رتشیب  رگا  تسا ؛ زور  هد  زا  رتمک  شـضیح  تداع  هک  ینز  هلأسم 524 - 
ار هضاحتـسم  ماکحا  تسا  زیاج  دـعب  دـیامن و  كرت  ار  تدابع  زور  کی  تسا  بجاو  نآ  زا  دـعب  دـهد و  رارق  ساـفن  دوخ  تداـع 
ار مهد  زور  اـت  تداـع  زا  دـعب  ياـهزور  دـیاب  درذـگب ؛ زور  هد  زا  نوخ  رگا  دـیامن و  كرت  زور  هد  اـت  ار  تداـبع  هکنیا  اـی  يراـج 
زا رتشیب  رگا  هدوب  زور  شش  وا  تداع  هک  ینز  الثم  .دیامن  اضق  هدرواین  اج  هب  اهزور  نآ  رد  هک  ار  یئاهتدابع  دهد و  رارق  هضاحتسا 

ریخم مهد  مهن و  متشه و  زور  رد  دنک و  كرت  ار  تدابع  زین  متفه  زور  دهد و  رارق  سافن  ار  زور  شـش  دیاب  دنیبب ؛ نوخ  زور  شش 
تداع زا  دعب  زور  زا  دید ؛ نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  دروآ و  اج  هب  ار  هضاحتـسا  ياهراک  ای  دـنک  كرت  ار  تدابع  هکنیا  نیب  تسا 

.دشاب یم  هضاحتسا  وا 

دعب رگا  دراد ؛ تداع  ضیح  رد  هک  ینز  هلأسم 525 - 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 139 

http://www.ghaemiyeh.com


زا دـعب  هک  ینوخ  تسا و  سافن  وا  تداع  ياهزور  هزادـنا  هب  دـنیبب ؛ نوخ  یپ  رد  یپ  هام  کی  زا  رتشیب  اـی  هاـم  کـی  اـت  ندـیئاز ؛ زا 
ره متـسیب  زا  وا  ضیح  تداع  هک  ینز  الثم  .تسا  هضاحتـسا  دشاب ؛ شا  هناهام  تداع  ياهزور  رد  هچرگا  دـنیب  یم  زور  هد  ات  سافن 
زا سافن و  مهدـفه  زور  ات  دـید ؛ نوخ  یپ  رد  یپ  رتشیب  ای  هام  کی  ات  دـیئاز و  هام  مهد  زور  رگا  تسا  هام  نآ  متفه  تسیب و  ات  هاـم 

دشاب و یم  هضاحتسا  دنیب ؛ یم  تسا  متفه  تسیب و  ات  متسیب  زا  هک  دوخ  تداع  ياهزور  رد  هک  ینوخ  یتح  زور  هد  ات  مهدفه  زور 
هچ هتـشاد  ار  ضیح  ياـه  هناـشن  هچ  تسا  ضیح  دـشاب  شتداـع  ياـهزور  رد  دـنیب  یم  هک  ار  ینوخ  رگا  زور  هد  نتـشذگ  زا  دـعب 
زا دـعب  هک  ینوخ  رگا  اما  دـشاب ؛ هتـشاد  ار  ضیح  ياه  هناشن  یلو  دـشابن  شتداع  ياـهزور  رد  رگا  تسا  نینچمه  دـشاب و  هتـشادن 

.تسا هضاحتسا  دشاب  هتشادن  مه  ار  ضیح  ياه  هناشن  دشابن و  وا  ضیح  تداع  ياهزور  رد  دنیب  یم  سافن  زا  زور  هد  نتشذگ 

؛ دـنیبب نوخ  هام  کی  زا  رتشیب  ای  هام  کی  اـت  ناـمیاز  زا  دـعب  رگا  درادـن ؛ هیددـع  تداـع  تسین و  ضیح  رد  هک  ینز  هلأسم 526 - 
هناـشن رگا  دـنیب  یم  نآ  زا  دـعب  هک  ینوخ  .تسا و  هضاحتـسا  نآ  مود  زور  هد  تشذـگ و  ( 523  ) هلأـسم رد  نآ  لوا  زور  هد  مـکح 

.دشاب یم  هضاحتسا  مه  نآ  هنرگ  ضیح و  دشاب ؛ شتداع  تقو  رد  ای  دشاب  هتشاد  ار  ضیح 

تیم سم  لسغ 

ندب زا  یئاج  ینعی  دنک  سم  دنا  هدادن  شلسغ  هدش و  درس  هک  ار  يا  هدرم  ناسنا  ندب  یسک  رگا  هلأسم 527 - 
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یتح رایتخا ؛ یب  ای  دنک  سم  رایتخا  اب  يرادیب ؛ رد  هچ  دنک  سم  باوخ  رد  هچ  دیامن ؛ تیم  سم  لسغ  دـیاب  دـناسرب  نآ  هب  ار  دوخ 
بجاو وا  رب  لسغ  دنک  سم  ار  يا  هدرم  ناویح  رگا  یلو  دنک ؛ لسغ  دیاب  دسرب  تیم  ناوختـسا  نخان و  هب  وا  ناوختـسا  نخان و  رگا 

.تسین

.دیامن سم  هدش  درس  هک  ار  یئاج  هچرگا  تسین  بجاو  لسغ  هدشن  درس  وا  ندب  مامت  هک  يا  هدرم  سم  يارب  هلأسم 528 - 

رب اـنب  دـناسرب ؛ تیم  يوم  هب  ار  دوخ  يوم  اـی  تیم  يوم  هب  ار  دوخ  ندـب  اـی  دـناسرب  تیم  ندـب  هب  ار  دوخ  يوـم  رگا  هلأسم 529 - 
لـسغ تروص  نیا  رد  هک  دشابن  دنلب  تیم  يوم  دوخ و  يوم  هکنآ  رگم  تسین  یفاک  زامن  يارب  لسغ  نآ  نکلو  دنک  لسغ  طایتحا 

.تسا یفاک  زامن  يارب  تیم  سم 

رگا نیا  رب  انب  تسا ؛ بجاو  تیم  سم  لسغ  هدش  مامت  وا  هام  راهچ  هک  يا  هدش  طقس  هچب  یتح  هدرم  هچب  سم  يارب  هلأسم 530 - 
.دنک تیم  سم  لسغ  دیاب  وا  ردام  دیایب  ایند  هب  هدش  درس  شندب  هدرم و  يا  ههامراهچ  هچب 

دنک و تیم  سم  لسغ  تسا  بجاو  دش  غلاب  یتقو  دیآ  یم  ایند  هب  شندب  ندش  درس  ردام و  ندرم  زا  دعب  هک  يا  هچب  هلأسم 531 - 
.تسا یفاک  دنک  لسغ  غولب  زا  لبق  ندش و  زیمم  زا  دعب  رگا 

زا شیپ  رگا  یلو  دوش ؛ یمن  بجاو  وا  رب  لسغ  دـیامن ؛ سم  هدـش  ماـمت  ـالماک  وا  لـسغ  هس  هک  ار  یتیم  ناـسنا ؛ رگا  هلأسم 532 - 
دیاب دشاب  هدش  مامت  اجنآ  موس  لسغ  هچرگا  دنک  سم  ار  وا  ندب  زا  یئاج  دوش  مامت  موس  لسغ  هکنآ 
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.دیامن تیم  سم  لسغ 

تیم سم  لسغ  دـیاب  دـش  غلاب  هچب  اـی  لـقاع  هناوید  نآ  هکنآ  زا  دـعب  دـنک ؛ سم  ار  تیم  یغلاـبان  هچب  اـی  هناوید  رگا  هلأسم 533 - 
.دیامن

دوش ادج  تسا  ناوختسا  ياراد  هک  یتمـسق  دنا ؛ هدادن  شلـسغ  هک  يا  هدرم  ای  هدنز  ندب  زا  رگا  بجاو  طایتحا  رب  انب  هلأسم 534 - 
ادج هک  یتمـسق  رگا  یلو  دنک ؛ تیم  سم  لسغ  دیاب  دیامن ؛ سم  ار  نآ  ناسنا  دـنهد ؛ لسغ  ار  هدـش  ادـج  تمـسق  هکنآ  زا  شیپ  و 

.تسین بجاو  لسغ  نآ  سم  يارب  دشاب ؛ هتشادن  ناوختسا  هدش ؛

لـسغ هدنز ؛ زا  هچ  دـشاب  هدـش  ادـج  هدرم  زا  هچ  دـنا  هدادـن  لسغ  ار  نآ  درادـن و  تشوگ  هک  یناوختـسا  سم  يارب  هلأسم 535 - 
.دشاب هدش  ادج  هدنز  ای  هدرم  زا  هک  ینادند  سم  يارب  تسا  نینچمه  تسین و  بجاو 

دناوخب زامن  دـهاوخب  رگا  هدرک ؛ تیم  سم  هک  یـسک  یلو  دـنهد  ماجنا  تبانج  لسغ  لـثم  دـیاب  ار  تیم  سم  لـسغ  هلأسم 536 - 
وـضو زاـمن  يارب  دـیاب  تسا  طاـیتحا  رب  اـنب  تیم  سم  لـسغ  هک  يدراوم  رد  یلو  دریگب ؛ مه  وضو  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا 

.دریگب

.تسا یفاک  لسغ  کی  دیامن ؛ سم  راب  دنچ  ار  تیم  کی  ای  دنک  سم  ار  تیم  دنچ  رگا  هلأسم 537 - 

هک یئاـه  هیآ  ندـناوخ  نز و  اـب  یکیدزن  دجـسم و  رد  فقوت  تسا ؛ هدرکن  لـسغ  تیم  سم  زا  دـعب  هک  یـسک  يارب  هلأسم 538 - 
.دنک لسغ  دیاب  نآ  دننام  زامن و  يارب  یلو  درادن  یعنام  دراد ؛ بجاو  هدجس 

رضتحم ماکحا 

هلاسم

رب انب  کچوک ؛ ای  دشاب  گرزب  نز ؛ ای  دـشاب  درم  دـشاب ؛ یم  نداد  ناج  لاح  رد  ینعی  تسا  رـضتحم  هک  ار  یناملـسم  هلأسم 539 - 
طایتحا
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.دشاب هلبق  فرط  هب  شیاهاپ  فک  هک  يروط  هب  دنناباوخب ؛ تشپ  هب  دیاب  ناکما  تروص  رد 

؛ دش مامت  شلـسغ  هکنآ  زا  دعب  یلو  دنناباوخب  هلبق  هب  ور  ار  وا  زین  هدـشن ؛ مامت  تیم  لسغ  هک  یتقو  ات  تسا  نآ  یلوا  هلأسم 540 - 
.دنناباوخب دنناوخ  یم  زامن  وا  رب  هک  یتلاح  لثم  اروا  هک  تسا  نآ  رتهب 

.تسا طوحا  وا  یلو  زا  نتفرگ  هزاجا  تسا و  بجاو  ناملسم  ره  رب  رضتحم  ندرک  هلبق  هب  ور  طایتحا  رب  انب  هلأسم 541 - 

؛ تسا نداد  ناج  لاـح  رد  هک  یـسک  هب  ار  هقح  دـئاقع  ریاـس  و  ع )  ) ماـما هدزاود  هب  رارقا  نیتداهـش و  تسا  بحتـسم  هلأسم 542 - 
.دننک رارکت  گرم  تقو  ات  دش ؛ هتفگ  هک  ار  یئاهزیچ  تسا  بحتسم  زین  دمهفب و  هک  دننک  نیقلت  يروط 

ینم لبقا  کیـصاعم و  نم  ریثکلا  یل  رفغا  مهللا  دمهفب  هک  دـننک  نیقلت  رـضتحم  هب  يروط  ار  اعد  نیا  تسا  بحتـسم  هلأسم 543 - 
ینمحرا مهللا  روفغلا  وفعلا  تنا  کنا  ریثکلا  ینع  فعا  ریسیلا و  ینم  لبقا  ریثکلا  نع  وفعی  ریـسیلا و  لبقی  نم  ای  کتعاط  نم  ریـسیلا 

.میحر کناف 

.دنربب هدناوخ  یم  زامن  هک  یئاج  هب  دوش ؛ یمن  تحاران  رگا  دهد ؛ یم  ناج  تخس  هک  ار  یسک  تسا  بحتسم  هلأسم 544 - 

هیآ یـسرکلا و  هیآ  بازحا و  تافاص و  سی و  هکرابم  هروس  وا  نیلاب  رب  رـضتحم ؛ ندـش  تحار  يارب  تسا  بحتـسم  هلأسم 545 - 
.دنناوخب تسا  نکمم  نآرق  زا  هچره  هکلب  ار  هرقب  هروس  رخآ  هیآ  هس  فارعا و  هروس  زا  مراهچ  هاجنپ و 

دایز ندز  فرح  نینچمه  وا و  دزن  ضئاح  بنج و  ندوب  وا و  مکش  يور  يزیچ  نتشاذگ  رضتحم و  نتشاذگ  اهنت  هلأسم 546 - 
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.تسا هورکم  وا ؛ دزن  اهنز  نتشاذگ  اهنت  ندرک و  هیرگ  و 

گرم زا  دعب  ماکحا 

يور يا  هچراپ  دننک و  زارد  ار  وا  ياپ  تسد و  دندنبب و  ار  تیم  هناچ  اهبل و  اهمـشچ و  تسا  بحتـسم  گرم  زا  دـعب  هلأسم 547 - 
وا نفد  رد  دننک و  ربخ  ار  نینمؤم  وا  هزانج  عییشت  يارب  دننک و  نشور  غارچ  هدرم ؛ هک  یئاج  رد  تسا ؛ هدرم  بش  رگا  دنزادنیب و  وا 

هدنز وا  مکش  رد  هچب  دشاب و  هلماح  تیم  رگا  زین  .دوش و  مولعم  ات  دننک  ربص  دیاب  دنرادن ؛ وا  ندرم  هب  نیقی  رگا  یلو  دنیامن ؛ هلجع 
.دنزودب ار  ولهپ  دنروآ و  نوریب  ار  لفط  دنفاکشب و  ار  وا  پچ  يولهپ  هک  دنزادنیب ؛ بقع  ار  نفد  يردق  هب  دیاب  دشاب ؛

تیم نفد  زامن و  نفک و  لسغ و  ماکحا 

ماـجنا یـضعب  رگا  تسا و  بجاو  یفلکم  ره  رب  دـشابن ؛ یماـما  هدزاود  هچرگا  ناملـسم  نفد  زاـمن و  نفک و  لـسغ و  هلأسم 548 - 
.دنا هدرک  تیصعم  همه  دهدن ؛ ماجنا  سک  چیه  هچنانچ  دوش و  یم  طقاس  نارگید  زا  دنهد ؛

هراـک همین  ار  لـمع  وا  رگا  یلو  دـنیامن ؛ مادـقا  تـسین  بـجاو  نارگید  رب  دوـش ؛ تـیم  ياـهراک  لوغـشم  یـسک  رگا  هلأسم 549 - 
.دننک مامت  نارگید  دیاب  دراذگب ؛

رگا یلو  دنک ؛ مادـقا  تیم  ياهراک  هب  تسین  بجاو  هدـش ؛ تیم  ياهراک  لوغـشم  يرگید  هک  دـنک  نیقی  ناسنا  رگا  هلأسم 550 - 
.دیامن مادقا  دیاب  دراد ؛ نامگ  ای  کش 

نامگ رگا  یلو  دهد ؛ ماجنا  هرابود  دیاب  دنا ؛ هداد  ماجنا  لطاب  ار  تیم  نفد  ای  زامن  ای  نفک  ای  لسغ  دـنادب  یـسک  رگا  هلأسم 551 - 
.دیامن مادقا  تسین  مزال  هن  ای  هدوب  تسرد  هک  دراد  کش  ای  هدوب ؛ لطاب  هک  دراد 

هزاجا وا  یلو  زا  دیاب  تیم ؛ نفد  زامن و  نفک و  لسغ و  يارب  طایتحا  رب  انب  هلأسم 552 - 
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.دنریگب

.دنناشیا ياهنز  رب  مدقم  دنرب  یم  ثرا  تیم  زا  هک  یئاهدرم  وا  زا  دعب  تسا و  وا  رهوش  نز  یلو  هلأسم 553 - 

ماجنا ار  تیم  نفد  نفک و  لسغ و  هک  هداد  هزاجا  نم  هب  تیم  یلو  ای  متسه ؛ تیم  یلو  ای  یصو  نم  دیوگب  یسک  رگا  هلأسم 554 - 
فرح دیاب  دنهد ؛ تداهـش  وا  هتفگ  هب  لداع  رفن  ود  هکنیا  ای  تسا  وا  فرـصت  رد  تیم  ای  دـنراد  نانیمطا  وا  فرح  هب  هچنانچ  مهد ؛

.درک لوبق  ار  وا 

تسا وا  اب  روما  نیا  تیالو  دنک ؛ نیعم  ار  يرگید  سک  یلو ؛ زا  ریغ  دوخ  زامن  نفد و  نفک و  لسغ و  يارب  تیم  رگا  هلأسم 555 - 
نآ هب  دـیاب  درک ؛ لوبق  رگا  یلو  دـنک ؛ لوبق  ار  تیـصو  نیا  هدرک ؛ نیعم  اهراک  نیا  ماجنا  يارب  ار  وا  تیم  هک  یـسک  تسین  مزال  و 

.دیامن لمع 

تیم لسغ  تیفیک 

: دنهدب لسغ  هس  ار  تیم  تسا  بجاو  هلأسم 556 - 

.دشاب طولخم  ردس  اب  هک  یبآ  اب  لوا 

.دشاب طولخم  روفاک  اب  هک  یبآ  اب  مود 

.صلاخ بآ  اب  موس 

ردس و دنیوگن  هک  دشابن  مک  مه  يا  هزادنا  هب  دنک و  فاضم  ار  بآ  هک  دشابن  دایز  يا  هزادنا  هب  دیاب  روفاک  ردـس و  هلأسم 557 - 
.تسا هدش  طولخم  بآ  اب  روفاک 

دنراد یـسرتسد  نآ  هب  هک  يرادقم  بحتـسم  طایتحا  رب  انب  دوشن ؛ ادیپ  تسا  مزال  هک  يا  هزادنا  هب  روفاک  ردس و  رگا  هلأسم 558 - 
.دنزیرب بآ  رد 

شلـسغ صلاخ  بآ  اب  دـیاب  نآ  ياج  هب  دـنهد و  لسغ  روفاـک  بآ  اـب  ار  وا  دـیابن  دریمب ؛ مارحا  لاـح  رد  یـسک  رگا  هلأسم 559 - 
دشاب هدومن  مامت  ار  یعس  هدوب و  جح  مارحا  رد  هکنیا  رگم  دنهدب 
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.دنهد شلسغ  دیاب  روفاک  بآ  اب  تروص  نیا  رد  هک 

ره ياج  هب  دیاب  دشاب ؛ یبصغ  هکنآ  لثم  دـشابن  زیاج  نآ  لامعتـسا  ای  دوشن ؛ ادـیپ  اهنیا  زا  یکی  ای  روفاک  ردـس و  رگا  هلأسم 560 - 
.دنهدب زین  ممیت  هداد و  لسغ  صلاخ  بآ  اب  ار  تیم  طایتحا  رب  انب  تسین  نکمم  هک  مادک 

یلو .دنادب  مه  ار  لسغ  لئاسم  دشاب و  لقاع  غلاب و  یماما و  هدزاود  ناملـسم  دیاب  دـهد ؛ یم  لسغ  ار  تیم  هک  یـسک  هلأسم 561 - 
.تسا طقاس  يرشع  انثا  نمؤم  زا  فیلکت  دهدب ؛ لسغ  شبهذم  قبط  رب  شدوخ  بهذم  مه  ار  يرشع  انثا  ریغ  ناملسم  تیم  رگا 

اج هب  ملاع  دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ار  لسغ  ینعی  دشاب  هتـشاد  تبرق  دصق  دیاب  دـهد ؛ یم  لسغ  ار  تیم  هک  یـسک  هلأسم 562 - 
.دروآ

یـسک .تسین و  زیاج  وا ؛ دالوا  رفاک و  نفد  نفک و  لسغ و  .تسا و  بجاو  دـشاب ؛ انز  زا  هچرگا  ناملـسم  هچب  لـسغ  هلأسم 563 - 
.داد لسغ  ار  وا  دیاب  هدوب ؛ مالسا  هب  موکحم  هچنانچ  هدش ؛ غلاب  یگناوید  لاح  هب  هدوب و  هناوید  یگچب  زا  هک 

هچراپ رد  طایتحا  رب  انب  دیاب  درادن ؛ هام  راهچ  رگا  دنهدب و  لسغ  دیاب  دراد ؛ رتشیب  ای  هام  راهچ  رگا  ار  هدش  طقس  هچب  هلأسم 564 - 
.دننک نفد  لسغ  نودب  دنچیپب و  يا 

دناوت یم  مه  رهوش  دهد و  لسغ  ار  دوخ  رهوش  دناوت  یم  نز  یلو  دهدب ؛ لسغ  ار  درم  نز  ار و  نز  درم ؛ تسین  زیاج  هلأسم 565 - 
.دهد لسغ  ار  دوخ  نز 

ار يا  هچب  رسپ  دناوت  یم  مه  نز  .دهد و  لسغ  تسین ؛ رتشیب  لاس  هس  زا  وا  نس  هک  ار  يا  هچب  رتخد  دناوت  یم  درم  هلأسم 566 - 
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.دهد لسغ  درادن ؛ رتشیب  لاس  هس  هک 

همع و رهاوخ و  ردام و  لثم  دـنمرحم  دـنراد و  تبـسن  وا  اب  هک  ینانز  دوشن ؛ ادـیپ  درم  هک  یتیم  نداد  لسغ  يارب  رگا  هلأسم 567 - 
زین .دنهدب و  شلسغ  دناشوپب ؛ ار  وا  ندب  هک  يزیچ  ای  سابل  ریز  زا  دنناوت  یم  دنا ؛ هدش  مرحم  وا  اب  ندروخ  ریـش  هطـساو  هب  ای  هلاخ ؛
هدش مرحم  وا  اب  ندروخ  ریش  هطـساو  هب  ای  دنمرحم ؛ دنراد و  تبـسن  وا  اب  هک  یئاهدرم  دشابن ؛ يرگید  نز  نز ؛ تیم  لسغ  يارب  رگا 

.دنهد لسغ  ار  وا  سابل  ریز  زا  دنناوت  یم  دنا ؛

ياهاج تروع ؛ زا  ریغ  هک  تسا  نآ  رتهب  دنـشاب ؛ نز  ود  ره  ای  درم  ود  ره  دهد  یم  لسغ  ار  وا  هک  یـسک  تیم و  رگا  هلأسم 568 - 
.دشاب هنهرب  تیم  رگید 

لـسغ یلو  هدرک ؛ تیـصعم  دـنک  هاگن  رگا  دـهد  یم  لسغ  ار  وا  هک  یـسک  تسا و  مارح  تیم  تروع  هب  ندرک  هاگن  هلأسم 569 - 
.دوش یمن  لطاب 

تسا نآ  یلوا  .دنشکب و  بآ  دنهدب ؛ لسغ  ار  اجنآ  هکنآ  زا  شیپ  طایتحا  رب  انب  دشاب ؛ سجن  تیم  ندب  زا  یئاج  رگا  هلأسم 570 - 
.دشاب كاپ  لسغ  هب  عورش  زا  شیپ  تیم ؛ ندب  مامت  هک 

لـسغ ار  تیم  تسا ؛ نکمم  یبـیترت  لـسغ  اـت  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  .تسا و  تباـنج  لـسغ  لـثم  تیم  لـسغ  هلأسم 571 - 
طایتحا رب  انب  تسا  نکمم  رگا  مه  دنیوشب و  تسار  تمـسق  زا  دعب  ار  ندب  پچ  تمـسق  یبیترت  لسغ  رد  دـیاب  دـنهدن و  یـسامترا 

.دنزیرب نآ  يور  ار  بآ  هکلب  دنربن ؛ ورف  بآ  رد  ار  ندب  تمسق  هس  زا  کی  ره  بحتسم 

ضیح لاح  رد  هک  ار  یسک  هلأسم 572 - 
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.تسا یفاک  وا  يارب  تیم  لسغ  نامه  هکلب  دنهدب ؛ تبانج  لسغ  ای  ضیح  لسغ  تسین  مزال  هدرم ؛ تبانج  لاح  رد  ای 

دـصق نداد  لسغ  رد  دهد و  لسغ  ار  تیم  دزم ؛ نتفرگ  يارب  یـسک  رگا  دراد و  لاکـشا  نداد  لسغ  يارب  نتفرگ  دزم  هلأسم 573 - 
.درادن یلاکشا  لسغ  یتامدقم  ياهراک  يارب  نتفرگ  دزم  یلو  تسا ؛ حیحص  لسغ  نآ  دنک  تبرق 

طایتحا دـنهدب و  ممیت  کی  ار  تیم  لسغ ؛ ره  ضوع  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  یعنام  نآ  لامعتـسا  ای  دوشن ؛ ادـیپ  بآ  رگا  هلأسم 574 - 
دصق ممیت  هس  نیا  زا  یکی  رد  دهد ؛ یم  ممیت  هک  یسک  رگا  دنهدب و  لسغ  هس  ره  ضوع  مه  رگید  ممیت  کی  هک  تسا  نآ  بجاو 

مزال مراـهچ  ممیت  مهد ؛ یم  ماـجنا  دـشاب ؛ هدـش  لـمع  فیلکت  هب  هکنآ  يارب  ار  ممیت  نیا  هک  دـنک  تین  ینعی  دـیامن  همذـلا  یف  اـم 
.تسین

رگا دشکب و  تیم  ياهتـسد  تشپ  تروص و  هب  دنزب و  نیمز  هب  ار  دوخ  تسد  دیاب  دهد ؛ یم  ممیت  ار  تیم  هک  یـسک  هلأسم 575 - 
.دهدب ممیت  ار  وا  مه  تیم  تسد  اب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب  نکمم 

تیم نفک  ماکحا 

.دنیامن نفک  دنیوگ  یم  يرساترس  نهاریپ و  گنل و  ار  اهنآ  هک  هچراپ  هس  اب  دیاب  ار  ناملسم  تیم  هلأسم 576 - 

رس زا  دیاب ؛ نهاریپ  .دسرب و  اپ  يور  ات  هنیس  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  دناشوپب و  ار  ندب  فارطا  وناز ؛ ات  فان  زا  دیاب  گنل  هلأسم 577 - 
هک دـشاب  يردـق  هب  دـیاب  يرـساترس  يازارد  .دـسرب و  اپ  يور  ات  هک  تسا  نآ  رتهب  دـناشوپب و  ار  ندـب  مامت  اپ ؛ قاس  فصن  ات  هناش 

دشاب و نکمم  نآ  رس  ود  نتسب 
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.دیایب رگید  فرط  کی  يور  نآ  فرط  کی  هک  دشاب  يا  هزادنا  هب  دیاب  نآ  يانهپ 

؛ دـناشوپ یم  ار  قاس  فصن  ات  هناش  زا  هک  نهاریپ  زا  يرادـقم  دـناشوپ و  یم  ار  وناز  ات  فان  زا  هک  گـنل  زا  يرادـقم  هلأسم 578 - 
.دشاب یم  نفک  بحتسم  رادقم  دش ؛ هتفگ  لبق  هلأسم  رد  رادقم  نیا  زا  رتشیب  هچنآ  تسا و  نفک  بجاو  رادقم 

نانآ مهـس  زا  دـش  هتفگ  لبق  هلأـسم  رد  هک  ار  نفک  بجاو  رادـقم  زا  رتشیب  هک  دـنهد  هزاـجا  دنـشاب و  غلاـب  هثرو  رگا  هلأسم 579 - 
.دنرادن رب  هدشن  غلاب  هک  یثراو  مهس  زا  ار  نفک  بجاو ؛ رادقم  زا  رتشیب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  .درادن و  لاکشا  دنرادرب ؛

ای دنرادرب ؛ وا  لام  ثلث  زا  دش ؛ هتفگ  لبق  هلأسم  ود  رد  هک  ار  نفک  بحتسم  رادقم  هک  دشاب  هدرک  تیصو  یـسک  رگا  هلأسم 580 - 
نآ زا  يرادقم  فرصم  طقف  ای  دشاب  هدرکن  نیعم  ار  نآ  فرـصم  یلو  دنناسرب  وا  دوخ  فرـصم  هب  ار  لام  ثلث  دشاب  هدرک  تیـصو 

.دنرادرب وا  لام  ثلث  زا  ار  نفک  بحتسم  رادقم  دنناوت  یم  دشاب ؛ هدرک  نیعم  ار 

بجاو طایتحا  دنرادرب ؛ لام  لصا  زا  دـنهاوخب  دـنرادرب و  وا  لام  ثلث  زا  ار  نفک  هک  دـشاب  هدرکن  تیـصو  تیم  رگا  هلأسم 581 - 
هثرو زا  یناسک  رگا  یلو  دنیامن ؛ هیهت  تسا  نکمم  هک  یتمیق  نیرتنازرا  هب  تیم  ناش  هظحالم  اب  ار  نفک  بجاو  رادقم  هک  تسا  نآ 

.تشادرب دوش  یم  نانآ  مهس  زا  دنا ؛ هداد  هزاجا  هک  ار  يرادقم  دنراد ؛ رب  نانآ  مهس  زا  هک  دنهدب  هزاجا  دنتسه  غلاب  هک 

نز رگا  نینچمه  دشاب و  هتشاد  لام  دوخ  زا  نز  هچرگا  تسا ؛ رهوش  رب  نز  نفک  هلأسم 582 - 
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ار وا  نفک  دیاب  شرهوش  دریمب ؛ هدع  ندش  مامت  زا  شیپ  دـنهدب و  یعجر  قالط  دوش ؛ یم  هتفگ  قالط  ماکحا  رد  هک  یحرـش  هب  ار 
.دهدب ار  نز  نفک  وا  لام  زا  دیاب  رهوش  یلو  دشاب  هناوید  ای  دشابن  غلاب  رهوش  هچنانچ  دهدب و 

.دشاب بجاو  نانآ  رب  یگدنز  لاح  رد  وا  جراخم  هچرگا  تسین ؛ بجاو  وا  ناشیوخ  رب  تیم  نفک  هلأسم 583 - 

.دشاب ادیپ  نآ  ریز  زا  تیم  ندب  هک  دشابن  كزان  يردق  هب  نفک  هچراپ  هس  زا  کی  ره  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 584 - 

تیم نفک  هچناـنچ  .تسین و  زیاـج  دوشن ؛ ادـیپ  مه  يرگید  زیچ  هچرگا  یبـصغ ؛ زیچ  رادرم و  تسوپ  اـب  ندرک  نفک  هلأسم 585 - 
.دنشاب هدرک  نفد  ار  وا  هچرگا  دنروآ ؛ نوریب  شنت  زا  دیاب  دشابن  یضار  نآ  بحاص  دشاب و  یبصغ 

زیاج هدـش  هتفاب  الط  اب  هک  يا  هچراپ  اب  طایتحا  رب  انب  صلاخ و  یمـشیربا  هجراپ  اـب  سجن و  زیچ  اـب  تیم  ندرک  نفک  هلأسم 586 - 
.درادن لاکشا  يراچان  لاح  رد  یلو  تسین ؛

رب انب  هدـش ؛ هیهت  تشوگ  لالح  ناویح  تسوپ  ای  تشوگ  مارح  ناویح  يوم  اـی  مشپ  زا  هک  يا  هچراـپ  اـب  ندرک  نفک  هلأسم 587 - 
طاـیتحا هچرگا  درادـن ؛ لاکـشا  دـشاب  تشوـگ  لـالح  ناوـیح  مشپ  وـم و  زا  نفک  رگا  یلو  تسین ؛ زیاـج  راـیتخا  لاـح  رد  طاـیتحا 

.دنیامنن نفک  مه  ود  نیا  اب  هک  تسا  نآ  بحتسم 

رادـقم دـیاب  دوش ؛ یمن  عیاض  نفک  هچناـنچ  دوش ؛ سجن  يرگید  تساـجن  هب  اـی  وا ؛ دوخ  تساـجن  هب  تیم  نفک  رگا  هلأسم 588 - 
رد تسین ؛ نکمم  نآ  ندیرب  ای  نتسش  رگا  دشاب و  ربق  رد  نتشاذگ  زا  دعب  هچرگا  دنربب  ای  دنیوشب  ار  سجن 
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.دنیامن ضوع  دیاب  دشاب ؛ نکمم  نآ  ندرک  ضوع  هک  یتروص 

لاکشا شتروص  رس و  ندناشوپ  دوش و  نفک  نارگید  لثم  دیاب  دریمب ؛ رگا  هتـسب  مارحا  هرمع  ای  جح  يارب  هک  یـسک  هلأسم 589 - 
.درادن

.دنک هیهت  ار  دوخ  روفاک  ردس و  نفک و  یتمالس ؛ لاح  رد  ناسنا  تسا  بحتسم  هلأسم 590 - 

طونح ماکحا 

گرزب تشگنا  ود  رس  اهوناز و  رس  اهتـسد و  فک  یناشیپ و  هب  ینعی  دننک ؛ طونح  ار  تیم  تسا  بجاو  لسغ  زا  دعب  هلأسم 591 - 
هطـساو هب  رگا  دشاب و  هزات  هدـیئاس و  روفاک ؛ دـیاب  دـنلامب و  روفاک  مه  تیم  ینیب  رـس  هب  تسا  بحتـسم  .دـنلامب و  روفاک  وا  ياهاپ 

.تسین یفاک  دشاب  هتفر  نیب  زا  وا  رطع  ندوب ؛ هنهک 

.تسین مزال  بیترت  رگید  ياهاج  رد  یلو  دنلامب ؛ تیم  یناشیپ  هب  ار  روفاک  لوا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 592 - 

یعناـم مه  نآ  زا  دـعب  ندرک و  نفک  نیب  رد  هچرگا  دـنیامن  طوـنح  ندرک ؛ نفک  زا  شیپ  ار  تیم  هک  تسا  نآ  رتـهب  هلأسم 593 - 
.درادن

دعب جح  مارحا  رد  هکنیا  رگم  تسین  زیاج  وا  ندرک  طونح  دریمب ؛ رگا  تسا ؛ هتسب  مارحا  هرمع  ای  جح  يارب  هک  یسک  هلأسم 594 - 
.دریمب یعس  ندرک  مامت  زا 

دریمب هچناـنچ  یلو  دـنک  وبـشوخ  ار  دوخ  تسا  مارح  هچرگا  هدـشن ؛ ماـمت  شا  هدـع  زوـنه  هدرم و  وا  رهوـش  هک  ینز  هلأسم 595 - 
.تسا بجاو  وا  طونح 

روفاک اب  ار  اهنیا  زین  دـننکن و  وبـشوخ  رگید  ياهرطع  دوع و  ربنع و  کشم و  اـب  ار  تیم  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هلأسم 596 - 
.دنیامنن طولخم 

روفاک اب  ار  ع )  ) ادهشلا دیس  ترضح  تبرت  يردق  تسا  بحتسم  هلأسم 597 - 
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یتقو هک  دشابن  دایز  يردق  هب  تبرت  دیاب  زین  دنناسرن و  دوش  یم  یمارتحا  یب  هک  یئاهاج  هب  روفاک  نآ  زا  دـیاب  یلو  دـننک ؛ طولخم 
.دنیوگن روفاک  ار  نآ  دش ؛ طولخم  روفاک  اب 

همه هب  یلو  دـیایب  دایز  لسغ  زا  هچنانچ  تسین و  مزال  طونح  دـشاب ؛ لسغ  هزادـنا  هب  طقف  اـی  دوشن ؛ ادـیپ  روفاـک  رگا  هلأسم 598 - 
.دنلامب رگید  ياهاج  هب  دمآ  دایز  رگا  یناشیپ و  هب  لوا  دیاب  طایتحا  رب  انب  دسرن  وضع  تفه 

.دنراذگب تیم  هارمه  ربق  رد  هزات  رت و  بوچ  ود  تسا  بحتسم  هلأسم 599 - 

تیم زامن  ماکحا 

.تسا بجاو  دشاب  هدش  مامت  وا  لاس  شش  مالسا و  هب  موکحم  هک  يا  هچب  ای  ناملسم  تیم  رب  ندناوخ  زامن  هلأسم 600 - 

هب هدرم  هک  يا  هچب  رب  ندناوخ  زامن  یلو  درادن ؛ یعنام  ءاجر  هدـشن ؛ مامت  وا  لاس  شـش  هک  يا  هچب  رب  ندـناوخ  زامن  هلأسم 601 - 
.تسین بحتسم  هدمآ  ایند 

؛ دـنناوخب اهنیا  نیب  رد  ای  اهنیا ؛ زا  شیپ  رگا  دوش و  هدـناوخ  وا  ندرک  نفک  طونح و  لـسغ و  زا  دـعب  دـیاب  تیم  زاـمن  هلأسم 602 - 
.تسین یفاک  دشاب  هلأسم  نتسنادن  ای  یشومارف  يور  زا  هچرگا 

رگا دشاب و  كاپ  شسابل  ندب و  دشاب و  ممیت  ای  لسغ  ای  وضو  اب  تسین  مزال  دناوخب ؛ تیم  زامن  دهاوخ  یم  هک  یسک  هلأسم 603 - 
.دنک تیاعر  تسا  مزال  رگید  ياهزامن  رد  هک  ار  یئاهزیچ  مامت  هک  تسا  نآ  رتهب  هچرگا  درادن ؛ لاکشا  دشاب  مه  یبصغ  وا  سابل 

هب دنناباوخب ؛ تشپ  هب  وا  لباقم  ار  تیم  تسا  بجاو  زین  دـشاب و  هلبق  هب  ور  دـیاب  دـناوخ ؛ یم  زامن  تیم  رب  هک  یـسک  هلأسم 604 - 
رازگزامن تسار  فرط  هب  وا  رس  هک  يروط 
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.دشاب رازگزامن  پچ  فرط  هب  وا  ياپ  و 

يدنلب یتسپ و  یلو  دشابن  رتدنلب  ای  رت  تسپ  تیم  ياج  زا  دیاب  زین  دشابن و  یبصغ  دیاب  رازگزامن  ناکم  طایتحا  رب  انب  هلأسم 605 - 
.درادن لاکشا  رصتخم 

؛ دـشاب رود  تیم  زا  رگا  دـناوخ ؛ یم  تعاـمج  هب  ار  تیم  زاـمن  هک  یـسک  یلو  دـشابن ؛ رود  تـیم  زا  دـیاب  رازگزاـمن  هلأسم 606 - 
.درادن لاکشا  دنشاب  لصتم  رگیدکی  هب  اهفص  هچنانچ 

تیم فرط  ود  زا  تعاـمج  فـص  دوـش و  هدـناوخ  تعاـمج  هب  زاـمن  رگا  یلو  دتـسیاب ؛ تیم  لـباقم  دـیاب  رازگزاـمن  هلأسم 607 - 
.درادن لاکشا  دنتسین  تیم  لباقم  هک  یناسک  زامن  درذگب ؛

توبات و رد  تیم  رگا  یلو  دـشابن ؛ اهنیا  دـننام  يزیچ  ای  راوید و  ای  هدرپ و  دـیاب  طاـیتحا  رب  اـنب  رازگزاـمن  تیم و  نیب  هلأسم 608 - 
.درادن لاکشا  دشاب  نآ  دننام 

دیاـب طاـیتحا  رب  اـنب  تسین ؛ نکمم  وا  ندرک  نفک  رگا  دـشاب و  هدیـشوپ  تیم  تروـع  دـیاب  زاـمن  ندـناوخ  تـقو  رد  هلأسم 609 - 
.دنناشوپب دشاب  اهنیا  دننام  رجآ و  هتخت و  اب  هچرگا  ار  شتروع 

مناوخ یم  زامن  دنک  تین  الثم  دنک ؛ نیعم  ار  تیم  تین  عقوم  رد  دناوخب و  تبرق  دصق  اب  هداتـسیا و  دـیاب  ار  تیم  زامن  هلأسم 610 - 
.هّللا یلا  هبرق  تیم  نیا  رب 

.دناوخ زامن  وا  رب  هتسشن  دوش  یم  دناوخب ؛ هداتسیا  ار  تیم  زامن  دناوتب  هک  دشابن  یسک  رگا  هلأسم 611 - 

یلو زا  صخش  نآ  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دناوخب ؛ زامن  وا  رب  ینیعم  صخش  هک  دشاب  هدرک  تیـصو  تیم  رگا  هلأسم 612 - 
.دریگب هزاجا  تیم 

هورکم دشاب  اوقت  ملع و  لها  تیم  رگا  یلو  دنناوخب ؛ زامن  هبترم  دنچ  تیم  رب  تسا  هورکم  هلأسم 613 - 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 153 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسین

يزامن دوش  مولعم  نفد  زا  دعب  ای  دننک ؛ نفد  زامن  نودـب  يرذـع  تهج  هب  ای  یـشومارف  يور  زا  ای  ادـمع  ار  تیم  رگا  هلأسم 614 - 
هب دش  هتفگ  تیم  زامن  يارب  هک  یئاهطرـش  اب  تسا  بجاو  هدیـشاپن  مه  زا  وا  دسج  یتقو  ات  تسا  هدوب  لطاب  هدـش  هدـناوخ  وا  رب  هک 

.دنناوخب زامن  شربق 

تیم زامن  روتسد 

: تسا یفاک  دیوگب  بیترت  نیا  هب  ریبکت  جنپ  رازگزامن  رگا  دراد و  ریبکت  جنپ  تیم  زامن  هلأسم 615 - 

: دیوگب لوا  ریبکت  نتفگ  تین و  زا  دعب 

: دیوگب مود  ریبکت  زا  دعب  هّللا و  لوسر  ادمحم  نأ  هّللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا 

: دیوگب موس  ریبکت  زا  دعب  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا 

: دیوگب تسا  درم  تیم  رگا  مراهچ  ریبکت  زا  دعب  تانمؤملا و  نینمؤملل و  رفغا  مهللا 

: دیوگب تسا  نز  رگا  تیملا و  اذهل  رفغا  مهللا 

: دیوگب لوا  ریبکت  زا  دعب  تسا  رتهب  .دیوگب و  ار  مجنپ  ریبکت  دعب ؛ هتیملا و  هذهل  رفغا  مهللا 

زا دعب  هعاسلا و  يدی  نیب  اریذن  اریشب و  قحلاب  هلسرا  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نأ  دهشأ  هل و  کیرـش  هدحو ال  هّللا  الا  هلا  نأ ال  دهـشا 
: دیوگب مود  ریبکت 

تکراب و تیلـص و  ام  لضفاک  دمحم  لآ  ادمحم و  محرا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  كراب  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا 
دابع عیمج  نیقیدصلا و  ءادهـشلا و  نیلـسرملا و  ءایبنالا و  عیمج  یلع  لص  دیجم و  دـیمح  کنا  میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع  تمحرت 

؛ نیحلاصلا هّللا 

: دیوگب موس  ریبکت  زا  دعب  و 

بیجم کـنا  تاریخلاـب  مهنیب  اـننیب و  عباـت  تاومـالا  مهنم و  ءاـیحالا  تاملـسملا ؛ نیملـسملا و  تاـنمؤملا و  نینمؤـملل و  رفغا  مهللا 
یلع کنا  تاوعدلا 
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: دیوگب تسا  درم  تیم  رگا  مراهچ  ریبکت  زا  دعب  ریدق و  ءیش  لک 

؛ انم هب  ملعا  تنا  اریخ و  الا  هنم  ملعن  اـنا ال  مهللا  هب  لوزنم  ریخ  تنأ  کـب و  لزن  کـتما  نبا  كدـبع و  نبا  كدـبع و  اذـه  نا  مهللا 
هلهأ یلع  فلخا  نییلع و  یلعأ  یف  كدنع  هلعجا  مهللا  هل ؛ رفغا  هنع و  زواجتف  ائیسم  ناک  نا  هناسحا و  یف  دزف  انسحم  ناک  نا  مهللا 

نیمحارلا محرأ  ای  کتمحرب  همحرا  نیرباغلا و  یف 

.دیوگب ار  مجنپ  ریبکت  دعب ؛ و 

: دیوگب مراهچ  ریبکت  زا  دعب  تسا  نز  تیم  رگا  یلو 

؛ انم اهب  ملعا  تنا  اریخ و  الا  اهنم  ملعن  انا ال  مهللا  هب  لوزنم  ریخ  تنا  کب و  تلزن  کتما  هنبا  كدـبع و  هنبا  کـتما و  هذـه  نا  مهللا 
فلخا نییلع و  یلعأ  یف  كدـنع  اهلعجا  مهللا  اهل ؛ رفغا  اهنع و  زواجتف  هئیـسم  تناک  نا  اهناسحا و  یف  دزف  هنـسحم  تناک  نا  مهللا 

.نیمحارلا محرأ  ای  کتمحرب  اهمحرا  نیرباغلا و  یف  اهلهأ  یلع 

.دوشن جراخ  دوخ  تروص  زا  زامن  هک  دناوخب ؛ مه  رس  تشپ  يروط  ار  اهاعد  اهریبکت و  دیاب  هلأسم 616 - 

.دناوخب مه  ار  نآ  ياهاعد  اهریبکت و  دیاب  دناوخ  یم  تعامج  هب  ار  تیم  زامن  هک  یسک  هلأسم 617 - 

تیم زامن  تابحتسم 

: تسا بحتسم  تیم  زامن  رد  زیچ  دنچ  هلأسم 618 - 

لـسغ وضو و  هک  دـنک  ممیت  یتروص  رد  تسا  نآ  طایتحا  دـشاب و  ممیت  ای  لسغ  ای  وضو  اب  دـناوخ ؛ یم  تیم  زامن  هک  یـسک  لوا :
.دسرن تیم  زامن  هب  دنک  لسغ  ای  دریگب  وضو  رگا  هک  دسرتب  ای  دشابن ؛ نکمم 

وا تماق  طسو  لباقم  دناوخ  یم  زامن  وا  هب  يدارف  هک  یسک  ای  تعامج  ماما  تسا ؛ درم  تیم  رگا  مود :
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.دتسیاب شا  هنیس  لباقم  تسا  نز  تیم  رگا  دتسیاب و 

.دناوخب زامن  هنهرب  اپ  موس :

.دنک دنلب  ار  اهتسد  ریبکت  ره  رد  مراهچ :

.دسرب هزانج  هب  دهد  تکرح  ار  شسابل  داب  رگا  هک  دشاب ؛ مک  يردق  هب  تیم  اب  وا  هلصاف  مجنپ :

.دناوخب تعامج  هب  ار  تیم  زامن  مشش :

.دنناوخب هتسهآ  دنناوخ  یم  زامن  وا  اب  هک  یناسک  دناوخب و  دنلب  ار  اهاعد  ریبکت و  تعامج  ماما  متفه :

.دتسیاب ماما  بقع  دشاب ؛ رفن  کی  مومام  هچرگا  تعامج  رد  متشه :

.دنک اعد  دایز  نینمؤم  تیم و  هب  رازگزامن  مهن :

: دیوگب هبترم  هس  تعامج  رد  زامن  زا  شیپ  مهد :

.هالصلا

.دنور یم  اجنآ  هب  رتشیب  تیم  زامن  يارب  مدرم  هک  دنناوخب  یئاج  رد  ار  زامن  مهدزای :

.دتسیان نارازگزامن  فص  رد  دتسیاب و  اهنت  دناوخ ؛ یم  تعامج  هب  ار  تیم  زامن  رگا  ضئاح  نز  مهدزاود :

.تسین هورکم  مارحلا  دجسم  رد  یلو  تسا  هورکم  دجاسم  رد  تیم  زامن  ندناوخ  هلأسم 619 - 

نفد ماکحا 

نوریب ار  شندـب  دـنناوتن  مه  ناگدـنرد  دـیاین و  نوریب  وا  يوـب  هک  دـننک  نفد  نیمز  رد  يروـط  ار  تیم  تسا  بجاو  هلأسم 620 - 
.دننک مکحم  نآ  دننام  رجآ و  اب  ار  ربق  دیاب  دروآ ؛ نوریب  ار  وا  ندب  روناج  هک  دشاب  نآ  سرت  رگا  دنروآ و 

.دنراذگب توبات  ای  انب  رد  ار  وا  نفد ؛ ياج  هب  دنناوت  یم  دشابن ؛ نکمم  نیمز  رد  تیم  نفد  رگا  هلأسم 621 - 

.دشاب هلبق  هب  ور  وا  ندب  يولج  هک  دنناباوخب  يروط  تسار  يولهپ  هب  ربق  رد  دیاب  ار  تیم  هلأسم 622 - 

هب ات  دننک  ربص  دیاب  درادن ؛ یعنام  یتشک  رد  وا  ندوب  دوش و  یمن  دساف  وا  دسج  هچنانچ  دریمب ؛ یتشک  رد  یسک  رگا  هلأسم 623 - 
دیاب هنرگ  دننک و  نفد  نیمز  رد  ار  وا  دنسرب و  یکشخ 
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هرمخ رد  ار  وا  ناـکما  تروص  رد  طاـیتحا  رب  اـنب  تیم  زاـمن  ندـناوخ  زا  سپ  دـننک و  نفک  طونح و  دـنهدب و  شلـسغ  یتـشک  رد 
رد ار  وا  دیاب  تسا  نکمم  رگا  دنزادنیب و  ایرد  هب  هتسب و  شیاپ  هب  ینیگنس  زیچ  الا  دنزادنیب و  ایرد  هب  دندنبب و  ار  شرد  دنراذگب و 

.دوشن تاناویح  همعط  اروف  هک  دنزادنیب  یئاج 

؛ دربب ار  وا  رگید  ياـضعا  اـی  ینیب  اـی  شوگ  دروآ و  نوریب  ار  وا  ندـب  دفاکـشب و  ار  تیم  ربق  نمـشد  هک  دنـسرتب  رگا  هلأسم 624 - 
.دنزادنیب ایرد  هب  ار  وا  دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  يروط  هب  دیاب  دشاب  نکمم  هچنانچ 

تیم لام  لصا  زا  دـیاب  دـشاب ؛ مزـال  هک  یتروص  رد  ار  تیم  ربق  ندرک  مکحم  جراـخم  اـیرد و  رد  نتخادـنا  جراـخم  هلأسم 625 - 
.دنرادرب

هچب ردـپ  هچنانچ  دـشاب ؛ هدـشن  لخاد  وا  ندـب  هب  حور  زونه  ای  دـشاب ؛ هدرم  وا  مکـش  رد  هچب  دریمب و  هرفاـک  نز  رگا  هلأسم 626 - 
.دشاب هلبق  فرط  هب  هچب  يور  هک  دنناباوخب  هلبق  هب  تشپ  پچ  يولهپ  هب  ربق  رد  ار  نز  دیاب  دشاب ؛ ناملسم 

.تسین زیاج  طایتحا  رب  انب  ناناملسم  ناتسربق  رد  رفاک  نفد  رافک و  ناتسربق  رد  ناملسم  نفد  هلأسم 627 - 

.تسین زیاج  دنزیر ؛ یم  تفاثک  هب و  ور  كاخ  هک  یئاج  دننام  دشاب ؛ وا  هب  یمارتحا  یب  هک  یئاج  رد  ناملسم  نفد  هلأسم 628 - 

.تسین زیاج  هدش ؛ فقو  ندرک  نفد  ریغ  يارب  دجسم  لثم  هک  ینیمز  رد  یبصغ و  ياج  رد  تیم  نفد  هلأسم 629 - 

نیب زا  یلوا  تیم  هدش و  هنهک  ربق  هکنآ  رگم  تسین ؛ زیاج  رگید  هدرم  ربق  رد  تیم  نفد  هلأسم 630 - 
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.دشاب هتفر 

نخان نفد  .دوش و  نفد  وا  اب  دیاب  طایتحا  رب  انب  دشاب ؛ شنادند  نخان و  وم و  هچرگا  دوش ؛ یم  ادج  تیم  زا  هک  يزیچ  هلأسم 631 - 
.تسا بحتسم  دوش ؛ یم  ادج  ناسنا  زا  یگدنز  لاح  رد  هک  ینادند  و 

.دنهد رارق  وا  ربق  ار  هاچ  نامه  دندنبب و  ار  هاچ  رد  دیاب  دشابن ؛ نکمم  شندروآ  نوریب  دریمب و  هاچ  رد  یسک  رگا  هلأسم 632 - 

نوریب ار  وا  هار  نیرت  ناسآ  هب  دیاب  دشاب ؛ هتـشاد  رطخ  ردام  يارب  محر  رد  شندـنام  دریمب و  ردام  مکـش  رد  هچب  رگا  هلأسم 633 - 
هک ینز  ای  تسا ؛ نف  لها  رگا  شرهوش  هلیـسو  هب  دیاب  یلو  درادن ؛ لاکـشا  دننک  هعطق  هعطق  ار  وا  هک  دنوش  راچان  هچنانچ  دنروآ و 

یمرحمان درم  دوشن ؛ نکمم  مه  نآ  رگا  دـشاب و  نف  لها  هک  یمرحم  درم  تسین ؛ نکمم  رگا  دـنروایب و  نوریب  ار  وا  دـشاب ؛ نف  لها 
.دروآ نوریب  ار  هچب  دناوت  یم  دشابن  نف  لها  هک  یسک  دوشن  ادیپ  مه  نآ  هک  یتروص  رد  دروایب و  نوریب  ار  هچب  دشاب  نف  لها  هک 

هلیـسو هب  دیاب  دنـشاب  هتـشادن  ار  لفط  ندـنام  هدـنز  دـیما  هچرگا  دـشاب  هدـنز  شمکـش  رد  هچب  دریمب و  ردام  هاگره  هلأسم 634 - 
.دنزودب هرابود  دنروآ و  نوریب  ار  هچب  دنفاکشب و  ار  وا  پچ  يولهپ  دش ؛ هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  یناسک 

نفد تابحتسم 

هکنآ رگم  دنیامن ؛ نفد  ناتسربق  نیرتکیدزن  رد  ار  تیم  دننک و  دوگ  طسوتم ؛ ناسنا  دق  هزادنا  هب  ار  ربق  تسا  بحتسم  هلأسم 635 - 
هب رتشیب  روبق  لها  هحتاف  يارب  مدرم  ای  دنشاب ؛ هدش  نفد  اجنآ  رد  بوخ  نامدرم  هکنآ  لثم  دشاب ؛ رتهب  یتهج  زا  رترود ؛ ناتسربق 
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هبترم ره  رد  دـنربب و  کیدزن  مک  مک  هبترم  هس  دـنراذگب و  نیمز  ربق ؛ یعرذ  دـنچ  رد  ار  هزاـنج  تسا  بحتـسم  زین  دـنورب و  اـجنآ 
وا رـس  هک  دنراذگب  نیمز  يروط  موس  هعفد  رد  تسا  درم  تیم  رگا  دـننک و  ربق  دراو  مراهچ  تبون  رد  دـنرادرب و  دـنراذگب و  نیمز 
هب دـنراذگب و  ربق  هلبق  فرط  موس  هعفد  رد  تسا  نز  رگا  دـنیامن و  ربق  دراو  رـس  فرط  زا  مراهچ  هعفد  رد  دـشاب و  ربق  نیئاـپ  فرط 

.دنریگب ربق  يور  يا  هچراپ  ندرک  دراو  عقوم  رد  دننک و  ربق  دراو  انهپ 

عقوم نفد و  زا  شیپ  هدش ؛ هداد  روتـسد  هک  یئاهاعد  دـننک و  ربق  دراو  دـنریگب و  توبات  زا  یمارآ  هب  ار  هزانج  تسا  بحتـسم  زین  و 
دـنراذگب و كاـخ  يور  ار  تیم  تروص  دـننک و  زاـب  ار  نفک  ياـه  هرگ  دنتـشاذگ  دـحل  رد  ار  تیم  هکنآ  زا  دـعب  دـنناوخب و  نفد 
ار دحل  هکنآ  زا  شیپ  ددرگن و  تشپ  هب  تیم  هک  دنراذگب  یخولک  ای  ماخ  تشخ  تیم  تشپ  دنزاسب و  وا  رـس  ریز  كاخ  زا  یـشلاب 

شوگ کیدزن  ار  ناهد  دنراذگب و  تیم  پچ  هناش  رب  توق  هب  ار  پچ  تسد  دننزب و  تیم  تسار  هناش  هب  ار  تسار  تسد  دنناشوپ ؛
شردپ تیم و  مسا  نالف  نبا  نالف  ياج  هب  نالف و  نبا  نالف  ای  مهفا  عمـسا  دنیوگب  هبترم  هس  دنهد و  شتکرح  تدـش  هب  دـنربب و  وا 

دنیوگب هبترم  هس  تسا  یلع  شردپ  مسا  دمحم و  وا  مسا  رگا  الثم  دنیوگب ؛ ار 

؛ یلع نب  دمحم  ای  مهفا  عمسا 

: دنیوگب نآ  زا  سپ 

هدحو ال هّللا  الا  هلا  نا ال  هداهش  نم  هیلع  انتقراف  يذلا  دهعلا  یلع  تنا  له 
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نییصولا دیس  نینمؤملا و  ریما  ایلع  نا  نیلسرملا و  متاخ  نییبنلا و  دیس  هلوسر و  هدبع و  هلآ  هیلع و  هّللا  یلص  ادمحم  نا  هل و  کیرش 
نب یسوم  دمحم و  نب  رفعج  یلع و  نب  دمحم  نیسحلا و  نب  یلع  نیـسحلا و  نسحلا و  نا  نیملاعلا و  یلع  هتعاط  هّللا  ضرتفا  ماما  و 
همئا مهیلع  هّللا  تاولـص  يدـهملا  هجحلا  مئاـقلا  یلع و  نب  نسحلا  دـمحم و  نب  یلع  یلع و  نـب  دـمحم  یـسوم و  نـب  یلع  رفعج و 

تیم و مسا  نالف  نبا  نالف  ياج  هب  نالف و  نبا  نالف  ای  راربا ؛ کب  يدـه  همئأ  کتمئأ  نیعمجا و  قلخلا  یلع  هّللا  جـجح  نینمؤملا و 
: دیوگب دعب  دیوگب و  ار  شردپ 

کباتک و نع  کنید و  نع  کیبن و  نع  کبر و  نع  كالأس  یلاعت و  كرابت و  هّللا  دـنع  نم  نیلوسر  نابرقملا  ناکلملا  كاـتأ  اذا 
: امهباوج یف  لق  نزحت و  فخت و ال  الف  کتمئأ  نع  کتلبق و  نع 

نـسحلا یماما و  بلاط  یبا  نب  یلع  نینمؤملا  ریما  یتلبق و  هبعکلا  یباتک و  نآرقلا  ینید و  مالـسالا  ییبن و  ص )  ) دـمحم یبر و  هّللا 
قداصلا رفعج  یماما و  رقابلا  دمحم  یماما و  نیدباعلا  نیز  یلع  یماما و  البرکب  دیهشلا  یلع  نب  نیـسحلا  یماما و  یبتجملا  یلع  نب 

هجحلا یماما و  يرکسعلا  نسحلا  یماما و  يداهلا  یلع  یماما و  داوجلا  دمحم  یماما و  اضرلا  یلع  یماما و  مظاکلا  یـسوم  یماما و 
.هرخالا ایندلا و  یف  اربتا  مهئادعا  نم  یلوتا و  مه  هب  یئاعفش ؛ یتداق و  یتداس و  یتمئأ و  مهیلع  هّللا  تاولص  ءالؤه  یماما ؛ رظتنملا 

مسا نالف  نبا  نالف  ياج  هب  نالف و  نبا  نالف  ای  ملعا  مث 
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: دیوگب دعب  دیوگب و  ار  شردپ  تیم و 

رـشع ینثالا  همئالا  نیموصعملا  هدالوا  بلاط و  یبا  نب  یلع  نا  لوسرلا و  معن  ص )  ) ادـمحم نا  برلا و  معن  یلاعت  كرابت و  هّللا  نا 
قح و روشنلا  قح و  ثعبلا  قح و  ربـقلا  یف  ریکن  رکنم و  لاؤس  قـح و  توـملا  نا  قـح و  ص )  ) دـمحم هب  ءاـج  اـم  نا  همئـالا و  معن 

یف نم  ثعبی  هّللا  نا  اهیف و  بیر  ـال  هیتآ  هعاـسلا  نا  قح و  راـنلا  قح و  هنجلا  نا  قح و  بتکلا  ریاـطت  قح و  نازیملا  قح و  طارـصلا 
: دیوگب سپ  روبقلا 

: دیوگب نآ  زا  سپ  دیوگب ؛ ار  تیم  مسا  نالف  ياج  هب  نالف و  ای  تمهفا 

: دیوگب سپ  هتمحر  نم  رقتسم  یف  کئایلوا  نیب  کنیب و  هّللا  فرع  میقتسم  طارص  یلا  هّللا  كاده  تباثلا و  لوقلاب  هّللا  کتبث 

.كوفع كوفع  مهللا  اناهرب  کنم  هقل  کیلا و  هحورب  دعصا  هیبنج و  نع  ضرالا  فاج  مهللا 

.دوش رکذ  ثنؤم  لاعفا ؛ اهریمض و  اهباطخ و  مامت  تسا  نز  تیم  رگا  و 

زا تیم  ياپ  فرط  زا  دشاب و  هنهرب  اپ  هنهرب و  رـس  تراهط و  اب  دراذگ ؛ یم  ربق  رد  ار  تیم  هک  یـسک  تسا  بحتـسم  هلأسم 636 - 
نوعجار هیلا  انا  هّلل و  انا  دنیوگب  دنزیرب و  ربق  رب  كاخ  تسد  تشپ  اب  دنرـضاح ؛ هک  یناسک  تیم  ناشیوخ  زا  ریغ  دیایب و  نوریب  ربق 

.دنراذگب ربق  رد  ار  وا  شناشیوخ  دشابن  یمرحم  رگا  دراذگب و  ربق  رد  ار  وا  دشاب  یم  مرحم  وا  اب  هک  یسک  تسا  نز  تیم  رگا 

يا هناشن  دننک و  دنلب  نیمز  زا  تشگنا  راهچ  هزادنا  هب  دنزاسب و  لیطتسم  عبرم  ای  عبرم  ار  ربق  تسا  بحتسم  هلأسم 637 - 
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دنراذگب و ربق  رب  ار  اهتسد  دنرـضاح  هک  یناسک  بآ  ندیـشاپ  زا  دعب  دنـشاپب و  بآ  ربق  يور  دوشن و  هابتـشا  هک  دنراذگب  نآ  يور 
نیا دـننک و  شزرمآ  بلط  تیم  يارب  دـنناوخب و  ار  هانلزنا  انا  هکرابم  هروس  هبترم  تفه  دـنرب و  ورف  كاخ  رد  هدرک  زاب  ار  اهتـشگنا 

نع هب  هینغت  ام  کتمحر  نم  هربق  نکسأ  اناوضر و  کنم  هقل  هحور و  کیلا  دعـصا  هیبنج و  نع  ضرالا  فاج  مهللا  دنناوخب  ار  اعد 
.كاوس نم  همحر 

؛ دراد هزاجا  یلو  فرط  زا  هک  یـسک  ای  تیم  یلو  تسا  بحتـسم  دـنا ؛ هدرک  هزاـنج  عییـشت  هک  یناـسک  نتفر  زا  سپ  هلأسم 638 - 
.دنک نیقلت  تیم  هب  هدش  هداد  روتسد  هک  ار  یئاهاعد 

رـس هطـساو  هب  هک  تسا  هتـشذگ  یتدـم  رگا  یلو  دـنهد ؛ یتمالـس  رـس  ار  ازع  ناـبحاص  تسا  بحتـسم  نفد ؛ زا  دـعب  هلأسم 639 - 
دنتـسرفب و اذغ  تیم  هناخ  لها  يارب  زور  هس  ات  تسا  بحتـسم  زین  تسا و  رتهب  نآ  كرت  دـیآ ؛ یم  ناشدای  تبیـصم  نداد  یتمالس 

.تسا هورکم  ناشلزنم  رد  نانآ و  دزن  ندروخ  اذغ 

هّلل انا  دنک  یم  دای  ار  تیم  تقو  ره  دنک و  ربص  دنزرف  گرم  رد  اصوصخم  ناشیوخ ؛ گرم  رد  ناسنا  تسا  بحتـسم  هلأسم 640 - 
هک دزاسب  مکحم  ار  ربق  دـهاوخب و  تجاح  دـنوادخ  زا  ردام  ردـپ و  ربق  رـس  دـناوخب و  نآرق  تیم  يارب  دـیوگب و  نوعجار  هیلا  انا  و 

.دوشن بارخ  دوز 

.دناسرب بیسآ  دوخ  هب  دنزب و  یلیس  دشارخب و  ار  دوخ  ندب  تروص و  یسک  گرم  رد  ناسنا  تسین  زیاج  هلأسم 641 - 

نآ بجاو  طایتحا  تسین و  زیاج  ردارب  ردپ و  ریغ  گرم  رد  هقی  ندرک  هراپ  هلأسم 642 - 
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.دنکن هراپ  هقی  مه  نانآ  تبیصم  رد  هک  تسا 

دازآ هدـنب  کی  طایتحا  رب  انب  دـنکب ؛ ار  دوخ  يوم  ای  دـنک  نینوخ  دـشارخب و  ار  دوخ  تروص  تیم  يازع  رد  نز  رگا  هلأسم 643 - 
.دنک هراپ  ار  دوخ  سابل  ای  هقی  دنزرف  ای  نز  گرم  رد  درم  رگا  تسا  نینچمه  دناشوپب و  ای  دهد و  ماعط  ار  ریقف  هد  ای  دنک 

.دننکن دنلب  یلیخ  ار  ادص  تیم ؛ رب  هیرگ  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 644 - 

تشحو زامن 

: هک تسا  نیا  نآ  روتسد  دنناوخب و  تیم  يارب  تشحو  زامن  تعکر  ود  ربق ؛ لوا  بش  رد  تسا  راوازس  هلأسم 645 - 

زا دعب  دنناوخب و  ار  هانلزنا  انا  هروس  هبترم  هد  دمح  زا  دعب  مود  تعکر  رد  یـسرکلا و  تیآ  هبترم  کی  دمح  زا  دـعب  لوا  تعکر  رد 
.دنیوگب ار  تیم  مسا  نالف  هملک  ياج  هب  نالف و  ربق  یلا  اهباوث  ثعبا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  دنیوگب  زامن  مالس 

هدناوخ اشع  زامن  زا  دـعب  بش ؛ لوا  رد  تسا  رتهب  یلو  دـناوخ ؛ دوش  یم  ربق  لوا  بش  زا  عقوم  ره  رد  ار  تشحو  زامن  هلأسم 646 - 
.دوش

وا ربق  لوا  بش  ات  ار  تشحو  زامن  دتفیب ؛ ریخات  وا  نفد  رگید  تهج  هب  ای  دنربب ؛ يرود  رهـش  هب  ار  تیم  دـنهاوخب  رگا  هلأسم 647 - 
.دنزادنیب ریخات 

ربق شبن 

كاخ هتفر و  نیب  زا  شندب  رگا  یلو  تسا ؛ مارح  دشاب  هناوید  ای  لفط  هچرگا  وا  ربق  نتفاکش  ینعی  ناملـسم ؛ ربق  شبن  هلأسم 648 - 
.درادن لاکشا  دشاب  هدش 

.تسا مارح  دشاب  هتشذگ  نآ  رب  اهلاس  هچرگا  احلص  املع و  ادهش و  اه و  هدازماما  ربق  شبن  هلأسم 649 - 

: تسین مارح  دروم  دنچ  رد  ربق  نتفاکش  هلأسم 650 - 

.دنامب اجنآ  رد  هک  دوشن  یضار  نیمز  کلام  دشاب و  هدش  نفد  یبصغ  نیمز  رد  تیم  هکنآ  لوا :

تـسا نینچمه  دنامب و  ربق  رد  هک  دوشن  یـضار  نآ  بحاص  دـشاب و  یبصغ  هدـش  نفد  تیم  اب  هک  يرگید  زیچ  ای  نفک  هکنآ  مود :
رگا یلو  دنامب ؛ ربق  رد  زیچ  نآ  هک  دوشن  یضار  وا  هثرو  دشاب و  هدش  نفد  وا  اب  هدیـسر  وا  هثرو  هب  هک  تیم  دوخ  لام  زا  يزیچ  رگا 

تیم
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.دنفاکشب ار  ربق  دنناوت  یمن  اهنیا  ندروآ  نوریب  يارب  دننک ؛ نفد  وا  اب  ار  يرتشگنا  ای  نآرق  ای  اعد  هک  دشاب  هدرک  تیصو 

؛ هدوب لطاب  شلسغ  دنمهفب  ای  دشاب ؛ هدش  نفد  نفک  یب  ای  لسغ و  یب  تیم  دشابن و  تمرح  کته  بجوم  ربق  نتفاکـش  هکنآ  موس :
.دنا هتشاذگن  هلبق  هب  ور  ار  وا  ربق  رد  ای  هدش  نفک  عرش  روتسد  زا  ریغ  هب  ای 

.دننیبب ار  تیم  ندب  دنهاوخب  یقح  ندش  تباث  يارب  هکنآ  مراهچ :

هدرک نفد  دـنزیر  یم  هبورکاخ  تفاثک و  هک  یئاج  ای  رافک  ناتـسربق  لثم  تسا  وا  هب  یمارتحا  یب  هک  یئاج  رد  ار  تیم  هکنآ  مجنپ :
.دنشاب

زا ار  هدـنز  هچب  دـنهاوخب  ـالثم  دنفاکـشب ؛ ار  ربق  تسا ؛ رتشیب  ربق  نتفاکـش  زا  نآ  تیمها  هک  یعرـش  بلطم  کـی  يارب  هکنآ  مشش :
.دنروآ نوریب  دنا  هدرک  شنفد  هک  يا  هلماح  نز  مکش 

.دروآ نوریب  نمشد  ای  دربب ؛ ار  وا  لیس  ای  دنک ؛ هراپ  ار  تیم  ندب  يا  هدنرد  دنسرتب  هکنآ  متفه :

ندب زا  تمـسق  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یلو  دننک ؛ نفد  دنهاوخب  هدشن  نفد  وا  اب  هک  ار  تیم  ندب  زا  یتمـسق  هکنآ  متـشه :
.دوشن هدید  تیم  ندب  هک  دنراذگب  ربق  رد  يروط  ار 

.دشاب هدرک  تیصو  رگا  صوصخب  دنیامن  لقن  هفرشم  دهاشم  هب  دنهاوخب  ار  تیم  هکنآ  مهن :

بحتسم ياهلسغ 

: تسا هلمج  نآ  زا  تسا و  بحتسم  یئاهلسغ  مالسا  سدقم  عرش  رد  هلأسم 651 - 

رتهب دـهدن  ماجنا  رهظ  ات  رگا  دوش و  هدروآ  اج  هب  رهظ  کیدزن  تسا  رتهب  تسا و  حبـص  ناذا  زا  دـعب  نآ  تقو  و  هعمج : لـسغ   - 1
.دروآ اج  هب  بورغ  ات  ءاضق  ءادا و  تین  نودب  هک  تسا 

حبص زا  تسا  بحتسم  دنکن  لسغ  هعمج  زور  رد  رگا  و 
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.دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  بورغ  ات  هبنش 

.دهد ماجنا  ءاجر  ار  لسغ  هبنشجنپ  زور  دناوت  یم  درک  دهاوخن  ادیپ  بآ  هعمج  زور  رد  دناد  یم  هک  یسک  و 

: دیوگب هعمج  لسغ  عقوم  رد  ناسنا  تسا  بحتسم  و 

نیباوتلا و نم  ینلعجا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا  هل و  کیرـش  هدحو ال  هّللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا 
.نیرهطتملا نم  ینلعجا 

.ناضمر هام  مراهچ  تسیب و  بش  رد  لسغ  موس و  تسیب و  مکی و  تسیب و  مهدزون و  بش  لوا  مهدفه و  لوا و  بش  لسغ   - 2

رتهب دنروایب و  ءاجر  دصق  هب  بورغ  ات  رهظ  زا  دـعب  رهظ و  ات  تسا  حبـص  ناذا  زا  نآ  تقو  نابرق و  دـیع  رطف و  دـیع  زور  لسغ   - 3
.دنروآ اج  هب  دیع  زامن  زا  شیپ  ار  نآ  تسا 

.دوش هدروآ  اج  هب  بش  لوا  رد  تسا  رتهب  حبص و  ناذا  ات  تسا  برغم  لوا  زا  نآ  تقو  رطف و  دیع  بش  لسغ   - 4

.دروآ اج  هب  رهظ  کیدزن  ار  نآ  تسا  رتهب  مهن  زور  رد  هجحیذ و  مهن  متشه و  زور  لسغ   - 5

.دشاب هتفرگ  دیشروخ  هام و  مامت  هک  یتروص  رد  هدناوخن  ادمع  ار  تایآ  زامن  هام  دیشروخ و  نتفرگ  عقوم  رد  هک  یسک  لسغ   - 6

.دشاب هدناسر  دنا  هداد  لسغ  هک  یتیم  ندب  هب  ار  شندب  زا  یئاج  هک  یسک  لسغ   - 7

.مارحا لسغ   - 8

.مرح لوخد  لسغ   - 9

.هکم لوخد  لسغ   - 10

.هبعک هناخ  ترایز  لسغ   - 11

.هبعک لوخد  لسغ   - 12

.قلح حبذ و  ای  رحن و  يارب  لسغ   - 13

.هرونم هنیدم  ندش  لخاد  لسغ   - 14

ندش لخاد  لسغ   - 15
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(. ص  ) ربمغیپ مرح 

(. ص  ) ربمغیپ رهطم  ربق  عادو  لسغ   - 16

.مصخ اب  هلهابم  يارب  لسغ   - 17

.هدمآ ایند  هب  هزات  هک  يا  هچب  نداد  لسغ   - 18

.هراختسا يارب  لسغ   - 19

.ءاقستسا يارب  لسغ   - 20

.نابعش همین  بش  لسغ   - 21

.فوسک رد  باتفآ  صرق  قارتحا  تقو  رد  لسغ   - 22

.هبوت لسغ   - 23

: تسا لسغ  دنچ  نیا  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنا  هدومرف  لقن  يدایز  لاسغا  هبحتسم  لاسغا  نایب  رد  ءاهقف  هلأسم 652 - 

.نآ موس  تسیب و  بش  رخآ  رد  يرگید  لسغ  نآ و  رخآ  ههد  ياهبش  مامت  لسغ  ناضمر و  هام  قاط  ياهبش  مامت  لسغ  ( 1)

.هجحلا يذ  مراهچ  تسیب و  زور  لسغ  ( 2)

.هدعقلا يذ  مجنپ  تسیب و  زور  لوالا و  عیبر  مهدفه  مهن و  نابعش و  مهدزناپ  زورون و  دیع  زور  لسغ  ( 3)

.تسا هدرک  لامعتسا  شوخ  يوب  شرهوش  ریغ  يارب  هک  ینز  لسغ  ( 4)

.هدیباوخ یتسم  لاح  رد  هک  یسک  لسغ  ( 5)

الثم ای  دـتفیب  شهاگن  يراچان  يور  زا  ای  اقافتا  رگا  یلو  دـشاب ؛ هدـید  ار  نآ  هتفر و  هتخیوآ  راد  ياشامت  يارب  هک  یـسک  لسغ  ( 6)
.تسین بحتسم  لسغ  دشاب ؛ هتفر  نداد  تداهش  يارب 

(. ص  ) ربمغیپ دجسم  لوخد  يارب  لسغ  ( 7)

.دنروآ اج  هب  ءاجر  دصق  هب  ار  اهلسغ  نیا  هک  تسا  نیا  طوحا  یلو  کیدزن ؛ ای  رود  زا  ع )  ) نیموصعم ترایز  يارب  لسغ  ( 8)

ماجنا دراد  مزال  وضو  زامن ؛ دـننام  هک  يراـک  دـش ؛ رکذ  ( 651  ) هلأسم رد  هک  یبحتـسم  ياهلـسغ  اب  دـناوت  یم  ناسنا  هلأسم 653 - 
.دهد
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.تسا یفاک  دروآ  اج  هب  لسغ  کی  همه  تین  هب  دشاب و  بحتسم  یسک  رب  لسغ  دنچ  رگا  هلأسم 654 - 

ممیت

دروم  7

: درک ممیت  دیاب  لسغ  وضو و  ياج  هب  دروم  تفه  رد 

هب بآ  هیهت  هکنآ  لوا :
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.دشابن نکمم  لسغ  ای  وضو  ردق 

ندش ادیپ  زا  هک  دنک  وجتـسج  يردق  هب  لسغ ؛ وضو و  بآ  هیهت  يارب  طایتحا  رب  انب  دـیاب  دـشاب  يدابآ  رد  ناسنا  رگا  هلأسم 655 - 
دیاب تسا  راوشد  نآ  رد  نتفر  هار  ناتخرد  يدایز  تهج  هب  ای  دنلب  تسپ و  نآ  نیمز  هچنانچ  دشاب ؛ نابایب  رد  رگا  دوش و  دیما  ان  نآ 
دیاب الا  دور و  بآ  يوجتسج  رد  « 1  » دندرک یم  باترپ  نامک  اب  هک  یمیدـق  ریت  کی  باترپ  هزادـنا  هب  فرط  راهچ  زا  کی  ره  رد 

.دیامن وجتسج  ریت  ود  باترپ  هزادنا  هب  فرط  ره  رد 

ریت ود  باترپ  هزادنا  هب  تسا  راومه  هک  یفرط  رد  دشاب ؛ دنلب  تسپ و  رگید  ضعب  راومه و  فرط  راهچ  زا  یضعب  رگا  هلأسم 656 - 
.دنک وجتسج  ریت  کی  باترپ  هزادنا  هب  تسین  راومه  هک  یفرط  رد  و 

.تسین مزال  وجتسج  فرط  نآ  رد  تسین ؛ بآ  دراد  نیقی  هک  یفرط  ره  رد  هلأسم 657 - 

دیاب هک  يرادقم  زا  رترود  یلحم  رد  دراد  نیقی  رگا  دراد ؛ تقو  بآ  هیهت  يارب  تسین و  گنت  وا  زامن  تقو  هک  یسک  هلأسم 658 - 
وا نامگ  رگا  یلو  تسین ؛ مزال  لحم  نآ  هب  نتفر  تسه ؛ بآ  دراد  نامگ  رگا  دورب و  بآ  هیهت  يارب  دیاب  تسه ؛ بآ  دنک  وجتسج 

.دورب لحم  نآ  هب  بآ  هیهت  يارب  دیاب  دشاب ؛ نانمیطا  دح  هب  يوق و 

رد دتـسرفب و  دراد  نانیمطا  وا  هتفگ  هب  هک  ار  یـسک  دناوت  یم  هکلب  دورب ؛ بآ  يوجتـسج  رد  ناسنا  دوخ  تسین  مزال  هلأسم 659 - 
.تسا یفاک  دورب  رفن  دنچ  فرط  زا  رفن  کی  رگا  تروص  نیا 

رفس راب  لخاد  هک  دهد  لامتحا  رگا  هلأسم 660 - 
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ندرک ادیپ  زا  ای  دنک  نیقی  بآ  ندوبن  هب  هک  دـیامن  وجتـسج  يردـق  هب  دـیاب  طایتحا  رب  انب  تسه ؛ بآ  هلفاق  رد  ای  لزنم  رد  ای  دوخ ؛
.دوش دیما  ان  نآ 

بآ هک  دهد  لامتحا  هچنانچ  دنامب ؛ اجنامه  زامن  تقو  ات  دنکن و  ادـیپ  بآ  دـیامن و  وجتـسج  زامن  تقو  زا  شیپ  رگا  هلأسم 661 - 
.دورب بآ  يوجتسج  رد  هرابود  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دنک ؛ یم  ادیپ 

هچنانچ دنامب ؛ اجنامه  رد  رگید  زامن  تقو  ات  دـنکن و  ادـیپ  بآ  دـنک و  وجتـسج  زامن  تقو  ندـش  لخاد  زا  دـعب  رگا  هلأسم 662 - 
.دورب بآ  يوجتسج  رد  هرابود  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دوش ؛ یم  ادیپ  بآ  هک  دهد  لامتحا 

؛ دنک لمحت  دناوتن  هک  دشاب  تخس  يردق  هب  بآ  يوجتسج  ای  دسرتب ؛ هدنرد  دزد و  زا  ای  دشاب ؛ گنت  زامن  تقو  رگا  هلأسم 663 - 
.تسین مزال  وجتسج 

.تسا حیحص  ممیت  اب  شزامن  یلو  هدرک  تیصعم  هچرگا  دوش ؛ گنت  زامن  تقو  ات  دورن  بآ  يوجتسج  رد  رگا  هلأسم 664 - 

رگا هک  دمهفب  زامن  زا  دعب  دناوخب و  زامن  ممیت  اب  دورن و  بآ  لابند  هچنانچ  دنک ؛ یمن  ادیپ  بآ  دراد  نیقی  هک  یسک  هلأسم 665 - 
.دیامن هداعا  ار  زامن  هتفرگ و  وضو  تسا  مزال  دشاب  هتشاد  تعسو  تقو  هچنانچ  دش ؛ یم  ادیپ  بآ  درک  یم  وجتسج 

بآ هدرک  وجتـسج  هک  یئاج  رد  دمهفب  زامن  زا  دعب  دـناوخب و  زامن  ممیت  اب  دـنکن و  ادـیپ  بآ  وجتـسج ؛ زا  دـعب  رگا  هلأسم 666 - 
.دروآ اج  هب  هرابود  ار  زامن  هتفرگ و  وضو  دیاب  دشاب  یقاب  تقو  هک  یتروص  رد  هدوب ؛

اب وجتسج  نودب  رگا  تسا ؛ گنت  زامن  تقو  دراد  نیقی  هک  یسک  هلأسم 667 - 
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هرابود هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هتشاد ؛ تقو  وجتسج  يارب  هک  دمهفب  تقو  نتـشذگ  زا  شیپ  زامن و  زا  دعب  دناوخب و  زامن  ممیت 
.دناوخب ار  شزامن 

وا يارب  بآ  هیهت  دنک  لطاب  ار  دوخ  يوضو  رگا  هک  دنادب  دـشاب و  هتـشاد  وضو  زامن ؛ تقو  ندـش  لخاد  زا  دـعب  رگا  هلأسم 668 - 
لایع اب  دناوت  یم  یلو  دیامن ؛ لطاب  ار  نآ  دـیابن  درادـهگن  ار  دوخ  يوضو  دـناوتب  هچنانچ  دریگب ؛ وضو  دـناوت  یمن  ای  تسین  نکمم 

.دش دهاوخن  نکمتم  لسغ  زا  هک  دنادب  هچرگا  دنک  یکیدزن  دوخ 

نکمم وا  يارب  بآ  هیهت  دـنک  لـطاب  ار  دوـخ  يوـضو  رگا  هک  دـنادب  دـشاب و  هتـشاد  وـضو  زاـمن ؛ تقو  زا  شیپ  رگا  هلأسم 669 - 
.دنکن لطاب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  درادهگن ؛ ار  دوخ  يوضو  دناوتب  هچنانچ  تسین ؛

؛ دـنک یمن  ادـیپ  بآ  دزیرب  ار  نآ  رگا  هک  دـناد  یم  دراد و  بآ  لـسغ  رادـقم  هب  اـی  وضو  رادـقم  هب  طـقف  هک  یـسک  هلأسم 670 - 
.دزیرن ار  نآ  مه  زامن  تقو  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  تسا و  مارح  نآ  نتخیر  دشاب ؛ هدش  لخاد  زامن  تقو  هچنانچ 

هک یبآ  ای  دنک ؛ لطاب  ار  دوخ  يوضو  زامن  تقو  ندـش  لخاد  زا  دـعب  رگا  دـنک ؛ یمن  ادـیپ  بآ  دـناد  یم  هک  یـسک  هلأسم 671 - 
.دناوخب زین  ار  زامن  نآ  ياضق  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچرگا  تسا ؛ حیحص  ممیت  اب  شزامن  یلو  هدرک ؛ تیصعم  دزیرب  دراد 

: ممیت دراوم  زا  مود 

هب یسرتسد  دشکب ؛ هاچ  زا  بآ  هک  يا  هلیسو  نتـشادن  ای  اهنیا ؛ دننام  روناج و  دزد و  زا  سرت  ای  يریپ ؛ هطـساو  هب  رگا  هلأسم 672 - 
رگا تسا  نینچمه  دنک و  ممیت  دیاب  دشاب ؛ هتشادن  بآ 
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ممیت هچنانچ  ریخا  تروص  رد  یلو  دننک ؛ یمن  لمحت  ار  نآ  مدرم  هک  دشاب  هتشاد  تقشم  يردق  هب  نآ  لامعتسا  ای  بآ  ندرک  هیهت 
.تسا حیحص  وا  يوضو  دریگب  وضو  دیامنن و 

هچرگا دـیامن ؛ هیارک  ای  درخب  تسا  روبجم  دراد و  مزال  اهنیا  دـننام  نامـسیر و  ولد و  هاچ ؛ زا  بآ  ندیـشک  يارب  رگا  هلأسم 673 - 
اهنآ هیهت  رگا  یلو  دنـشورفب ؛ شتمیق  ربارب  نیدنچ  هب  ار  بآ  رگا  تسا  نینچمه  دنک و  هیهت  دیاب  دشاب  لومعم  ربارب  دنچ  نآ  تمیق 

.دیامن هیهت  تسین  بجاو  دراد ؛ ررض  وا  لاح  هب  تبسن  هک  دهاوخ  یم  لوپ  يردق  هب 

یمن هک  دراد  نامگ  ای  دـناد  یم  هک  یـسک  یلو  دـیامن ؛ ضرق  دـیاب  دـنک ؛ ضرق  بآ  هیهت  يارب  هک  دوش  راـچان  رگا  هلأسم 674 - 
.دنک ضرق  تسین  بجاو  دهدب ؛ ار  دوخ  ضرق  دناوت 

.دنکب هاچ  بآ  هیهت  يارب  دیاب  درادن ؛ تقشم  هاچ  ندنک  رگا  هلأسم 675 - 

.دنک لوبق  دیاب  دشخبب  وا  هب  تنم  یب  بآ  يرادقم  یسک  رگا  هلأسم 676 - 

: ممیت دراوم  زا  موس 

ای دوش ؛ ادـیپ  وا  رد  یبیع  ای  ضرم  نآ  لامعتـسا  هطـساو  هب  هک  دـسرتب  ای  دـسرتب ؛ دوخ  ناـج  رب  بآ  لامعتـسا  زا  رگا  هلأسم 677 - 
اب دیاب  درادن ؛ ررـض  وا  يارب  مرگ  بآ  رگا  یلو  دیامن ؛ ممیت  دیاب  دوش ؛ هجلاعم  یتخـس  هب  ای  دـبای  تدـش  ای  دـشکب ؛ لوط  شـضرم 

.دنک لسغ  ای  دریگب  وضو  مرگ  بآ 

هب مدرم  رظن  رد  وا  لامتحا  هچنانچ  دهدب ؛ ررض  لامتحا  رگا  هکلب  دراد ؛ ررـض  وا  يارب  بآ  هک  دنک  نیقی  تسین  مزال  هلأسم 678 - 
.دنک ممیت  دیاب  دوش ؛ ادیپ  وا  يارب  سرت  لامتحا ؛ نآ  زا  دشاب و  اج 

هب التبم  هک  یسک  هلأسم 679 - 

اقآ داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 171 

http://www.ghaemiyeh.com


.دیامن ممیت  دیاب  دراد ؛ ررض  وا  يارب  بآ  تسا و  مشچ  درد 

.تسا لطاب  وا  ممیت  درادن ؛ ررض  شیارب  بآ  هک  دمهفب  زامن  زا  شیپ  دنک و  ممیت  ررض ؛ سرت  ای  نیقی  هطساو  هب  رگا  هلأسم 680 - 
رگا دناوخب و  لسغ  ای  وضو  اب  ار  زامن  هرابود  دیاب  دشاب  یقاب  تقو  هک  یتروص  رد  بجاو  طایتحا  رب  انب  دمهفب ؛ زامن  زا  دـعب  رگا  و 

.درادن اضق  هتشذگ  تقو 

ررـض وا  يارب  بآ  هک  دمهفب  دعب  دریگب و  وضو  ای  دنک  لسغ  هچنانچ  درادن ؛ ررـض  شیارب  بآ  دـناد  یم  هک  یـسک  هلأسم 681 - 
.تسا حیحص  وا  لسغ  وضو و  هتشاد 

: ممیت دراوم  زا  مراهچ 

ممیت زاوج  دیامن و  ممیت  دیاب  دوش  یم  تمحز  راچد  دناسرب ؛ لسغ  ای  وضو  فرـصم  هب  ار  بآ  رگا  هک  دسرتب  هاگره  هلأسم 682 - 
: تسا تروص  هس  رد  تهج  نیا  هب 

شلمحت ای  هدش  شـضرم  ای  فلت  ثعاب  هک  یگنـشت  هب  ادعب  ای  العف  شدوخ  دـیامن  فرـص  لسغ  ای  وضو  رد  ار  بآ  رگا  هکنآ   - 1
.دش دهاوخ  التبم  دراد  يدایز  تقشم 

.دنوش رامیب  ای  فلت  یگنشت  زا  هک  دسرتب  تسا  بجاو  وا  رب  ناشظفح  هک  یناسک  رب  هکنآ   - 2

اب تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب و  نارگ  وا  رب  ناش  یباتیب  ای  يرامیب  ای  فلت  دسرتب و  ناویح ) ای  دـشاب  ناسنا  هچ   ) دوخ ریغ  رب  هکنآ   - 3
.تسین زیاج  ممیت  بآ  نتشاد 

وا اـب  هک  یناـسک  دوخ و  ندـیماشآ  رادـقم  هب  مه  یـسجن  بآ  دراد  لـسغ  اـی  وـضو  يارب  هک  یکاـپ  بآ  زا  ریغ  رگا  هلأسم 683 - 
هچنانچ یلو  دناوخب ؛ زامن  ممیت  اب  دراذگب و  ندیماشآ  يارب  ار  كاپ  بآ  دیاب  دشاب ؛ هتشاد  دنطوبرم 
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طرـش هب  دهد ؛ ماجنا  ار  لسغ  وضو و  كاپ  بآ  اب  دهدب و  نانآ  هب  ار  سجن  بآ  دیاب  دهاوخب ؛ غلاب  ان  هچب  ای  شناویح  يارب  ار  بآ 
.دشابن ررض  بجوم  بآ  تساجن  هکنآ 

: ممیت دراوم  زا  مجنپ 

ندیشک بآ  يارب  دنک ؛ لسغ  ای  دریگب  وضو  نآ  اب  رگا  هک  دراد  بآ  یمک  تسا و  سجن  شـسابل  ای  ندب  هک  یـسک  هلأسم 684 - 
رب هک  دشاب  هتـشادن  يزیچ  رگا  یلو  دناوخب ؛ زامن  ممیت  اب  دشکب و  بآ  ار  سابل  ای  ندـب  طایتحا ؛ رب  انب  دـنام ؛ یمن  وا  سابل  ای  ندـب 

.دناوخب زامن  سجن  سابل  ای  ندب  اب  دناسرب و  لسغ  ای  وضو  فرصم  هب  ار  بآ  دیاب  دنک ؛ ممیت  نآ 

: ممیت دراوم  زا  مشش 

تسا و یبصغ  شفرظ  ای  بآ  الثم  درادن ؛ يرگید  فرظ  ای  بآ  تسا  مارح  نآ  لامعتسا  هک  یفرظ  ای  بآ  زا  ریغ  رگا  هلأسم 685 - 
.دنک ممیت  لسغ  وضو و  ياج  هب  دیاب  درادن ؛ يرگید  فرظ  بآ و  نآ ؛ زا  ریغ 

: ممیت دراوم  زا  متفه 

هدناوخ تقو  زا  دعب  نآ  زا  يرادقم  ای  زامن  مامت  دنک  لسغ  ای  دریگب  وضو  رگا  هک  دشاب  گنت  يردـق  هب  تقو  هاگره  هلأسم 686 - 
.دنک ممیت  دیاب  دوش  یم 

ممیت اب  وا  زامن  یلو  هدرک  تیـصعم  دشاب ؛ هتـشادن  لسغ  ای  وضو  تقو  هک  دزادنیب  ریخات  يردـق  هب  ار  زامن  ادـمع  رگا  هلأسم 687 - 
.تسا حیحص 

.دیامن ممیت  دیاب  هن ؛ ای  دنام  یم  وا  زامن  يارب  تقو  دنک  لسغ  ای  دریگب  وضو  رگا  هک  دراد  کش  هک  یسک  هلأسم 688 - 

هک یبآ  ات  هتفرگن  دریگب و  وضو  هتسناوت  یم  زامن  زا  دعب  هدرک و  ممیت  تقو  یگنت  هطساو  هب  هک  یسک  هلأسم 689 - 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 173 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشاب هتسکشن  ار  دوخ  ممیت  هچرگا  دیامن  ممیت  هرابود  دیاب  دشاب ؛ ممیت  شا  هفیظو  هک  یتروص  رد  تفر ؛ شتسد  زا  هتشاد 

شتسد زا  هتـشاد  هک  یبآ  زامن  نیب  رد  دوش و  زامن  لوغـشم  ممیت  اب  تقو  یگنت  هطـساو  هب  رگا  دراد ؛ بآ  هک  یـسک  هلأسم 690 - 
.دنک ممیت  هرابود  يدعب  ياهزامن  يارب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب  ممیت  شا  هفیظو  هچنانچ  دورب ؛

لثم نآ  یبحتـسم  ياهراک  نودـب  ار  زامن  دـنک و  لسغ  ای  دریگب  وضو  دـناوت  یم  هک  دراد  تقو  يردـق  هب  ناسنا  رگا  هلأسم 691 - 
هروس هزادنا  هب  رگا  هکلب  دروآ ؛ اج  هب  نآ  یبحتـسم  ياهراک  نودب  ار  زامن  دریگب و  وضو  ای  دنک  لسغ  دیاب  دـناوخب ؛ تونق  هماقا و 

.دناوخب هروس  نودب  ار  زامن  دریگب و  وضو  ای  دنک  لسغ  دیاب  درادن ؛ تقو  مه 

تسا حیحص  اهنآ  هب  ممیت  هک  یئاهزیچ 

دشاب نکمم  كاخ  رگا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  تسا ؛ حیحـص  گنـس  خولک و  گیر و  كاخ و  هب  ممیت  هلأسم 692 - 
.دیامن ممیت  گنس  اب  دشابن  مه  خولک  گیر و  هچنانچ  خولک و  ای  گیر  اب  دشابن ؛ كاخ  رگا  دنکن و  ممیت ؛ رگید  زیچ  هب 

گنـس هب  هتخپ و  کهآ  چگ و  هب  رایتخا  لاح  رد  طایتحا  رب  انب  تسا و  حیحـص  کهآ  گنـس  چگ و  گنـس  رب  ممیت  هلأسم 693 - 
.دنیامنن ممیت  قیقع  گنس  لثم  ندعم 

ممیت تسا  اهنیا  دننام  سابل و  شرف و  رد  هک  يرابغ  درگ و  هب  دیاب  دوشن ؛ ادیپ  گنـس  خولک و  گیر و  كاخ و  رگا  هلأسم 694 - 
هب ار  نآ  ياضق  ادعب  تسا  بجاو  دوشن ؛ ادیپ  مه  لگ  رگا  دنک و  ممیت  لگ  هب  دیاب  دوشن ؛ ادیپ  درگ  هچنانچ  دیامن و 
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.دروآ اج 

ار لگ  دـناوتب  رگا  نینچمه  تسا و  لـطاب  درگ  هب  ممیت  دـنک ؛ هیهت  كاـخ  نآ  دـننام  شرف و  ندـناکت  اـب  دـناوتب  رگا  هلأسم 695 - 
.دشاب یم  لطاب  لگ  هب  ممیت  دیامن ؛ هیهت  كاخ  نآ  زا  دنک و  کشخ 

ای دریگب  وضو  نآ  اب  دنک و  بآ  ار  نآ  دیاب  تسا ؛ نکمم  هچنانچ  دشاب ؛ هتشاد  خی  ای  فرب  رگا  درادن  بآ  هک  یـسک  هلأسم 696 - 
اـضق تقو  جراخ  رد  ار  دوخ  زاـمن  تسا  مزـال  درادـن  تسا  حیحـص  نآ  هب  ممیت  هک  مه  يزیچ  تسین و  نکمم  رگا  دـیامن و  لـسغ 

.دیامن

یلو دنک ؛ ممیت  نآ  هب  دـناوت  یمن  دوش ؛ طولخم  تسا  لطاب  نآ  هب  ممیت  هک  هاک  دـننام  يزیچ  گیر ؛ كاخ و  اب  رگا  هلأسم 697 - 
.تسا حیحص  گیر  كاخ و  نآ  هب  ممیت  دوش ؛ باسح  هتفر  نیب  زا  گیر  ای  كاخ  رد  هک  دشاب  مک  يردق  هب  زیچ  نآ  رگا 

.دیامن هیهت  نآ  دننام  ندیرخ و  هب  دیاب  تسا  نکمم  هچنانچ  دنک ؛ ممیت  نآ  رب  هک  درادن  يزیچ  رگا  هلأسم 698 - 

كاخ ای  نیمز  هب  کشخ ؛ كاخ  ای  نیمز  ندوب  اب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  تسا و  حیحـص  یلگ  راوید  هب  ممیت  هلأسم 699 - 
.دنکن ممیت  كانمن 

رب انب  ار  زامن  درادن ؛ تسا  حیحـص  نآ  هب  ممیت  هک  یکاپ  زیچ  رگا  دشاب و  كاپ  دـیاب  دـنک  یم  ممیت  نآ  رب  هک  يزیچ  هلأسم 700 - 
.دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  زین  دناوخب و  ممیت  اب  طایتحا 

؛ هدوـب لـطاب  نآ  هب  ممیت  دـمهفب  دـعب  دـیامن ؛ ممیت  نآ  هب  تسا و  حیحـص  يزیچ  هب  ممیت  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  هلأسم 701 - 
نآ اب  هک  ار  یئاهزامن 
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.دناوخب هرابود  دیاب  هدناوخ  ممیت 

یکاخ ای  دنک ؛ ممیت  یبصغ  كاخ  رب  رگا  سپ  دـشابن ؛ یبصغ  دـیاب  زیچ  نآ  ناکم  دـنک و  یم  ممیت  نآ  رب  هک  يزیچ  هلأسم 702 - 
.دشاب یم  لطاب  وا  ممیت  دنک ؛ ممیت  نآ  رب  دراذگب و  يرگید  کلم  رد  هزاجا  یب  تسا  وا  دوخ  لام  هک  ار 

يرگید کلم  لخاد  هزاجا  یب  دنزب و  نیمز  هب  ار  اهتـسد  دوخ  کلم  رد  رگا  سپ  تسا ؛ لطاب  یبصغ  ياضف  رد  ممیت  هلأسم 703 - 
.دشاب یم  لطاب  وا  ممیت  دشکب ؛ یناشیپ  هب  ار  اهتسد  دوش و 

تلفغ ای  هدرک  شومارف  هک  یلاح  رد  تسا ؛ یبصغ  کلم  رد  هک  يزیچ  رب  ای  یبصغ  ياضف  رد  ای  یبصغ  زیچ  هب  ممیت  هلأسم 704 - 
یم ممیت  نآ  رب  هک  ار  يزیچ  هدرک و  بصغ  هک  دنک  شومارف  دنک و  بصغ  شدوخ  ار  يزیچ  رگا  یلو  .تسا  حیحص  دشاب  هتـشاد 

.تسا دماع  مکح  وا  مکح  دیامن ؛ ممیت  کلم  نآ  ياضف  رد  ای  دراذگب  کلم  نآ  رد  دنک 

.دناوخب زامن  ممیت  اب  دیاب  تسا ؛ یبصغ  ود  ره  نآ  كاخ  بآ و  رگا  تسا ؛ سبح  یبصغ  ياج  رد  هک  یسک  هلأسم 705 - 

زا دعب  دنامب و  تسد  هب  هک  دشاب  هتشاد  يدرگ  دیاب  ناکما  تروص  رد  طایتحا  رب  انب  دنک ؛ یم  ممیت  نآ  رب  هک  يزیچ  هلأسم 706 - 
.دزیرب نآ  درگ  هک  دناکتب  ار  تسد  بحتسم  طایتحا  رب  انب  نآرب ؛ تسد  ندز 

يور کـمن  رگا  تسا و  هورکم  هتفرگن  ار  نآ  يور  کـمن  هک  راز  هروش  نیمز  هداـج و  كاـخ  دوگ و  نیمز  هب  ممیت  هلأسم 707 - 
.تسا لطاب  دشاب  هتفرگ  ار  نآ 

لسغ ای  وضو  زا  لدب  ممیت  روتسد 

راهچ لسغ  ای  وضو  زا  لدب  ممیت  رد  هلأسم 708 - 
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: تسا بجاو  زیچ 

.تین لوا :

.تسا حیحص  نآ  هب  ممیت  هک  يزیچ  رب  مهاب  تسد  ود  فک  ندز  مود :

اطایتحا ینیب و  يالاب  اهوربا و  ات  دیور  یم  رس  يوم  هک  یئاج  زا  نآ ؛ فرط  ود  یناشیپ و  مامت  هب  تسد  ود  ره  فک  ندیـشک  موس :
.دوش هدیشک  مه  اهوربا  يور  اهتسد  دیاب 

.پچ تسد  تشپ  مامت  هب  تسار  تسد  فک  ندیشک  نآ  زا  دعب  تسار و  تسد  تشپ  مامت  هب  پچ  تسد  فک  ندیشک  مراهچ :

: دروآ اج  هب  بیترت  نیا  هب  لسغ ؛ زا  لدب  هچ  دشاب  وضو  زا  لدب  هچ  ار  ممیت  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هلأسم 709 - 

حـسم ار  اهتـسد  تشپ  دـنزب و  نیمز  هب  رگید  هبترم  کی  دـشکب و  اهتـسد  تشپ  یناـشیپ و  هب  دـنزب و  نیمز  هب  ار  اهتـسد  هبترم  کـی 
.دیامن

ممیت ماکحا 

؛ دنادن ار  هلأسم  ای  دنکن ؛ حسم  ادمع  هچ  تسا ؛ لطاب  ممیت  دنکن  حسم  ار  اهتسد  تشپ  ای  یناشیپ  زا  مه  يرصتخم  رگا  هلأسم 710 - 
یفاک هدـش  حـسم  اهتـسد  تشپ  یناشیپ و  مامت  دـنیوگب  هک  ردـق  نیمه  تسین و  مزال  مه  داـیز  تقد  یلو  دـشاب ؛ هدرک  شومارف  اـی 

.تسا

نیب حسم  یلو  دیامن ؛ حسم  مه  ار  چـم  زا  رتالاب  رادـقم  دـیاب  هدرک ؛ حـسم  ار  تسد  تشپ  مامت  دـنک  نیقی  هکنآ  يارب  هلأسم 711 - 
.تسین مزال  ناتشگنا 

اج هب  مه  رـس  تشپ  دـیاب  ار  نآ  ياهراک  دـیامن و  حـسم  نیئاپ  هب  الاب  زا  دـیاب  طایتحا  رب  انب  ار  اهتـسد  تشپ  یناشیپ و  هلأسم 712 - 
.تسا لطاب  دنک ؛ یم  ممیت  دنیوگن  هک  دهد  هلصاف  يردق  هب  اهنآ  نیب  رگا  دروآ و 

ای تسا  لسغ  زا  لدب  وا  ممیت  هک  دنک  نیعم  دیاب  تین  عقوم  رد  هلأسم 713 - 
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هک دـیامن  دـصق  دـشاب و  بجاو  وا  رب  ممیت  کی  هچنانچ  دـیامن و  نیعم  ار  لسغ  نآ  دـیاب  دـشاب  لسغ  زا  لدـب  رگا  وضو و  زا  لدـب 
.تسا حیحص  شممیت  دنک  هابتشا  صیخشت  رد  هچرگا  دهد  ماجنا  ار  دوخ  یلعف  هفیظو 

.دشاب كاپ  نکمت  تروص  رد  اهتسد  تشپ  اهتسد و  فک  دیاب  یبابحتسا  طایتحا  رب  انب  ممیت  رد  هلأسم 714 - 

الثم دشاب ؛ یعنام  اهتسد  فک  رد  ای  اهتسد  یناشیپ و  رد  رگا  دروآ و  نوریب  تسد  زا  ار  رتشگنا  ممیت  يارب  دیاب  ناسنا  هلأسم 715 - 
.دیامن فرطرب  دیاب  دشاب ؛ هدیبسچ  اهنآ  هب  يزیچ 

ار تسد  دیاب  دنک ؛ زاب  دناوت  یمن  هتـسب  نآ  رب  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  هچراپ  تسا و  مخز  اهتـسد  تشپ  ای  یناشیپ  رگا  هلأسم 716 - 
نامه اب  ار  تسد  دیاب  دنک ؛ زاب  دناوتن  هتـسب  نآ  رب  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  هچراپ  دشاب و  مخز  تسد  فک  رگا  زین  دشکب و  نآ  يور 

.دشکب اهتسد  تشپ  یناشیپ و  هب  دنزب و  تسا  حیحص  نآ  هب  ممیت  هک  يزیچ  هب  هچراپ 

ار نآ  دیاب  دشاب ؛ هدمآ  یناشیپ  يور  رـس  يوم  رگا  یلو  درادـن ؛ لاکـشا  دـشاب  هتـشاد  وم  اهتـسد  تشپ  یناشیپ و  رگا  هلأسم 717 - 
.دنزب بقع 

اج هب  مدرم  رظن  رد  وا  لامتحا  هچنانچ  تسه ؛ یعنام  اهتـسد  تشپ  ای  اهتـسد  فک  یناشیپ و  رد  هک  دـهد  لامتحا  رگا  هلأسم 718 - 
.تسین یعنام  هک  دنک  نانیمطا  نیقی و  ات  دیامن  وجتسج  دیاب  دشاب ؛

تـسد اب  ار  وا  دیاب  دوش ؛ یم  بئان  هک  یـسک  .دریگب و  بئان  دیاب  دـنک ؛ ممیت  دـناوت  یمن  تسا و  ممیت  وا  هفیظو  رگا  هلأسم 719 - 
نکمم رگا  دهد و  ممیت  وا  دوخ 
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.دشکب وا  ياهتسد  تشپ  یناشیپ و  هب  دنزب و  تسا  حیحص  نآ  هب  ممیت  هک  يزیچ  هب  ار  دوخ  تسد  بئان ؛ دیاب  دشابن 

دوخ کش  هب  هتـشذگ ؛ نآ  لحم  زا  هچنانچ  هن ؛ اـی  هدرک  شومارف  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  دـنک  کـش  ممیت  نیب  رد  رگا  هلأسم 720 - 
.دروآ اج  هب  ار  تمسق  نآ  دیاب  هتشذگن  رگا  دنکن و  انتعا 

لمع لاح  هک  دـهدب  لامتحا  هک  یتروص  رد  هن ؛ ای  هدرک  ممیت  تسرد  هک  دـنک  کش  پچ  تسد  حـسم  زا  دـعب  رگا  هلأسم 721 - 
یلمع رد  هکنآ  رگم  دنک  حـسم  ار  وا  تسا  مزال  دـشاب  پچ  تسد  حـسم  رد  وا  کش  هچنانچ  تسا و  حیحـص  وا  ممیت  هدوب  تفتلم 

.دشاب هدش  توف  تالاوم  ای  هدش و  لخاد  تسا  تراهط  هب  طورشم  هک 

راک يارب  رگا  یلو  دنک ؛ ممیت  زامن  يارب  زامن  تقو  زا  شیپ  طایتحا  رب  انب  دناوت  یمن  تسا  ممیت  شا  هفیظو  هک  یسک  هلأسم 722 - 
.دناوخب زامن  ممیت  نامه  اب  دناوت  یم  دشاب ؛ یقاب  وا  رذع  زامن  تقو  ات  دنک و  ممیت  یبحتسم  ای  رگید  بجاو 

ممیت اب  دناوت  یم  تقو  تعـسو  رد  دنام ؛ یم  یقاب  وا  رذع  تقو  رخآ  ات  دـنادب  رگا  تسا ؛ ممیت  شا  هفیظو  هک  یـسک  هلأسم 723 - 
دیما رگا  زین  .دناوخب و  زامن  لسغ  ای  وضو  اب  دنک و  ربص  دیاب  دوش ؛ یم  فرطرب  وا  رذع  تقو  رخآ  ات  دنادب  رگا  یلو  دـناوخب ؛ زامن 
ممیت اب  تقو  یگنت  رد  ای  دـناوخب ؛ زامن  لسغ  ای  وضو  اب  دـنک و  ربص  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دوش ؛ فرطرب  شرذـع  هک  دراد 

.دروآ اج  هب  ار  زامن 

نیقی رگا  دنک ؛ لسغ  ای  دریگب  وضو  دناوت  یمن  هک  یسک  هلأسم 724 - 
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شرذـع ادـعب  رگا  یلو  دـناوخب ؛ ممیت  اب  ار  دوخ  ياضق  ياهزامن  دـناوت  یم  دوش ؛ یمن  فرطرب  شرذـع  هک  دـهدب  لامتحا  ای  دـنک 
.دروآ اج  هب  لسغ  ای  وضو  اب  ار  اهنآ  هرابود  دیاب  دش  فرطرب 

تقو هک  زور -  هنابش  ياه  هلفان  لثم  ار  یبحتسم  ياهزامن  تسا  زیاج  دنک ؛ لسغ  ای  دریگب  وضو  دناوت  یمن  هک  یسک  هلأسم 725 - 
رد ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  طوحا  دوش  یم  فرطرب  وا  رذع  اهنآ  تقو  رخآ  ات  هک  دهد  لامتحا  رگا  یلو  دناوخب ؛ ممیت  اب  دراد –  نیعم 

.درواین اج  هب  ناشتقو  لوا 

دناوخب زامن  ممیت  لسغ و  زا  دعب  رگا  تسوا ؛ تشپ  رد  یتحارج  الثم  دیامن  ممیت  يا و  هریبج  لسغ  اطایتحا  هک  یسک  هلأسم 726 - 
.دریگب مه  وضو  دنک و  ممیت  اطایتحا  لسغ  زا  لدب  دعب  ياهزامن  يارب  دنک ؛ لوب  الثم  دنزب  رس  وا  زا  يرغصا  ثدح  زامن  زا  دعب  و 

.دوش یم  لطاب  وا  ممیت  رذع ؛ ندش  فرطرب  زا  دعب  دنک ؛ ممیت  يرگید  رذع  ای  بآ  نتشادن  هطساو  هب  رگا  هلأسم 727 - 

یم لطاب  ار  لـسغ  هک  یئاـهزیچ  دـنک و  یم  لـطاب  مه  ار  وضو  زا  لدـب  ممیت  دـنک ؛ یم  لـطاب  ار  وضو  هک  یئاـهزیچ  هلأسم 728 - 
.دنک یم  لطاب  مه  ار  لسغ  زا  لدب  ممیت  دیامن ؛

دـیامنب و اهنآ  زا  لدـب  ممیت  کی  تسا  زیاج  دـشاب  بجاو  وا  رب  لـسغ  دـنچ  رگا  دـنک ؛ لـسغ  دـناوت  یمن  هک  یـسک  هلأسم 729 - 
.دیامن ممیت  کی  اهنآ  زا  کی  ره  لدب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا 

لسغ زا  لدب  دیاب  دهد ؛ ماجنا  تسا  بجاو  لسغ  نآ  يارب  هک  ار  یلمع  دهاوخب  رگا  دنک ؛ لسغ  دناوت  یمن  هک  یسک  هلأسم 730 - 
دریگب وضو  دناوت  یمن  هک  یسک  رگا  دیامن و  ممیت 
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.دیامن ممیت  وضو  زا  لدب  دیاب  دهد ؛ ماجنا  تسا  بجاو  وضو  نآ  يارب  هک  ار  یلمع  دهاوخب  و 

؛ دنک ممیت  رگید  ياهلـسغ  زا  لدب  رگا  یلو  دریگب ؛ وضو  زامن  يارب  تسین  مزال  دنک ؛ ممیت  تبانج  لسغ  زا  لدـب  رگا  هلأسم 731 - 
.دیامنب وضو  زا  لدب  مه  يرگید  ممیت  دیاب  دریگب  وضو  دناوتن  رگا  سپ  دیامن ؛ یمن  وضو  زا  تیافک 

يارب هچناـنچ  دـیآ ؛ شیپ  وا  يارب  دـنک  یم  لـطاب  ار  وـضو  هک  يراـک  دـعب  دـنک و  ممیت  تباـنج  لـسغ  زا  لدـب  رگا  هلأسم 732 - 
.دیامن ممیت  لسغ  زا  لدب  دیاب  دنک ؛ لسغ  دناوتن  دعب  ياهزامن 

؛ لوا ممیت  رد  رگا  دنک  ممیت  لسغ  زا  لدب  وضو و  زا  لدب  زامن  ندـناوخ  يارب  الثم  یلمع  ماجنا  يارب  دـیاب  هک  یـسک  هلأسم 733 - 
یم تیافک  دروآ  اج  هب  دشاب ؛ هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  هکنیا  دصق  هب  ار  مود  ممیت  دیامن و  لسغ  زا  لدب  تین  ای  وضو  زا  لدب  تین 

.دنک

اب دـیاب  هک  ار  یئاهراک  تسا ؛ یقاب  وا  رذـع  ممیت و  ات  دـنک ؛ ممیت  يراـک  يارب  رگا  تسا  ممیت  شا  هفیظو  هک  یـسک  هلأسم 734 - 
؛ ندیباوخ ای  تیم  زامن  يارب  بآ  نتـشاد  اب  ای  هدوب ؛ تقو  یگنت  شرذـع  رگا  یلو  دروآ ؛ اج  هب  دـناوت  یم  داد ؛ ماجنا  لسغ  ای  وضو 

.دهد ماجنا  دناوت  یم  هدومن  ممیت  نآ  يارب  هک  ار  یئاهراک  طقف  هدرک ؛ ممیت 

: دیامن اضق  هدناوخ ؛ ممیت  اب  ناسنا  هک  ار  یئاهزامن  تسا  رتهب  دروم  دنچ  رد  هلأسم 735 - 

.تسا هدناوخ  زامن  ممیت  اب  هدرک و  بنج  ار  دوخ  ادمع  هتشاد و  سرت  بآ  لامعتسا  زا  هکنآ  لوا :

هدرک بنج  ار  دوخ  ادمع  دنک و  یمن  ادیپ  بآ  هک  هتشاد  نامگ  ای  هتسناد  یم  هکنآ  مود :
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.تسا هدناوخ  زامن  ممیت  اب  و 

ادیپ بآ  درک ؛ یم  وجتـسج  رگا  هک  دمهفب  دعب  دـناوخب و  زامن  ممیت  اب  دورن و  بآ  يوجتـسج  رد  ادـمع  تقو ؛ رخآ  ات  هکنآ  موس :
.دش یم 

.تسا هدناوخ  زامن  ممیت  اب  تقو  رخآ  رد  هتخادنا و  ریخات  ار  زامن  ادمع  هکنآ  مراهچ :

.تسا هتخیر  هتشاد  هک  ار  یبآ  دوش و  یمن  ادیپ  بآ  هک  هتشاد  نامگ  ای  هتسناد  یم  هکنآ  مجنپ :

زامن ماکحا 

زامن

دوشن هتفریذـپ  رگا  دوش و  یم  لوبق  مه  رگید  ياهتدابع  دوش ؛ ملاع  دـنوادخ  هاـگرد  لوبق  رگا  هک  تسا  ینید  لاـمعا  نیرتهب  زاـمن 
.دوش یمن  لوبق  مه  رگید  لامعا 

مه هناگجنپ  ياهزامن  دنام ؛ یمن  شندـب  رد  كرچ  دـنک ؛ وشتـسش  یبآ  رهن  رد  تبون  جـنپ  يزور  هنابـش  ناسنا  رگا  هک  روطنامه  و 
.دنک یم  كاپ  ناهانگ  زا  ار  ناسنا 

یمن زامن  هک  تسا  یسک  دننام  درامش  کبـس  تسپ و  ار  زامن  هک  یـسک  دناوخب و  تقو  لوا  رد  ار  زامن  ناسنا  هک  تسا  راوازـس  و 
: دومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ  دناوخ ؛

.تسا ترخآ  باذع  راوازس  درامش  کبس  ار  نآ  دهدن و  تیمها  زامن  هب  هک  یسک 

ترضح درواین ؛ اج  هب  الماک  ار  شدوجس  عوکر و  دش و  زامن  لوغشم  دراو و  يدرم  دنتـشاد ؛ فیرـشت  دجـسم  رد  ترـضح  يزور 
: دندومرف

.تسا هتفرن  ایند  زا  نم  نید  هب  دورب ؛ ایند  زا  تسا  روطنیا  شزامن  هک  یلاح  رد  درم  نیا  رگا 

راقو عوشخ و  عوضخ و  اب  ادـخ و  دای  هب  زامن  لاح  رد  دـناوخن و  زامن  یگدز  باتـش  هلجع و  هب  هک  دـشاب  بظاوم  دـیاب  ناسنا  سپ 
دنیبب زیچان  تسپ و  رایسب  ملاع  دنوادخ  یگرزب  تمظع و  لباقم  رد  ار  دوخ  دیوگ و  یم  نخس  یسک  هچ  اب  هک  دشاب  هجوتم  دشاب و 

هب الماک  زامن  عقوم  رد  ناسنا  رگا  و 
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نوریب ع )  ) یلع نینمؤـملا  ریما  كراـبم  ياـپ  زا  ار  ریت  زاـمن  لاـح  رد  هکناـنچ  دوـش ؛ یم  ربـخ  یب  دوـخ  زا  دـنک ؛ هجوـت  بلطم  نیا 
.دندشن هجوتم  ترضح  نآ  دندیشک و 

: دننام تسا  زامن  ندش  لوبق  عنام  هک  ار  یناهانگ  دیامن و  رافغتسا  هبوت و  رازگ  زامن  دیاب  زین  و 

.دنک كرت  ار  یتیصعم  ره  هکلب  هاکز  سمخ و  ندادن  تارکسم و  ندیماشآ  مارح ؛ ندروخ  تبیغ ؛ ربک ؛ دسح ؛

زا يراددوخ  یگدولآ و  باوخ  لاح  رد  الثم  درواین ؛ اـج  هب  دـنک  یم  مک  ار  زاـمن  باوث  هک  ار  یئاـهراک  تسا  راوازـس  نینچمه  و 
رتشگنا الثم  دروآ ؛ اج  هب  دنک  یم  دایز  ار  زامن  باوث  هک  ار  یئاهراک  دـنکن و  هاگن  نامـسآ  هب  زامن  عقوم  رد  دتـسیان و  زامن  هب  لوب 

.دیامن وبشوخ  ار  دوخ  دنک و  كاوسم  هناش و  دشوپب و  هزیکاپ  سابل  دنک و  تسد  هب  قیقع 

بجاو ياهزامن 

: تسا شش  بجاو  ياهزامن 

.هیموی زامن  لوا :

.تایآ زامن  مود :

.تیم زامن  موس :

.هبعک هناخ  بجاو  فاوط  زامن  مراهچ :

.تسا بجاو  رتگرزب  رسپ  رب  هک  ردپ  ياضق  زامن  مجنپ :

.دوش یم  بجاو  دهع  مسق و  رذن و  هراجا و  هطساو  هب  هک  يزامن  مشش :

هیموی بجاو  ياهزامن 

: تسا جنپ  هیموی  بجاو  ياهزامن 

.تعکر ود  حبص ؛ تعکر ؛ راهچ  اشع ؛ تعکر ؛ هس  برغم ؛ تعکر ؛ راهچ  مادک  ره  رصع ؛ رهظ و 

.دناوخ تعکر  ود  دوش  یم  هتفگ  هک  یطئارش  اب  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  دیاب  رفس  رد  هلأسم 736 - 

رصع رهظ و  زامن  تقو 

هیاس دیآ ؛ یم  نوریب  دیشروخ  هک  حبـص  دنرب ؛ ورف  راومه  نیمز  رد  تسار  صخاش ؛ ار  نآ  دننام  يزیچ  ای  بوچ  رگا  هلأسم 737 - 
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هب « 2  » یعرـش رهظ  لوا  رد  اـم  ياهرهـش  رد  دوـش و  یم  مک  هیاـس  نیا  دـیآ  یم  ـالاب  باـتفآ  هچره  دـتفا و  یم  برغم  فرط  هب  نآ 
دور یم  برغم  هب  ور  دیـشروخ  هچره  ددرگ و  یمرب  قرـشم  فرط  هب  نآ  هیاس  تشذـگ ؛ هک  رهظ  دـسر و  یم  یمک  هجرد  نیرخآ 
دوش یم  مولعم  تشاذـگ ؛ ندـش  دایز  هب  ور  هبترم  ود  دیـسر و  یمک  هجرد  نیرخآ  هب  هیاس  یتقو  نیا  رب  انب  دوش ؛ یم  رتداـیز  هیاـس 
هیاس هکنآ  زا  دعب  دور ؛ یم  نیب  زا  یلک  هب  هیاس  رهظ  عقوم  یهاگ  هک  هکم  لثم  اهرهـش  زا  یـضعب  رد  یلو  تسا ؛ هدـش  یعرـش  رهظ 

.تسا هدش  رهظ  دوش  یم  مولعم  دش ؛ ادیپ  هرابود 

.تسین رهظ  زامن  زا  يزجم  دوش  هماقا  رگا  دش  دهاوخ  رکذ  هک  یتروص  ریغ  رد  هعمج  زامن  ع )  ) ماما تبیغ  نامز  رد  هلأسم 738 - 

دنناوخب رهظ  زامن  زا  لبق  ادمع  ار  رصع  زامن  هچنانچ  یلو  تسا ؛ باتفآ  بورغ  ات  لاوز  زا  دعب  رصع  رهظ و  زامن  تقو  هلأسم 739 - 
ار رهظ  زامن  عقوم  نیا  ات  یـسک  رگا  ضرف  نیا  رد  هک  دـشابن ؛ لاجم  زامن  کی  ندروآ  زا  شیب  تقو  رخآ  زا  هکنیا  رگم  تسا  لطاب 

نیا زا  شیپ  یسک  رگا  دناوخب و  ار  رصع  زامن  دیاب  تسا و  اضق  وا  رهظ  زامن  هدناوخن ؛
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هداد رارق  رهظ  زامن  ار  نآ  هک  تسا  نیا  طوحا  تسا و  حیحص  شزامن  دناوخب ؛ رهظ  زامن  زا  شیپ  ار  رـصع  زامن  مامت  اهابتـشا  تقو 
.دروآ اج  هب  همذلا  یف  ام  دصق  هب  رگید  تعکر  راهچ  و 

ار تین  دیاب  تسا ؛ هدرک  هابتشا  دمهفب  زامن  نیب  رد  دوش و  رصع  زامن  لوغـشم  اوهـس  رهظ ؛ زامن  ندناوخ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 740 - 
دشاب رهظ  زامن  همه  مناوخ  یم  دعب  هچنآ  ملوغـشم و  ار  هچنآ  ما و  هدناوخ  لاح  ات  هچنآ  هک  دنک  تین  ینعی  دنادرگرب ؛ رهظ  زامن  هب 

.دناوخب ار  رصع  زامن  درک  مامت  ار  زامن  هکنآ  زا  دعب  و 

يرگید سک  ای  دشاب  هتـشاد  تسد  رد  تردق  هک  عرـش  مکاح  تماما  اب  شطیارـش  اب  هعمج  زامن  تبیغ  نامز  رد  رگا  هلأسم 741 - 
هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوش ؛ هماقا  دـشاب  هدـش  نییعت  روبزم  عرـش  مکاـح  فرط  زا  دراد و  تعاـمج  ماـما  يارب  تیحالـص  هک 

: تسین بجاو  هفیاط  دنچ  يارب  روضح  نکل  دوش و  رضاح  نآ  ءادا  يارب  فلکم 

.دنراد فعض  هک  ناریپ  ( 1)

.اهنز ( 2)

.زامن تماقا  لحم  رد  رفاسم  ( 3)

.دنرود خسرف  ود  زا  رتشیب  هعمج  زامن  لحم  زا  هک  یئاهنآ  ( 4)

.ضیرم ( 5)

.دشاب یم  يزجم  رهظ  زامن  زا  ناش  هعمج  زامن  دندش ؛ رضاح  اهنیا  رگا  نکلو  لش ؛ روک و  لثم  زجاع  ( 6)

.دوش صخاش  دوخ  هزادنا  هب  قرشم  فرط  رد  صخاش  هیاس  هک  یتقو  ات  تسا  رهظ  لوا  زا  هعمج  زامن  تقو  هلأسم 742 - 

بجاو هروس  تئارق  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  دنناوخب و  رهج  هب  ار  نآ  تئارق  هک  تسا  رتهب  دـشاب و  یم  تعکر  ود  هعمج  زامن  و 
تعکر رد  هعمج و  هروس  لوا  تعکر  رد  تسا  رتهب  تسا و 
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: تسا بحتسم  تونق  تعکر  ره  رد  زین  دنناوخب و  ار  نیقفانم  هروس  مود 

رب دـشاب  لماش  دـیاب  هبطخ  ره  تسا و  بجاو  زامن  زا  لبق  هبطخ  ود  عوکر و  زا  دـعب  مود  تعکر  رد  عوکر و  زا  لبق  لوا  تعکر  رد 
تابجاو و رب  تبظاوم  يوقت و  هب  اـهنآ  تیـصو  مدرم و  بیغرت  يدـه و  همئا  مرکا و  ربمغیپ  رب  تاولـص  لاـعتم و  دـنوادخ  رب  دـمح 

رهظ زامن  لوغشم  تقو  نآ  رد  دوش و  رضاح  هعمج  زامن  هب  دیاب  طایتحا  رب  انب  هک  یسک  هفیفخ و  هروس  تئارق  یصاعم و  زا  بانتجا 
هک تسا  تعامج  زامن  كرد  ریظن  هعمج  زامن  كرد  دراد و  لاکـشا  شرهظ  زامن  دـنک ؛ كرد  ار  هعمج  زامن  دـناوت  یم  هک  دـشاب 

.دش دهاوخ  نایب 

اشع برغم و  زامن  تقو 

يالاب زا  دوش -  یم  ادیپ  باتفآ  بورغ  زا  دـعب  هک  قرـشم -  فرط  یخرـس  هکنیا  زا  لبق  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 743 - 
.درواین اج  هب  ار  برغم  زامن  ناسنا  درذگب ؛ ناسنا  رس 

هدناوخ برغم  زامن  زا  لبق  تافتلا ؛ اب  هک  یتروص  رد  اشع  زامن  یلو  دراد  دادتما  بش  همین  ات  اشع  برغم و  زامن  تقو  هلأسم 744 - 
زا لبق  ار  اشع  زامن  تسا  مزال  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدـنامن  اشع  زامن  ءادا  رادـقم  زا  شیب  تقو  زا  هکنیا  رگم  تسا  لـطاب  دوش 

.دناوخب برغم  زامن 

دیاب تسا و  حیحـص  شزامن  دوش ؛ تفتلم  زامن  زا  دعب  دناوخب و  برغم  زامن  زا  شیپ  ار  اشع  زامن  اهابتـشا  یـسک  رگا  هلأسم 745 - 
.دروآ اج  هب  نآ  زا  دعب  ار  برغم  زامن 

زامن نیب  رد  دوش و  اشع  زامن  لوغشم  اوهس  برغم ؛ زامن  ندناوخ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 746 - 
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دنک و مامت  ار  زامن  دـنادرگرب و  برغم  زامن  هب  ار  تین  دـیاب  تسا ؛ هتفرن  مراهچ  تعکر  عوکر  هب  هچنانچ  هدرک ؛ هابتـشا  هک  دـمهفب 
اـشع زامن  برغم  زامن  ندناوخ  زا  دعب  دنز و  مه  هب  ار  زامن  دیاب  تسا  هتفر  مراهچ  تعکر  عوکر  هب  رگا  دناوخب و  ار  اشع  زامن  دـعب 

.دروآ اج  هب  ار 

.تسا بش  فصن  اشع  زامن  تقو  رخآ  هلأسم 747 - 

«. 3  » درک باسح  باتفآ  لوا  ات  بورغ  لوا  زا  دیاب  ار  بش  و 

دیاب بجاو ؛ طایتحا  رب  انب  دـناوخن ؛ بش  فصن  ات  ار  اشع  ای  برغم  زامن  يرذـع  هطـساو  هب  ای  تیـصعم ؛ يور  زا  رگا  هلأسم 748 - 
.دروآ اج  هب  ار  زامن  نآ  دنک  ءاضق  ءادا و  تین  هکنیا  نودب  حبص  ناذا  زا  لبق 

حبص زامن  تقو 

.دنیوگ لوا  رجف  ار  نآ  هک  دنک  یم  تکرح  الاب  هب  ور  يا  هدیفس  قرشم ؛ فرط  زا  حبص  ناذا  کیدزن  هلأسم 749 - 

.تسا حبص  زامن  تقو  لوا  مود و  رجف  دش ؛ نهپ  هدیفس  نآ  هک  یعقوم 

.دیآ یم  نوریب  باتفآ  هک  تسا  یعقوم  حبص  زامن  تقو  رخآ  و 

زامن تقو  ماکحا 

تقو ندش  لخاد  هب  لداع  درم  ود  ای  تسا ؛ هدش  لخاد  تقو  دنک  نیقی  هک  دوش  زامن  لوغشم  دناوت  یم  ناسنا  یعقوم  هلأسم 750 - 
.دومن افتکا  ناوت  یم  زین  تقو  لوخد  هب  وا  نداد  ربخ  هب  ای  دشاب  نانیمطا  دروم  سانش و  تقو  هک  یصخش  ناذا  هب  هکلب  دنهد ؛ ربخ 

هک دشاب  هتـشاد  نامگ  هچنانچ  دنک ؛ نیقی  تقو  ندـش  لخاد  هب  زامن ؛ تقو  لوا  رد  دـناوتن  رابغ ؛ ای  ربا  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 751 - 
رد یئانیبان و  لثم  دشاب  یصخش  عنام  تقو  نتخانش  هب  تبسن  هک  یئاهزیچ  رد  یلو  دوش ؛ زامن  لوغـشم  دناوت  یم  هدش ؛ لخاد  تقو 

.تسا هدش  لخاد  تقو  دنک  نیقی  ات  دزادنیب  ریخات  ار  زامن  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  ندوب  نادنز 

دمهفب زامن  نیب  رد  دوش و  زامن  لوغشم  هدش و  زامن  تقو  هک  دوش  تباث  ناسنا  يارب  هتشذگ  ياه  هار  زا  یکی  هب  رگا  هلأسم 752 - 
.تسا لطاب  وا  زامن  هدشن ؛ لخاد  تقو  زونه  هک 

.هدناوخ تقو  زا  شیپ  ار  زامن  مامت  هک  دمهفب  زامن  زا  دعب  رگا  تسا  نینچمه  و 

ار زامن  دوب ؛ هدـش  لخاد  تقو  زامن  نیب  رد  هک  دـمهفب  زامن  زا  دـعب  ای  هدـش ؛ لخاد  تقو  دـمهفب  زامن  نیب  رد  رگا  طاـیتحا  رب  اـنب  و 
.دیامن هداعا 

زامن زا  دعب  هچنانچ  دوش ؛ زامن  لوغشم  تقو ؛ ندش  لخاد  هب  نیقی  اب  دیاب  هک  دشابن  تفتلم  ناسنا  رگا  هلأسم 753 - 
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تقو رد  هک  دمهفن  ای  هدناوخ  تقو  زا  شیپ  ار  زامن  دمهفب  رگا  تسا و  حیحـص  وا  زامن  هدـناوخ ؛ تقو  رد  ار  زامن  مامت  هک  دـمهفب 
.تسا لطاب  شزامن  تقو ؛ زا  شیپ  ای  هدناوخ 

.دناوخب ار  زامن  نآ  هرابود  دیاب  تسا ؛ هدش  لخاد  تقو  زامن  نیب  رد  هک  دمهفب  زامن  زا  دعب  رگا  هکلب 

وا زامن  هن ؛ ای  هدـش  لخاد  تقو  هک  دـنک  کش  زامن  نیب  رد  دوش و  زامن  لوغـشم  هدـش و  لخاد  تقو  دـنک  نیقی  رگا  هلأسم 754 - 
.تسا لطاب 

شزامن هن ؛ ای  هدوب  تقو  رد  هدـناوخ  زامن  زا  هچنآ  هک  دـنک  کش  هدـش و  لخاد  تقو  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  زامن  نیب  رد  رگا  یلو 
.تسا حیحص 

دعب نآ  زا  يرادقم  زامن ؛ بحتسم  ياهراک  زا  یضعب  ندروآ  اج  هب  هطساو  هب  هک  تسا  گنت  يردق  هب  زامن  تقو  رگا  هلأسم 755 - 
تقو زا  دـعب  زامن  زا  يرادـقم  تونق  ندـناوخ  هطـساو  هب  رگا  الثم  درواـین ؛ اـج  هب  ار  بحتـسم  نآ  دـیاب  دوش ؛ یم  هدـناوخ  تقو  زا 

.دناوخن ار  تونق  دیاب  دوش ؛ یم  هدناوخ 

ات ار  زامن  ادمع  دیابن  یلو  دناوخب ؛ ءادا  تین  هب  ار  زامن  دیاب  دراد ؛ تقو  زامن  تعکر  کی  ندناوخ  هزادنا  هب  هک  یسک  هلأسم 756 - 
.دزادنیب ریخات  تقو  نیا 

رـصع رهظ و  زامن  دیاب  دراد ؛ تقو  زامن  تعکر  جنپ  ندناوخ  هزادنا  هب  باتفآ  بورغ  ات  رگا  تسین ؛ رفاسم  هک  یـسک  هلأسم 757 - 
.دنک اضق  ار  رهظ  زامن  ادعب  دناوخب و  ار  رصع  زامن  طقف  دیاب  دراد  تقو  رتمک  رگا  دناوخب و  ار  ود  ره 

دناوخب و ار  اشع  برغم و  زامن  دیاب  دراد ؛ تقو  تعکر  جنپ  ندناوخ  هزادنا  هب  بش  فصن  ات  رگا  نینچمه  و 
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.دروآ اج  هب  ار  برغم  ادعب  دناوخب و  ار  اشع  طقف  دیاب  دراد  تقو  رتمک  رگا 

ار رصع  رهظ و  زامن  دیاب  دراد ؛ تقو  زامن  تعکر  هس  ندناوخ  هزادنا  هب  باتفآ  بورغ  ات  رگا  تسا ؛ رفاسم  هک  یـسک  هلأسم 758 - 
ندناوخ هزادنا  هب  بش  فصن  ات  رگا  دـنک و  اضق  ار  رهظ  زامن  ادـعب  دـناوخب و  ار  رـصع  طقف  دـیاب  دراد ؛ تقو  رتمک  رگا  دـناوخب و 

اج هب  ار  برغم  ادعب  دناوخب و  ار  اشع  دیاب  دراد  تقو  رتمک  رگا  دناوخب و  ار  اشع  برغم و  زامن  دیاب  دراد ؛ تقو  زامن  تعکر  راهچ 
اروف دیاب  تسا ؛ هدـنام  بش  فصن  هب  رتشیب  ای  تعکر  کی  رادـقم  هب  تقو  زا  هک  دوش  مولعم  اشع  ندـناوخ  زا  دـعب  هچنانچ  دروآ و 

.دروآ اج  هب  ءادا  تین  هب  ار  برغم  زامن 

تقو لوا  هب  هچره  تسا و  هدش  شرافس  یلیخ  نآ  هب  عجار  دناوخب و  نآ  تقو  لوا  رد  ار  زامن  ناسنا  تسا  بحتـسم  هلأسم 759 - 
.دناوخب تعامج  هب  ار  زامن  هک  دنک  ربص  الثم  دشاب ؛ رتهب  یتهج  زا  نآ  ریخات  هکنآ  رگم  تسا ؛ رتهب  دشاب  رتکیدزن 

دنادب هچنانچ  دناوخب ؛ زامن  ممیت  اب  تسا  راچان  دناوخب ؛ زامن  تقو  لوا  رد  دهاوخب  رگا  هک  دراد  يرذع  ناسنا  هاگره  هلأسم 760 - 
ربص دیاب  دور  یم  نیب  زا  وا  رذع  هک  دهد  لامتحا  رگا  یلو  دناوخب ؛ زامن  تقو  لوا  رد  دـناوت  یم  تسا ؛ یقاب  تقو  رخآ  ات  وا  رذـع 

طقف هک  دنک  ربص  يردق  هب  تسین  مزال  دناوخب و  زامن  تقو  رخآ  رد  دشن ؛ فرطرب  وا  رذع  هچنانچ  دوش و  فرطرب  شرذع  ات  دـنک 
تابحتسم يارب  هکلب  دهد ؛ ماجنا  ار  زامن  بجاو  ياهراک  دناوتب 
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.دروآ اج  هب  تابحتسم  نآ  اب  ار  زامن  دنک و  ممیت  دناوت  یم  دراد  تقو  رگا  تونق  هماقا و  ناذا و  دننام  زین  زامن 

هچنانچ یلو  دناوخب ؛ زامن  تقو  لوا  تسا  زیاج  دشاب  یقاب  وا  رذـع  هک  دـهدب  لامتحا  رگا  ممیت  دراوم  زا  ریغ  رگید  ياهرذـع  رد  و 
.دیامن هداعا  تسا  مزال  ددرگ  فرطرب  شرذع  تقو  ءانثا  رد 

؛ دیآ شیپ  زامن  رد  اهنیا  زا  یکی  هک  دـهد  یم  لامتحا  دـناد و  یمن  ار  تایوهـس  تایکـش و  زامن و  لئاسم  هک  یـسک  هلأسم 761 - 
یم دنک  یم  مامت  حیحـص  روط  هب  ار  زامن  هک  دراد  نانیمطا  رگا  یلو  دزادنیب ؛ ریخات  تقو  لوا  زا  ار  زامن  اهنیا  نتفرگدای  يارب  دـیاب 

تسا و حیحـص  وا  زامن  دیاین ؛ شیپ  دـناد  یمن  ار  نآ  مکح  هک  يا  هلأسم  زامن  رد  رگا  سپ  دوش ؛ زامن  لوغـشم  تقو  لوا  رد  دـناوت 
ار زامن  دـیامن و  لمع  دـهد ؛ یم  لامتحا  هک  یفرط  ود  زا  یکی  هب  تسا  زیاج  دـیآ ؛ شیپ  دـناد  یمن  ار  نآ  مکح  هک  يا  هلأسم  رگا 

.تسین مزال  هداعا  هدوب  حیحص  رگا  دناوخب و  هرابود  هدوب ؛ لطاب  شزامن  رگا  هک  دسرپب  ار  هلأسم  دیاب  زامن  زا  دعب  یلو  دنک ؛ مامت 

ضرق لوا  دیاب  تسا ؛ نکمم  هک  یتروص  رد  دنک ؛ یم  هبلاطم  اردوخ  بلط  مه  راکبلط  دراد و  تعسو  زامن  تقو  رگا  هلأسم 762 - 
الثم دـنک ؛ دـمآ  شیپ  دروآ  اج  هب  ار  نآ  اروف  دـیاب  هک  يرگید  بجاو  راک  رگا  تسا  نینچمه  دـناوخب و  زامن  دـعب  دـهدب ؛ ار  دوخ 

دناوخب زامن  لوا  تروص ؛ ود  ره  رد  هچناـنچ  دـناوخب و  زاـمن  دـعب  دـنک ؛ ریهطت  ار  دجـسم  لوا  دـیاب  هک  تسا  سجن  دجـسم  دـنیبب 
.تسا حیحص  وا  زامن  یلو  هدرک  تیصعم 

دوش هدناوخ  بیترت  هب  دیاب  هک  یئاهزامن 

ناسنا هلأسم 763 - 
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زامن رهظ و  زامن  زا  شیپ  ار  رـصع  زامن  ادمع  رگا  دناوخب و  برغم  زامن  زا  دعب  ار  اشع  زامن  رهظ و  زامن  زا  دـعب  ار  رـصع  زامن  دـیاب 
.تسا لطاب  دناوخب  برغم  زامن  زا  شیپ  ار  اشع 

ار تین  دناوت  یمن  تسا ؛ هدناوخ  ار  رهظ  زامن  هک  دیایب  شدای  زامن  نیب  رد  دوش و  زامن  لوغـشم  رهظ  زامن  تین  هب  رگا  هلأسم 764 - 
.اشع برغم و  زامن  رد  تسا  روطنیمه  دناوخب و  ار  رصع  زامن  دنکشب و  ار  زامن  دیاب  هکلب  دنادرگرب  رصع  زامن  هب 

دیایب شدای  هچنانچ  دنادرگرب ؛ رهظ  زامن  هب  ار  تین  تسا و  هدناوخن  ار  رهظ  زامن  هک  دنک  نیقی  رصع  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 765 - 
.دنک مامت  ار  شزامن  دنادرگرب و  رصع  زامن  هب  ار  تین  دیاب  هدوب ؛ هدناوخ  ار  رهظ  زامن  هک 

تقو رگا  یلو  دنادرگرب ؛ رهظ  زامن  هب  ار  تین  دیاب  هن ؛ ای  هدـناوخ  ار  رهظ  زامن  هک  دـنک  کش  رـصع  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 766 - 
تین هب  دیاب  تسین ؛ لاجم  مه  زامن  زا  تعکر  کی  يارب  دنک و  یم  بورغ  باتفآ  زامن ؛ ندـش  مامت  زا  دـعب  هک  تسا  مک  يردـق  هب 

.تسین بجاو  زین  رهظ  ياضق  دنک و  مامت  ار  زامن  رصع  زامن 

يردق هب  تقو  هچنانچ  هن ؛ ای  هدـناوخ  ار  برغم  زامن  هک  دـنک  کش  مراهچ  تعکر  عوکر  زا  شیپ  اشع ؛ زامن  رد  رگا  هلأسم 767 - 
زامن اشع  تین  هب  دیاب  تسین ؛ لاجم  مه  زامن  زا  تعکر  کی  رادقم  هب  دوش و  یم  بش  فصن  زامن ؛ ندش  مامت  زا  دعب  هک  تسا  مک 

.دنک مامت  ار 

دنادرگرب برغم  زامن  هب  ار  تین  دیاب  دراد ؛ تقو  رتشیب  رگا  و 

اقآ داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 191 

http://www.ghaemiyeh.com


.دناوخب ار  اشع  زامن  دعب  دنک ؛ مامت  یتعکر  هس  ار  زامن  و 

تقو هچنانچ  هن ؛ ای  هدـناوخ  ار  برغم  زامن  هک  دـنک  کش  مراهچ  تعکر  عوکر  هب  ندیـسر  زا  دـعب  اشع  زامن  رد  رگا  هلأسم 768 - 
زامن برغم  زامن  زا  دعب  هدز و  مه  هب  ار  زامن  دیاب  دـشاب ؛ تقو  تعکر  جـنپ  رادـقم  هب  رگا  دـنک و  مامت  ار  اشع  زامن  دـیاب  تسا  مک 

.دناوخب ار  اشع 

نآ زا  شیپ  دـیاب  هک  ار  يزامن  دـیایب  شدای  زامن  نیب  رد  دـناوخب و  هرابود  اطایتحا  هدـناوخ  هک  ار  يزاـمن  ناـسنا  رگا  هلأسم 769 - 
دیایب شدای  رگا  دناوخ ؛ یم  اطایتحا  ار  رـصع  زامن  هک  یعقوم  الثم  دنادرگرب ؛ زامن  نآ  هب  ار  تین  دناوت  یمن  تسا ؛ هدناوخن  دناوخب 

.دنادرگرب رهظ  زامن  هب  ار  تین  دناوت  یمن  تسا ؛ هدناوخن  ار  رهظ  زامن 

.تسین زیاج  بجاو  زامن  هب  بحتسم  زامن  زا  ءادا و  زامن  هب  اضق  زامن  زا  تین  ندنادرگرب  هلأسم 770 - 

دیاـب یلو  دـنادرگرب  اـضق  زاـمن  هب  ار  تین  زاـمن  نیب  رد  دـناوت  یم  ناـسنا  دـشاب ؛ هتـشاد  تعـسو  ءادا  زاـمن  تقو  رگا  هلأسم 771 - 
دنادرگرب حبص  ياضق  هب  ار  تین  دناوت  یم  یتروص  رد  تسا  رهظ  زامن  لوغشم  رگا  الثم  دشاب ؛ نکمم  اضق  زامن  هب  تین  ندنادرگرب 

.دشاب هدشن  موس  تعکر  عوکر  لخاد  هک 

بحتسم ياهزامن 

رتشیب يزور  هنابش  ياه  هلفان  ندناوخ  هب  یبحتـسم  ياهزامن  نیب  دنیوگ و  هلفان  ار  نآ  تسا و  دایز  یبحتـسم  ياهزامن  هلأسم 772 - 
راهچ رـصع و  هلفان  تعکر  تشه  رهظ و  هلفان  نآ  تعکر  تشه  هک  دـنتعکر  راهچ  یـس و  هعمج  زور  ریغ  رد  اهنآ  هدـش و  شرافس 

بش و هلفان  تعکر  هدزای  اشع و  هلفان  تعکر  ود  برغم و  هلفان  تعکر 
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.دشاب یم  حبص  هلفان  تعکر  ود 

هدزناش رب  هعمج  زور  یلو  دوش ؛ یم  باسح  تعکر  کی  دناوخب ؛ هتـسشن  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  ار  اشع  هلفان  تعکر  ود  نوچ  و 
.دوش یم  هفاضا  تعکر  راهچ  رصع ؛ رهظ و  هلفان  تعکر 

کی عفـش و  زاـمن  تین  هب  نآ  تعکر  ود  بش و  هلفاـن  تین  هب  دـیاب  نآ  تعکر  تـشه  بـش ؛ هلفاـن  تـعکر  هدزاـی  زا  هلأسم 773 - 
.دوش هدناوخ  رتو  زامن  تین  هب  نآ  تعکر 

.تسا هدش  هتفگ  اعد  ياهباتک  رد  بش  هلفان  لماک  روتسد  و 

؛ دـنک باسح  تعکر  کی  ار  هتـسشن  هلفان  زامن  تعکر  ود  تسا  رتهب  یلو  دـناوخ ؛ هتـسشن  دوش  یم  ار  هلفان  ياهزامن  هلأسم 774 - 
دهاوخ یم  رگا  دناوخب و  تعکر  هدزناش  تسا  رتهب  دناوخب ؛ هتسشن  تسا  تعکر  تشه  هک  ار  رهظ  هلفان  دهاوخ  یم  هک  یـسک  الثم 

.دناوخب هتسشن  یتعکر  کی  زامن  ود  دناوخب ؛ هتسشن  ار  رتو  زامن 

.درادن یعنام  دوش  هدناوخ  ءاجر  دصق  هب  هچنانچ  اشع  هلفان  دناوخ و  دیابن  رفس  رد  ار  رصع  رهظ و  هلفان  هلأسم 775 - 

هیموی ياه  هلفان  تقو 

زا رادـقم  نآ  هک  یعقوم  ات  تسا  رهظ  لوا  زا  نآ  تلیـضف  تقو  دوش و  یم  هدـناوخ  رهظ  زامن  زا  شیپ  رهظ  زامن  هلفان  هلأسم 776 - 
تقو ره  دـشاب ؛ بجو  تفه  صخاش  يازارد  رگا  الثم  دوش ؛ نآ  متفه  ود  هزادـنا  هب  دوش ؛ یم  ادـیپ  رهظ  زا  دـعب  هک  صخاش  هیاـس 

.تسا رهظ  هلفان  تقو  رخآ  دیسر ؛ بجو  ود  هب  دوش  یم  ادیپ  رهظ  زا  دعب  هک  يا  هیاس  رادقم 

هک صخاش  هیاس  زا  رادقم  نآ  هک  تسا  یعقوم  ات  نآ  تلیضف  تقو  دوش و  یم  هدناوخ  رصع  زامن  زا  شیپ  رصع  هلفان  هلأسم 777 - 
دسرب و نآ  متفه  راهچ  هب  دوش ؛ یم  ادیپ  رهظ  زا  دعب 
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زامن زا  دعب  ار  رصع  هلفان  رهظ و  زامن  زا  دعب  ار  رهظ  هلفان  دیاب  دناوخب ؛ اهنآ  تقو  زا  دعب  ار  رـصع  هلفان  ای  رهظ  هلفان  دهاوخب  هچنانچ 
.دنکن اضق  ءادا و  تین  بجاو ؛ طایتحا  رب  انب  دناوخب و  رصع 

بورغ زا  دـعب  هک  برغم  فرط  یخرـس  هک  یتقو  ات  تسا  برغم  زامن  ندـش  مامت  زا  دـعب  برغم  هلفان  تلیـضف  تقو  هلأسم 778 - 
.دورب نیب  زا  دوش  یم  ادیپ  نامسآ  رد  باتفآ  ندرک 

.دوش هدناوخ  هلصاف  الب  اشع  زامن  زا  دعب  تسا  رتهب  تسا و  بش  فصن  ات  اشع  زامن  ندش  مامت  زا  دعب  اشع  هلفان  تقو  هلأسم 779 - 

فرط یخرس  هک  یتقو  ات  تسا  لوا  رجف  زا  دعب  نآ  تلیضف  تقو  دوش و  یم  هدناوخ  حبـص  زامن  زا  شیپ  حبـص  هلفان  هلأسم 780 - 
.دوش ادیپ  قرشم 

.دش هتفگ  حبص  زامن  تقو  رد  لوا  رجف  هناشن  و 

.دنناوخب هلصاف  الب  بش  هلفان  زا  دعب  ار  حبص  هلفان  تسا  نکمم  و 

.دوش هدناوخ  حبص  ناذا  کیدزن  تسا  رتهب  حبص و  ناذا  ات  تسا  بش  فصن  زا  بش  هلفان  تقو  هلأسم 781 - 

اج هب  بش  لوا  رد  ار  نآ  دناوت  یم  دناوخب ؛ بش  فصن  زا  دعب  ار  بش  هلفان  تسا  تخس  وا  يارب  هک  یـسک  رفاسم و  هلأسم 782 - 
.دروآ

هلیفغ زامن 

.دوش یم  هدناوخ  اشع  برغم و  زامن  نیب  هک  تسا  هلیفغ  زامن  یبحتسم ؛ ياهزامن  زا  یکی  هلأسم 783 - 

.دورب نیب  زا  برغم  فرط  یخرس  هک  تسا  نآ  زا  شیپ  طایتحا  رب  انب  نآ  تقو  و 

يدانف هیلع  ردقن  نل  نا  نظف  ابـضاغم  بهذ  ذا  نونلا  اذ  دنناوخب و  ار  هیآ  نیا  هروس  ياج  هب  دیاب  دمح  زا  دعب  نآ ؛ لوا  تعکر  رد  و 
یف
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تعکر رد  نینمؤملا و  یجنن  کلذـک  مغلا و  نم  هانیجن  هل و  انبجتـساف  نیملاظلا  نم  تنک  ینا  کناحبـس  تنا  الا  هلا  نا ال  تاـملظلا 
نم طقـست  ام  رحبلا و  ربلا و  یف  ام  ملعی  وه و  الا  اهملعی  بیغلا ال  حتافم  هدنع  دنناوخب و  ار  هیآ  نیا  هروس  ياج  هب  دمح  زا  دعب  مود 

کلأسا ینا  مهللا  دـنیوگب  نآ  تونق  رد  نیبم و  باتک  یف  الا  سبای  بطر و ال  ضرالا و ال  تاـملظ  یف  هبح  ـال  اـهملعی و  ـالا  هقرو 
ياهتجاح اذک  اذک و  ياج  هب  اذک و  اذک و  یب  لعفت  نا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  یلـصت  نا  تنا  الا  اهملعی  یتلا ال  بیغلا  حتافمب 

هیلع و دمحم  لآ  دـمحم و  قحب  کلأسأف  یتجاح  ملعت  یتبلط  یلع  رداقلا  یتمعن و  یلو  تنا  مهللا  دـنیوگب  دـعب  دـنیوگب و  ار  دوخ 
.یل اهتیضق  امل  مالسلا  مهیلع 

زامن تامدقم 

هلبق ماکحا 

رگا تسا  رود  هک  یـسک  یلو  دناوخ ؛ زامن  نآ  يور  هب  ور  دیاب  تسا و  هلبق  دـشاب  یم  همظعم  هکم  رد  هک  هبعک  هناخ  هلأسم 784 - 
.تسا یفاک  دناوخ  یم  زامن  هلبق  هب  ور  دنیوگب  هک  دتسیاب  يروط 

.دریگ ماجنا  هلبق  هب  ور  دیاب  تاناویح ؛ ندیربرس  دننام  هک  يرگید  ياهراک  تسا  نینچمه  و 

نآ بحتسم  طایتحا  دشاب و  هلبق  هب  ور  وا  مکش  هنیـس و  تروص و  دیاب  دناوخ ؛ یم  هداتـسیا  ار  بجاو  زامن  هک  یـسک  هلأسم 785 - 
.دشاب هلبق  هب  ور  مه  وا  ياپ  ناتشگنا  هک  تسا 

.دشاب هلبق  هب  ور  وا  مکش  هنیس و  تروص و  زامن  عقوم  رد  دیاب  دناوخب ؛ زامن  هتسشن  دیاب  هک  یسک  هلأسم 786 - 

رد دیاب  دناوخب ؛ زامن  هتسشن  دناوت  یمن  هک  یسک  هلأسم 787 - 
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يروط پچ  يولهپ  هب  دـیاب  تسین  نکمم  رگا  دـشاب و  هلبق  هب  ور  وا  ندـب  يوـلج  هک  دـباوخب  يروـط  تسار  يوـلهپ  هب  زاـمن  لاـح 
هلبق هب  ور  وا  ياهاپ  فک  هک  يروط  هب  دباوخب  تشپ  هب  دـیاب  دـناوتن ؛ مه  ار  نیا  رگا  دـشاب و  هلبق  هب  ور  وا  ندـب  يولج  هک  دـباوخب 

.دشاب

.دروآ اج  هب  هلبق  هب  ور  دیاب  زین  ار  وهس  هدجس  طایتحا  رب  انب  هدش و  شومارف  دهشت  هدجس و  طایتحا و  زامن  هلأسم 788 - 

؛ دـناوخب یبحتـسم  زامن  لاح  ود  نیا  رد  ناسنا  رگا  دـناوخ و  يراوس  نتفر و  هار  لاح  رد  دوش  یم  ار  یبحتـسم  زاـمن  هلأسم 789 - 
.دشاب هلبق  هب  ور  تسین  مزال 

نیقی مکح  رد  هک  يزیچ  ای  نیقی  ات  دیامن  شـشوک  هلبق  ندرک  ادـیپ  يارب  دـیاب  دـناوخب ؛ زامن  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  هلأسم 790 - 
هار زا  ای  نانآ  ياهربق  ای  ناناملـسم  دجـسم  بارحم  زا  هک  ینامگ  هب  دیاب  دـناوتن  رگا  تسا و  فرط  مادـک  هلبق  هک  دـنک  ادـیپ  تسا 
هلبق هب  نامگ  دسانش  یم  ار  هلبق  یملع  دعاوق  هطـساو  هب  هک  يرفاک  ای  قساف  هتفگ  زا  رگا  یتح  دیامن  لمع  دوش  یم  ادیپ  رگید  ياه 

.تسا یفاک  دنک  ادیپ 

رگا الثم  دیامن ؛ لمع  دوخ  نامگ  هب  دناوت  یمن  دنک ؛ ادـیپ  يرت  يوق  نامگ  دـناوتب  رگا  دراد  هلبق  هب  نامگ  هک  یـسک  هلأسم 791 - 
لمع وا  فرح  هب  دیابن  دنک ؛ ادیپ  يرت  يوق  نامگ  رگید  هار  زا  دـناوتب  یلو  دـنک ؛ ادـیپ  هلبق  هب  نامگ  هناخ  بحاص  هتفگ  زا  نامهیم 

.دیامن

هب ندناوخ  زامن  دور ؛ یمن  یفرط  هب  شنامگ  هدرک ؛ شـشوک  هکنیا  اب  ای  درادن ؛ يا  هلیـسو  هلبق  ندرک  ادـیپ  يارب  رگا  هلأسم 792 - 
تسا یفاک  فرط  کی 
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.دناوخب فرط  راهچ  هب  زامن  راهچ  دراد  تعسو  زامن  تقو  هچنانچ  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و 

.دناوخب زامن  فرط  ود  ره  هب  دیاب  طایتحا  رب  انب  تسا ؛ فرط  ود  زا  یکی  رد  هلبق  هک  دنک  نامگ  ای  نیقی  رگا  هلأسم 793 - 

دعب یکی  دیاب  رصع  رهظ و  زامن  لثم  هک  دناوخب  زامن  ود  دهاوخب  رگا  دناوخب ؛ زامن  فرط  دنچ  هب  دهاوخب  هک  یـسک  هلأسم 794 - 
.دنک عورش  ار  مود  زامن  دعب  دناوخب ؛ فرط  دنچ  نآ  هب  ار  لوا  زامن  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دوش ؛ هدناوخ  يرگید  زا 

رـس دهاوخب  الثم  داد ؛ ماجنا  هلبق  هب  ور  دیاب  هک  دـنک  يراک  زامن  زا  ریغ  دـهاوخب  رگا  درادـن ؛ هلبق  هب  نیقی  هک  یـسک  هلأسم 795 - 
.تسا حیحص  دهد  ماجنا  هک  فرط  ره  هب  تسین ؛ نکمم  نامگ  رگا  دیامن و  لمع  نامگ  هب  دیاب  دربب ؛ ار  یناویح 

زامن رد  ندب  ندیناشوپ 

ار وناز  ات  فان  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  دناشوپب و  ار  دوخ  نیتروع  دنیب  یمن  ار  وا  یـسک  هچرگا  زامن ؛ لاح  رد  دـیاب  درم  هلأسم 796 - 
.دناشوپب مه 

مه ار  اهاپ  فک  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دناشوپب و  ار  دوخ  يوم  رـس و  یتح  ندب  مامت  زامن ؛ عقوم  رد  دیاب  نز  هلأسم 797 - 
يارب اما  تسین ؛ مزال  اپ  چم  ات  اهاپ  يور  چم و  ات  اهتسد  دوش و  یم  هتـسش  وضو  رد  هک  يرادقم  هب  تروص  ندناشوپ  یلو  دناشوپب ؛

.دناشوپب مه  ار  اهچم  زا  رت  نیئاپ  يردق  تروص و  فارطا  زا  يرادقم  دیاب  تسا ؛ هدناشوپ  ار  بجاو  رادقم  هک  دنک  نیقی  هکنآ 

دروآ یم  اج  هب  ار  هدش  شومارف  دهشت  ای  هدش  شومارف  هدجس  ياضق  ناسنا  هک  یعقوم  هلأسم 798 - 
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.دناشوپب ار  دوخ  زین  وهس  هدجس  ندروآ  اج  هب  عقوم  رد  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دناشوپب و  زامن  عقوم  لثم  ار  دوخ  دیاب 

.تسا لطاب  شزامن  دناشوپن ؛ ار  شتروع  زامن  رد  هلأسم ؛ نتسنادن  يور  زا  ای  ادمع  ناسنا  رگا  هلأسم 799 - 

زا دـعب  رگا  یلو  تسا ؛ لطاب  شزامن  هک  تسا  نیا  رهظا  تسا ؛ ادـیپ  وا  تروع  هک  دـمهفب  زامن  نیب  رد  یـصخش  رگا  هلأسم 800 - 
.تسا حیحص  شزامن  هدوب ؛ ادیپ  وا  تروع  زامن  رد  هک  دمهفب  زامن 

.دشاب هدیشوپ  ندیمهف  نامز  هک  یتروص  رد  هدوب  ادیپ  شتروع  البق  هک  دمهفب  زامن  ءانثا  رد  رگا  تسا  نینچمه  و 

دوجـس عوکر و  لاح  رد  ـالثم  رگید ؛ لاـح  رد  تسا  نکمم  یلو  دـناشوپ  یم  ار  وا  شـسابل  یگداتـسیا  لاـح  رد  رگا  هلأسم 801 - 
نآ بحتـسم  طایتحا  یلو  تسا ؛ حیحـص  وا  زامن  دناشوپب ؛ ار  نآ  يا  هلیـسوب  دوش ؛ یم  ادیپ  وا  تروع  هک  یعقوم  هچنانچ  دـناشوپن ؛

.دناوخن زامن  سابل  نآ  اب  هک  تسا 

.دناشوپب ناتخرد  گرب  فلع و  هب  ار  دوخ  زامن  رد  دناوت  یم  درادن  كاشوپ  هک  یعقوم  ناسنا  هلأسم 802 - 

.دناشوپب لگ  اب  ار  دوخ  زامن  رد  دناوت  یم  يراچان  لاح  رد  ناسنا  هلأسم 803 - 

يدعب هلأسم  رد  هک  يروط  هب  تقو  لوا  رد  ار  شزامن  دناوت  یم  دناشوپب  نآ  اب  ار  دوخ  زامن  رد  هک  درادـن  يزیچ  رگا  هلأسم 804 - 
.دنک هداعا  ار  زامن  نآ  تسا  مزال  دنک  ادیپ  كاشوپ  تقو  رخآ  ات  رگا  یلو  دروآ ؛ اج  هب  دوش  یم  رکذ 

دشاب هتـشادن  نجل  لگ و  فلع و  تخرد و  گرب  یتح  دوخ  ندناشوپ  يارب  رگا  دناوخب ؛ زامن  دهاوخ  یم  هک  یـسک  هلأسم 805 - 
ار وا  مرحم  ان  هک  دهدب  لامتحا  هک  یتروص  رد 
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رب تسد  طایتحا  رب  انب  دـناوخب و  زامن  هداتـسیا  دـنیب  یمن  ار  وا  مرحمان  هک  دراد  نانیمطا  رگا  دـناوخب و  زاـمن  هتـسشن  دـیاب  دـنیب  یم 
.دیامن رتشیب  ار  دوجس  هراشا  دروآ و  اج  هب  هراشا  اب  ار  دوجس  عوکر و  لاح  ود  ره  رد  دراذگب و  دوخ  تروع 

رازگزامن سابل 

: دراد طرش  شش  رازگزامن  سابل  هلأسم 806 - 

.دشاب كاپ  هکنآ  لوا :

.دشاب حابم  هکنآ  مود :

.دشابن رادرم  ءازجا  زا  هکنآ  موس :

.دشابن تشوگ  مارح  ناویح  زا  هکنآ  مراهچ :

.دشابن فاب  الط  صلاخ و  مشیربا  وا  سابل  تسا ؛ درم  رازگزامن  رگا  هکنآ  مشش : مجنپ و 

.دوش یم  هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  اهنیا  لیصفت  و 

شزامن دناوخب ؛ زامن  سجن  سابل  ای  ندب  اب  رایتخا  لاح  رد  یـسک  رگا  دشاب و  كاپ  دـیاب  رازگزامن  سابل  لوا  طرـش  هلأسم 807 - 
.تسا لطاب 

یم لطاب  شزامن  دناوخب ؛ زامن  سجن  سابل  ای  ندب  اب  رگا  تسا ؛ لطاب  زامن  سجن  سابل  ندب و  اب  دناد  یمن  هک  یسک  هلأسم 808 - 
.دشاب

سجن كرشم  رفاک  قرع  دنادن  الثم  تسا ؛ سجن  دنادن  ار  یسجن  زیچ  ریصقت ؛ يور  زا  هلأسم  نتسنادن  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 809 - 
.تسا لطاب  شزامن  دناوخب ؛ زامن  نآ  اب  تسا و 

.تسا حیحص  وا  زامن  هدوب ؛ سجن  دمهفب  زامن  زا  دعب  تسا و  سجن  شسابل  ای  ندب  هک  دنادن  رگا  هلأسم 810 - 

هرابود ار  زامن  دـیاب  دـیایب ؛ شدای  نآ  زا  دـعب  اـی  زاـمن  نیب  رد  تسا و  سجن  شـسابل  اـی  ندـب  هک  دـنک  شومارف  رگا  هلأسم 811 - 
.دیامن اضق  هتشذگ  تقو  رگا  دناوخب و 

يزیچ هکنآ  زا  شیپ  دوش و  سجن  وا  سابل  ای  ندب  زامن ؛ نیب  رد  رگا  تسا ؛ زامن  لوغشم  تقو  تعـسو  رد  هک  یـسک  هلأسم 812 - 
اب ار  زامن  زا 
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زا ای  هدش  سجن  تقو  نامه  هک  دنک  کش  تسا و  سجن  وا  سابل  ای  ندب  دمهفب  ای  هدـش ؛ سجن  هک  دوش  تفتلم  دـناوخب ؛ تساجن 
؛ دـنز یمن  مه  هب  ار  زامن  نآ ؛ ندروآ  نوریب  ای  سابل  ندرک  ضوع  ای  سابل  ای  ندـب  ندیـشک  بآ  هک  یتروص  رد  هدوب ؛ سجن  شیپ 

.دروآ نوریب  ار  سابل  هدناشوپ ؛ ار  وا  تروع  يرگید  زیچ  رگا  ای  دیامن ؛ ضوع  ار  سابل  ای  دشکب  بآ  ار  سابل  ای  ندب  زامن ؛ نیب  رد 

رگا ای  دروخ و  یم  مه  هب  زامن  دروآ  نوریب  ای  دنک  ضوع  ار  سابل  ای  دشکب  بآ  ار  سابل  ای  ندب  رگا  هک  دـشاب  يروط  هچنانچ  یلو 
.دناوخب زامن  كاپ  سابل  ندب و  اب  دنکشب و  ار  زامن  دیاب  دنام ؛ یم  هنهرب  دروآ  نوریب  ار  سابل 

ار زامن  زا  يزیچ  هکنآ  زا  شیپ  دوش و  سجن  وا  سابل  زامن  نیب  رد  رگا  تسا ؛ زامن  لوغشم  تقو  یگنت  رد  هک  یـسک  هلأسم 813 - 
شیپ زا  ای  هدش  سجن  تقو  نامه  هک  دـنک  کش  تسا و  سجن  وا  سابل  هک  دـمهفب  ای  هدـش ؛ سجن  هک  دـمهفب  دـناوخب  تساجن  اب 

ار ساـبل  دـناوت  یم  دـنز و  یمن  مه  هب  ار  زاـمن  ساـبل  ندروآ  نوریب  اـی  ندرک  ضوع  اـی  ندیـشک  بآ  هک  یتروص  رد  هدوب ؛ سجن 
ار زامن  دروآ و  نوریب  ار  سابل  هدـناشوپ  ار  وا  تروع  يرگید  زیچ  رگا  ای  دـنک ؛ ضوع  اـی  دـشکب  بآ  ار  ساـبل  دـیاب  دروآ ؛ نوریب 

سابل نامه  اب  دـیاب  دـنک ؛ ضوع  ای  دـشکب  بآ  دـناوت  یمن  مه  ار  سابل  هدـناشوپن و  ار  وا  تروع  يرگید  زیچ  رگا  اما  دـنک ؛ ماـمت 
.دنک مامت  ار  زامن  سجن 

لوغشم تقو  یگنت  رد  هک  یسک  هلأسم 814 - 
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؛ هدش سجن  هک  دوش  تفتلم  دـناوخب  تساجن  اب  ار  زامن  زا  يزیچ  هکنآ  زا  شیپ  دوش و  سجن  وا  ندـب  زامن  نیب  رد  رگا  تسا ؛ زامن 
؛ ندب ندیـشک  بآ  هک  یتروص  رد  هدوب ؛ سجن  شیپ  زا  ای  هدش  سجن  تقو  نامه  هک  دـنک  کش  تسا و  سجن  وا  ندـب  دـمهفب  ای 

حیحـص وا  زامن  دنک و  مامت  ار  زامن  لاح  نامه  اب  دیاب  دنز ؛ یم  مه  هب  ار  زامن  رگا  دـشکب و  بآ  ار  ندـب  دـنز ؛ یمن  مه  هب  ار  زامن 
.تسا

شسابل ای  ندب  هک  دمهفب  زامن  زا  دعب  دناوخب و  زامن  هچنانچ  دراد ؛ کش  دوخ  سابل  ای  ندب  ندوب  كاپ  رد  هک  یسک  هلأسم 815 - 
.تسا حیحص  وا  زامن  هدوب ؛ سجن 

؛ هدشن كاپ  دـمهفب  زامن  زا  دـعب  دـناوخب و  زامن  نآ  اب  تسا و  هدـش  كاپ  هک  دـنک  نیقی  دـشکب و  بآ  ار  سابل  رگا  هلأسم 816 - 
.تسا حیحص  شزامن 

؛ تسا هشپ  نوخ  هک  دنک  نیقی  الثم  تسین ؛ سجن  ياهنوخ  زا  هک  دنک  نیقی  دنیبب و  دوخ  سابل  ای  ندـب  رد  ینوخ  رگا  هلأسم 817 - 
.تسا حیحص  وا  زامن  دناوخ ؛ زامن  نآ  اب  دوش  یمن  هک  هدوب  یئاهنوخ  زا  دمهفب  زامن  زا  دعب  هچنانچ 

دنک نیقی  الثم  تسا ؛ حیحـص  نآ  اب  زامن  هک  تسا  یـسجن  نوخ  تسا  وا  سابل  ای  ندـب  رد  هک  ینوخ  دـنک  نیقی  رگا  هلأسم 818 - 
.تسا حیحص  شزامن  تسا ؛ لطاب  نآ  اب  زامن  هک  هدوب  ینوخ  دمهفب  زامن  زا  دعب  هچنانچ  تسا ؛ لمد  مخز و  نوخ 

دناوخب و زامن  یشومارف  لاح  رد  دسرب و  نآ  هب  تبوطر  اب  شـسابل  ای  ندب  دنک و  شومارف  ار  يزیچ  ندوب  سجن  رگا  هلأسم 819 - 
دعب

اقآ داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 201 

http://www.ghaemiyeh.com


دـسرب و هدرک  شومارف  ار  نآ  ندوب  سجن  هک  يزیچ  هب  تبوطر  اب  شندـب  رگا  یلو  تسا ؛ حیحـص  وا  زاـمن  دـیایب ؛ شداـی  زاـمن  زا 
لـسغ هب  هک  دـشاب  يروط  هکنیا  رگم  تسا  لطاب  شزاـمن  لـسغ و  دـناوخب ؛ زاـمن  دـنک و  لـسغ  دـشکب ؛ بآ  ار  دوخ  هکنیا  نودـب 
شیپ دسرب و  هدرک  شومارف  ار  نآ  ندوب  سجن  هک  يزیچ  هب  تبوطر  اب  وضو  ءاضعا  زا  یئاج  رگا  زین  دوش و  كاپ  زین  ندب  ندومن ؛
وـضو هب  هک  دـشاب  يروط  هکنیا  رگم  دـشاب  یم  لطاب  شزاـمن  وضو و  دـناوخب ؛ زاـمن  دریگب و  وضو  دـشکب ؛ بآ  ار  اـجنآ  هکنآ  زا 

.دوش كاپ  زین  وضو  ءاضعا  نتفرگ 

؛ دشاب هتـشاد  بآ  اهنآ  زا  یکی  ندیـشک  بآ  هزادنا  هب  دوش و  سجن  شـسابل  ندب و  رگا  دراد ؛ سابل  کی  هک  یـسک  هلأسم 820 - 
زامن سجن  ندب  اب  هدیـشک و  بآ  ار  سابل  هک  تسا  زیاج  دـناوخب و  زامن  سجن  سابل  اب  هدیـشک و  بآ  ار  ندـب  هک  تسا  نیا  یلوا 

.دناوخب

شزامن دـشکب  بآ  ار  يرگید  هچنانچ  یلو  دـشکب ؛ بآ  ار  نآ  تسا  مزال  دـشاب  رتشیب  اـهنآ  زا  یکی  تساـجن  هک  یتروص  رد  یلو 
.تسا حیحص 

.تسا حیحص  وا  زامن  دناوخب  زامن  سجن  سابل  اب  درادن و  يرگید  سابل  سجن ؛ سابل  زا  ریغ  هک  یسک  هلأسم 821 - 

دیاب دراد ؛ تقو  هچنانچ  تسا ؛ اهنآ  کی  مادک  دنادن  تسا و  سجن  اهنآ  زا  یکی  دنادب  رگا  دراد ؛ سابل  ود  هک  یسک  هلأسم 822 - 
رـصع زامن  کی  رهظ و  زامن  کی  مادـک  ره  اب  دـیاب  دـناوخب  رـصع  رهظ و  زامن  دـهاوخ  یم  رگا  الثم  دـناوخب ؛ زامن  سابل  ود  ره  اـب 

اب تسا ؛ گنت  تقو  رگا  یلو  دناوخب ؛
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.تسا یفاک  دناوخب  زامن  مادک  ره 

يور زا  هکنیا  ای  تسا  مارح  یبصغ  سابل  ندیـشوپ  دناد  یم  هک  یـسک  دشاب و  حابم  دیاب  رازگزامن  سابل  مود  طرـش  هلأسم 823 - 
یئاهنت هب  هک  یئاهزیچ  رد  یلو  تسا ؛ لطاب  طاـیتحا  رب  اـنب  دـناوخب ؛ زاـمن  ساـبل  نآ  رد  ادـمع  رگا  دـنادن ؛ ار  هلأـسم  مکح  ریـصقت 
هتشاذگ بیج  رد  هک  یگنل  ای  گرزب  لامتسد  دننام  هدیشوپن  ار  اهنآ  رازگزامن  العف  هک  یئاهزیچ  نینچمه  دناشوپ و  یمن  ار  تروع 

رد دراد و  يرگید  حابم  رتاس  یلو  هدیـشوپ  ار  اهنآ  رازگزامن  هک  یئاهزیچ  نینچمه  دـیناشوپ و  اهنآ  اب  ار  تروع  دوشب  هچرگا  دوش 
.تسا كرت  رد  طایتحا  دنچ  ره  درادن  يررض  زامن  هب  اهنآ  ندوب  یبصغ  روص  نیا  مامت 

یبصغ سابل  اب  ادمع  رگا  دنک ؛ یم  لطاب  ار  زامن  دناد  یمن  یلو  تسا  مارح  یبصغ  سابل  ندیشوپ  دناد  یم  هک  یسک  هلأسم 824 - 
.تسا لطاب  شزامن  دش  هتفگ  یلبق  هلأسم  رد  هک  یلیصفت  هب  دناوخب  زامن 

.تسا حیحص  شزامن  دناوخب ؛ زامن  نآ  اب  تسا و  یبصغ  وا  سابل  هک  دنک  شومارف  ای  دنادن  رگا  هلأسم 825 - 

ار وا  تروـع  يرگید  زیچ  هچناـنچ  دـمهفب ؛ زاـمن  نیب  رد  تسا و  یبـصغ  وا  ساـبل  هـک  دـنک  شوـمارف  اـی  دـنادن  رگا  هلأسم 826 - 
ار وا  تروـع  يرگید  زیچ  رگا  دوـشن و  فرحنم  هـلبق  زا  هـک  دـشاب  بظاوـم  دروآ و  نوریب  ار  یبـصغ  ساـبل  دــیاب  تـسا  هدــناشوپ 
دناوخب و زامن  یبصغ  ریغ  سابل  اب  دنکـشب و  ار  زامن  دیاب  دـشاب ؛ هتـشاد  تقو  مه  تعکر  کی  رادـقم  هب  هک  یتروص  رد  هدـناشوپن ؛

زامن ناگنهرب  زامن  روتسد  هب  دروآ و  نوریب  ار  سابل  زامن  لاح  رد  دیاب  درادن ؛ تقو  رادقم  نیا  هب  رگا 
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.دیامن مامت  ار 

زامن نآ  اب  دربن  ار  یبصغ  سابل  دزد  هکنیا  يارب  الثم  ای  دـناوخب ؛ زامن  یبصغ  سابل  اب  شناـج  ظـفح  يارب  یـسک  رگا  هلأسم 827 - 
.تسا حیحص  شزامن  دناوخب ؛

رد ندـناوخ  زامن  مکح  نآ  رد  ندـناوخ  زامن  مکح  درخب ؛ سابل  هدادـن  ار  نآ  هاـکز  اـی  سمخ  هک  یلوپ  نیع  اـب  رگا  هلأسم 828 - 
.تسا یبصغ  سابل 

ار شگر  رگا  هک  یناویح  ینعی  دراد -  هدـنهج  نوخ  هک  يا  هدرم  ناویح  ءازجا  زا  دـیاب  رازگزاـمن  ساـبل  موس  طرـش  هلأسم 829 - 
هیهت سابل  درادـن ؛ هدـنهج  نوخ  رام  یهاـم و  دـننام  هک  يا  هدرم  ناویح  زا  رگا  هکلب  دـشابن ؛ دـنک -  یم  نتـسج  نآ  زا  نوخ  دـنربب 

.دناوخن زامن  نآ  اب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دننک ؛

دیعب دـشاب ؛ وا  هارمه  هدوبن و  رازگزاـمن  ساـبل  هتـشاد  حور  هک  نآ  تسوپ  تشوـگ و  دـننام  رادرم  زا  يزیچ  هاـگ  ره  هلأسم 830 - 
.دشابن حیحص  شزامن  تسین 

اهنآ زا  هک  یـسابل  اب  ای  دـشاب ؛ رازگزامن  هارمه  درادـن  حور  هک  مشپ  وم و  دـننام  تشوگ  لـالح  رادرم  زا  يزیچ  رگا  هلأسم 831 - 
.تسا حیحص  شزامن  دناوخب  زامن  دنا  هدرک  هیهت 

زامن دشاب ؛ رازگزامن  هارمه  مه  نآ  زا  یئوم  رگا  دشابن و  تشوگ  مارح  ناویح  زا  دـیاب  رازگزامن  سابل  مراهچ  طرـش  هلأسم 832 - 
.تسا لطاب  وا 

؛ دـشاب رازگزاـمن  ساـبل  اـی  ندـب  رب  هبرگ  دـننام  تشوگ  مارح  ناویح  زا  يرگید  تبوطر  اـی  ینیب  اـی  ناـهد  بآ  رگا  هلأسم 833 - 
.تسا حیحص  زامن  دشاب ؛ هدش  فرطرب  نآ  نیع  هدش و  کشخ  رگا  لطاب و  زامن  دشاب ؛ رت  هچنانچ 

درادن و لاکشا  دشاب ؛ رازگزامن  سابل  ای  ندب  رب  یسک  ناهد  بآ  قرع و  وم و  رگا  هلأسم 834 - 
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.دشاب وا  هارمه  لسع  موم و  دیراورم و  رگا  تسا  نینچمه 

رد هچ  دشاب  هدش  هیهت  هلخاد  رد  هچ  تشوگ ؛ مارح  ای  تسا  تشوگ  لالح  ناویح  زا  سابل  هک  دشاب  هتشاد  کش  رگا  هلأسم 835 - 
.دناوخب زامن  نآ  اب  هک  تسا  زیاج  هجراخ ؛

تـسا زیاج  تسا ؛ ناویح  نآ  زا  نآ  دننام  همکت و  هک  دنادن  ناسنا  رگا  یلو  تسا ؛ تشوگ  مارح  تاناویح  زا  فدـص  هلأسم 836 - 
.دناوخب زامن  نآ  اب  هک 

.دنناوخن زامن  باجنس  تسوپ  اب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  درادن ؛ لاکشا  زامن  رد  صلاخ  زخ  ندیشوپ  هلأسم 837 - 

.تسا حیحص  زامن  دناوخب ؛ زامن  تسا  تشوگ  مارح  ناویح  زا  هک  هدرک  شومارف  ای  دناد  یمن  هک  یسابل  اب  رگا  هلأسم 838 - 

ریغ زامن و  رد  نانز  يارب  یلو  تسا ؛ لطاب  نآ  اب  زامن  تسا و  مارح  نادرم  يارب  فاب  الط  سابل  ندیشوپ  مجنپ  طرـش  هلأسم 839 - 
.درادن لاکشا  زامن 

تسد و هب  الط  یچم  تعاس  نتـسب  ندرک و  تسد  هب  الط  رتشگنا  هنیـس و  هب  الط  ریجنز  نتخیوآ  لـثم  ـالط  ندیـشوپ  هلأسم 840 - 
.درادن لاکشا  زامن  ریغ  زامن و  رد  نز  يارب  یلو  تسا ؛ لطاب  اهنآ  اب  ندناوخ  زامن  مارح و  درم  يارب  نتشاذگ  الط  کنیع 

؛ دـناوخب زامن  نآ  اب  دـشاب و  هتـشاد  کش  ای  تسا  الط  زا  وا  سابل  ای  يرتشگنا  هک  دـنک  شومارف  ای  دـنادن  يدرم  رگا  هلأسم 841 - 
.تسا حیحص  شزامن 

زامن ریغ  رد  دشابن و  صلاخ  مشیربا  دیاب  راولـش  دـنب  نیچقرع و  یتح  طایتحا  رب  انب  رازگزامن  درم  سابل  مشـش  طرـش  هلأسم 842 - 
.تسا مارح  نادرم  يارب  نآ  ندیشوپ  مه 

نآ زا  يرادقم  ای  سابل  رتسآ  مامت  رگا  هلأسم 843 - 
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.تسا لطاب  نآ  رد  زامن  مارح و  درم  يارب  نآ  ندیشوپ  دشاب ؛ صلاخ  مشیربا 

.درادن لاکشا  زین  نآ  رد  زامن  دشوپب و  تسا  زیاج  رگید ؛ زیچ  ای  تسا  صلاخ  مشیربا  زا  دناد  یمن  هک  ار  یسابل  هلأسم 844 - 

.دنک یمن  لطاب  ار  زامن  درادن و  لاکشا  دشاب  درم  بیج  رد  رگا  نآ  دننام  یمشیربا و  لامتسد  هلأسم 845 - 

.درادن لاکشا  زامن  ریغ  زامن و  رد  نز ؛ يارب  یمشیربا  سابل  ندیشوپ  هلأسم 846 - 

سابل تسا  راچان  هک  یسک  زین  درادن و  یعنام  يراچان  لاح  رد  فاب  الط  صلاخ و  یمشیربا  یبصغ و  سابل  ندیشوپ  هلأسم 847 - 
.دناوخب زامن  اهسابل  نیا  اب  دناوت  یم  درادن ؛ اهنیا  زا  ریغ  يرگید  سابل  دشوپب و 

هب دیاب  دـشوپب ؛ سابل  تسین  راچان  درادـن و  يرگید  سابل  هدـش ؛ هیهت  رادرم  زا  هک  یـسابل  یبصغ و  سابل  زا  ریغ  رگا  هلأسم 848 - 
.دناوخب زامن  دش  هتفگ  ناگنهرب  يارب  هک  يروتسد 

؛ دشاب راچان  سابل  ندیشوپ  رد  هچنانچ  درادن ؛ يرگید  سابل  هدش  هیهت  تشوگ  مارح  ناویح  زا  هک  یـسابل  زا  ریغ  رگا  هلأسم 849 - 
.دروآ اج  هب  ار  زامن  دش  هتفگ  ناگنهرب  يارب  هک  يروتسد  هب  دیاب  دشابن ؛ راچان  رگا  دناوخب و  زامن  سابل  نامه  اب  دناوت  یم 

راچان سابل  ندیـشوپ  رد  هچنانچ  دـشاب ؛ هتـشادن  يرگید  سابل  فاب ؛ الط  ای  صلاـخ  یمـشیربا  ساـبل  زا  ریغ  درم  رگا  هلأسم 850 - 
.دناوخب زامن  دش  هتفگ  ناگنهرب  يارب  هک  يروتسد  هب  دیاب  دشابن ؛

هیهت دشاب ؛ يرادـیرخ  ای  هیارک  هب  هچرگا  تسا  بجاو  دـناشوپب ؛ نآ  اب  ار  دوخ  تروع  زامن  رد  هک  درادـن  يزیچ  رگا  هلأسم 851 - 
دایز وا  یئاراد  هب  تبسن  هک  دراد  مزال  لوپ  يردق  هب  نآ  هیهت  رگا  یلو  دیامن ؛
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دش هتفگ  ناگنهرب  يارب  هک  يروتسد  هب  دیاب  دراد ؛ ررض  وا  لاح  هب  دناسرب ؛ سابل  فرصم  هب  ار  لوپ  رگا  هک  تسا  يروط  ای  تسا ؛
.دناوخب زامن 

هتـشادن تقـشم  وا  يارب  نآ  ندرک  لوبق  هچنانچ  دـهد ؛ هیراع  ای  دـشخبب  وا  هب  سابل  يرگید  درادـن ؛ سابل  هک  یـسک  هلأسم 852 - 
ای ششخب  بلط  دراد ؛ سابل  هک  یسک  زا  دیاب  تسین ؛ تخس  وا  يارب  شـشخب  بلط  ای  ندرک  هیراع  رگا  هکلب  دنک ؛ لوبق  دیاب  دشاب 

.دیامن هیراع 

هکنآ لثم  تسین ؛ لومعم  دشوپب  ار  نآ  دهاوخ  یم  هک  یسک  يارب  نآ  تخود  ای  گنر  ای  هچراپ  هک  یـسابل  ندیـشوپ  هلأسم 853 - 
شرتاس دـناوخب و  زامن  سابل  نآ  اب  رگا  تسا و  مارح  دـشاب  تمرح  کته  بجوم  هک  یتروص  رد  دـشوپب ؛ یماظن  ساـبل  ملع  لـها 

.دوش لطاب  شزامن  تسین  دیعب  دشاب  نآ  طقف 

.تسا حیحص  زامن  دناوخب ؛ زامن  دشوپب و  هنادرم  سابل  نز  ای  هنانز ؛ سابل  درم  رگا  هلأسم 854 - 

ره تسین  زیاج  نآ  رد  زامن  دشاب  تشوگ  مارح  ناویح  ءازجا  زا  شفاحل  رگا  دـناوخب ؛ زامن  هدـیباوخ  دـیاب  هک  یـسک  هلأسم 855 - 
درجم یلو  تسین ؛ زیاج  زین  نآ  رد  زامن  دنک  قدص  نآ  رب  ندیـشوپ  هک  یتروص  رد  دشاب  مشیربا  ای  سجن  رگا  دشابن و  هنهرب  دـنچ 

.دناسر یمن  زامن  هب  ررض  درادن و  یبیع  نآ  ندیشک  دوخ  يور 

تروص نیا  رد  دوش ؛ هتفگ  ندیـشوپ  فرع  رد  هک  دچیپب  دوخ  هب  ار  نآ  زا  يرادقم  هکنیا  رگم  درادـن  بیع  لاح  ره  هب  کشت  اما  و 
.تسا فاحل  مکح  نآ  مکح 

دشاب كاپ  رازگزامن  سابل  ندب و  تسین  مزال  هک  يدراوم 

ندب رگا  دوش ؛ یم  هتفگ  ادعب  اهنآ  لیصفت  هک  تروص  هس  رد  هلأسم 856 - 
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: تسا حیحص  وا  زامن  دشاب ؛ سجن  رازگزامن  سابل  ای 

.دشاب هدش  هدولآ  نوخ  هب  شندب  ای  سابل  تسا ؛ وا  ندب  رد  هک  یلمد  ای  تحارج  ای  مخز  هطساو  هب  هکنآ  لوا 

هدولآ نوخ  هب  دوش ) یم  تداهش -  هبابس -  تشگنارس  دنب  هزادنا  هب  ابیرقت  هک   ) مهرد زا  رتمک  رادقم  هب  وا  سابل  ای  ندب  هکنآ  مود 
.دشاب

.دناوخب زامن  سجن  سابل  ای  ندب  اب  دشاب  راچان  هکنآ  موس 

وا کچوک  ياهـسابل  هک  تسا  نآ  تروص  نآ  تسا و  حیحـص  وا  زامن  دـشاب ؛ سجن  رازگزاـمن  ساـبل  رگا  تروص  کـی  رد  زین  و 
.دشاب سجن  نیچقرع  باروج و  دننام 

.دوش یم  هتفگ  دعب  لئاسم  رد  الصفم  تروص  هس  نیا  ماکحا  و 

ای ندـب  ندیـشک  بآ  هک  تسا  يروط  هچنانچ  دـشاب ؛ لمد  ای  تحارج  ای  مخز  نوخ  رازگزامن ؛ سابل  ای  ندـب  رد  رگا  هلأسم 857 - 
نآ اب  دناوت  یم  تسا ؛ هدشن  بوخ  لمد  ای  تحارج  ای  مخز  هک  یتقو  ات  تسا ؛ تخس  مدرم  رتشیب  يارب  سابل  ندرک  ضوع  ای  سابل 

.دناوخب زامن  نوخ 

.دشاب وا  سابل  ای  ندب  رد  هدش ؛ سجن  دنا و  هتشاذگ  مخز  يور  هک  یئاود  ای  هدمآ  نوریب  نوخ  اب  هک  یکرچ  رگا  تسا  نینچمهو 

دشاب و رازگزامن  سابل  ای  ندب  رد  تسا ؛ ناسآ  نآ  نتـسش  دوش و  یم  بوخ  يدوزب  هک  یمخز  یگدیرب و  نوخ  رگا  هلأسم 858 - 
.تسا لطاب  وا  زامن  دشاب  رتشیب  ای  مهرد  رادقم  هب  نوخ 

یلو دناوخب ؛ زامن  نآ  اب  تسین  زیاج  دوش ؛ سجن  مخز  تبوطر  هب  دراد ؛ هلصاف  مخز  اب  هک  سابل  ای  ندب  زا  یئاج  رگا  هلأسم 859 - 
ندناوخ زامن  دوش ؛ سجن  نآ  تبوطر  هب  دوش ؛ یم  هدولآ  مخز  تبوطر  هب  الومعم  هک  سابل  ای  ندب  زا  يرادقم  رگا 
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.درادن یعنام  نآ  اب 

ای ندـب  هب  ینوخ  تسا ؛ اهنیا  دـننام  ینیب و  ناهد و  يوت  هک  یمخز  ای  دـشابن  نوریب  نآ  ياـه  هناد  هک  ریـساوب  زا  رگا  هلأسم 860 - 
هناد هک  يریـساوب  نوخ  اما  دیوشب و  ار  نآ  ناکما  تروص  رد  تسا  مزال  طایتحا  رب  انب  دشاب ؛ رتشیب  ای  مهرد  رادقم  هب  دسرب و  سابل 

.تسا زیاج  نآ  اب  ندناوخ  زامن  لاکشا  نودب  تسا  نوریب  نآ  ياه 

ای تسا  مخز  زا  دنادن  دنیبب و  تسا  مهرد  زا  رتشیب  هک  ینوخ  دوخ  سابل  ای  ندب  رد  رگا  تسا ؛ مخز  شندب  هک  یسک  هلأسم 861 - 
.دناوخب زامن  نآ  اب  هک  تسین  زیاج  رگید ؛ نوخ 

هدشن بوخ  همه  یتقو  ات  دوش ؛ باسح  مخز  کی  هک  دنـشاب  مه  کیدزن  يروط  هب  دـشاب و  ندـب  رد  مخز  دـنچ  رگا  هلأسم 862 - 
مادک ره  دوش ؛ باسح  مخز  کی  مادک  ره  هک  دنشاب  رود  مه  زا  يردق  هب  رگا  یلو  درادن ؛ لاکـشا  اهنآ  نوخ  اب  ندناوخ  زامن  دنا ؛

.دشکب بآ  نآ  نوخ  زا  ار  سابل  ندب و  زامن ؛ يارب  دیاب  دش ؛ بوخ  هک 

؛ دـشاب رازگزامن  سابل  ای  ندـب  رد  تشوگ  مارح  ناویح  ای  رادرم ؛ ای  رفاک ؛ ای  كوخ ؛ ای  گس ؛ نوخ  ینزوس  رـس  رگا  هلأسم 863 - 
.تسا لطاب  وا  زامن 

لالح ناویح  نوخ  ای  ناسنا  ندـب  نوخ  لثم  رگید  ياهنوخ  یلو  تسا ؛ نینچ  زین  هضاحتـسا  سافن و  ضیح و  نوخ  طایتحا  رب  اـنب  و 
.درادن لاکشا  نآ  اب  ندناوخ  زامن  دشاب  مهرد  زا  رتمک  مه  يور  هک  یتروص  رد  دشاب  سابل  ندب و  ياج  دنچ  رد  هچرگا  تشوگ 

باسح نوخ  کی  دسرب ؛ نآ  تشپ  هب  دزیرب و  رتسآ  یب  سابل  هب  هک  ینوخ  هلأسم 864 - 
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.دومن باسح  ادج  ار  مادک  ره  دیاب  دنسرن  مه  هب  هک  یتروص  رد  دوش ؛ ینوخ  ادج  نآ  تشپ  رگا  یلو  دوش ؛ یم 

نآ اب  زامن  دـشاب ؛ رتشیب  رگا  حیحـص و  نآ  اب  زامن  دـشاب ؛ مهرد  زا  رتمک  مه  يور  تسا  سابل  يور  تشپ و  رد  هک  ینوخ  رگا  سپ 
.دنراد ار  مکح  نیمه  بحتسم  طایتحا  رب  انب  دنسرب  مه  هب  هک  یتروص  رد  تسا و  لطاب 

دیاب دوش ؛ ینوخ  ساـبل  يور  دزیرب و  رتسآ  هب  اـی  دـسرب و  نآ  رتسآ  هب  دزیرب و  دراد  رتسآ  هک  یـسابل  يور  نوخ  رگا  هلأسم 865 - 
زامن دشاب ؛ رتشیب  رگا  حیحص و  نآ  اب  زامن  دشاب ؛ مهرد  زا  رتمک  رتسآ  سابل و  يور  نوخ  رگا  سپ  دومن ؛ باسح  ادج  ار  مادک  ره 

.تسا لطاب  نآ  اب 

تـسا لطاب  نآ  اب  زامن  دنک ؛ هدولآ  ار  فارطا  هک  دسرب  نآ  هب  یتبوطر  دشاب و  مهرد  زا  رتمک  سابل  ای  ندب  نوخ  رگا  هلأسم 866 - 
؛ دنکن هدولآ  ار  فارطا  دـسرب و  نوخ  هب  طقف  تبوطر  رگا  یلو  دـشابن ؛ مهرد  هزادـنا  هب  هدیـسر  نآ  هب  هک  یتبوطر  نوخ و  هچرگا 

.درادن لاکشا  نآ  اب  ندناوخ  زامن  هک  تسا  نیا  رهاظ 

زا رتمک  هدش  سجن  هک  يرادقم  هچرگا  دوش ؛ سجن  نوخ  هب  ندیـسر  هطـساو  هب  یلو  دوشن  ینوخ  سابل  ای  ندـب  رگا  هلأسم 867 - 
.دناوخ زامن  نآ  اب  دوش  یمن  دشاب ؛ مهرد 

يور لوب  هرطق  کی  الثم  دسرب ؛ نآ  هب  يرگید  تساجن  دشاب و  مهرد  زا  رتمک  تسا  سابل  ای  ندـب  رد  هک  ینوخ  رگا  هلأسم 868 - 
.تسین زیاج  نآ  اب  ندناوخ  زامن  دسرب  سابل  ای  ندب  هب  هک  یتروص  رد  دزیرب ؛ نآ 

ياهسابل رگا  هلأسم 869 - 
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مارح ناویح  رادرم و  زا  هچنانچ  دـشاب ؛ سجن  دـیناشوپ  ار  تروع  اهنآ  اب  دوش  یمن  هک  باروج  نیچقرع و  لثم  رازگزامن  کـچوک 
.درادن لاکشا  دناوخب  زامن  سجن  رتشگنا  اب  رگا  زین  تسا و  حیحص  اهنآ  اب  زامن  دشاب ؛ هدشن  تسرد  تشوگ 

سابل قلطم  هک  تسین  دـیعب  دـشاب و  رازگزامن  هارمه  تسا  زیاج  سجن  يوقاچ  دـیلک و  لامتـسد و  دـننام  سجن  زیچ  هلأسم 870 - 
.دناسرن زامن  هب  يررض  تسا  وا  هارمه  هک  سجن 

دشاب یئاهنوخ  زا  هک  دهد  یم  لامتحا  یلو  تسا  مهرد  زا  رتمک  تسا  وا  سابل  ای  ندب  رد  هک  ینوخ  هک  دناد  یم  رگا  هلأسم 871 - 
.تسین مزال  نتسش  دناوخب و  زامن  نوخ  نآ  اب  هک  تسا  زیاج  تسین ؛ وفع  اهنآ  رد  هک 

تسین و اهنآ  رد  وفع  هک  تسا  یئاهنوخ  زا  هک  دـنادن  دـشاب و  مهرد  زا  رتمک  تسا  ندـب  اـی  ساـبل  رد  هک  ینوخ  رگا  هلأسم 872 - 
دیامن داقتعا  رگا  تسا  نینچمه  تسین و  مزال  زامن  هداعا  تسین  اهنآ  رد  وفع  هک  هدوب  یئاـهنوخ  زا  هک  دوش  مولعم  دـناوخب و  زاـمن 
هداعا هب  یتجاـح  زین  تروص  نیا  رد  هدوب  رتشیب  اـی  مهرد  رادـقم  هب  هک  دوش  مولعم  دـعب  دـناوخب و  زاـمن  تسا و  مهرد  زا  رتمک  هک 

.تسین

تسا بحتسم  رازگزامن  سابل  رد  هک  یئاهزیچ 

: تسا هلمج  نآ  زا  هک  تسا  بحتسم  رازگزامن  سابل  رد  زیچ  دنچ  هلأسم 873 - 

.قیقع رتشگنا  ندرک  تسد  شوخ و  يوب  لامعتسا  اهسابل و  نیرت  هزیکاپ  دیفس و  سابل  ابع و  ندیشوپ  کنحلا ؛ تحت  اب  همامع 

تسا هورکم  رازگزامن  سابل  رد  هک  یئاهزیچ 

: تسا هلمج  نآ  زا  تسا و  هورکم  رازگزامن  سابل  رد  زیچ  دنچ  هلأسم 874 - 

كرچ و هایس و  سابل  ندیشوپ 
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ياه همکت  ندوب  زاب  زین  دراد و  تروص  شقن  هک  یسابل  دنک و  یمن  زیهرپ  تساجن  زا  هک  یسک  سابل  راوخ و  بارش  سابل  گنت و 
.دشاب یم  هورکم  دراد  تروص  شقن  هک  يرتشگنا  ندرک  تسد  سابل و 

رازگزامن ناکم 

: دراد طرش  تفه  رازگزامن  ناکم 

.دشاب حابم  هکنآ  لوا  طرش 

عـضاوم هک  یتروص  رد  دـشاب ؛ اهنیا  دـننام  تخت و  شرف و  يور  هچرگا  دـناوخ  یم  زامن  یبصغ  کلم  رد  هک  یـسک  هلأسم 875 - 
همیخ یبصغ و  فقس  ریز  رد  ندناوخ  زامن  یلو  هدنیآ ؛ لئاسم  رد  لاح  تسا  نینچمه  تسا و  لطاب  شزامن  دشاب  یبصغ  شدوجس 

.درادن یعنام  یبصغ 

لطاب دشاب  یم  وا  لام  کلم  تعفنم  هک  یسک  هزاجا  نودب  تسا  يرگید  لام  نآ  تعفنم  هک  یکلم  رد  ندناوخ  زامن  هلأسم 876 - 
شزامن دـناوخب ؛ زامن  هدرک  هراجا  ار  هناخ  نآ  هک  یـسک  هزاجا  نودـب  يرگید  ای  هناخ  بحاص  رگا  يا  هراجا  هناخ  رد  ـالثم  تسا ؛

؛ دشاب هدـشن  تیـصو  هب  لمع  هک  یتروص  رد  دـنناسرب ؛ یفرـصم  هب  ار  وا  لام  ثلث  هک  دـشاب  هدرک  تیـصو  تیم  رگا  تسا و  لطاب 
.دناوخ زامن  وا  کلم  رد  دوش  یمن 

رگم تسا  لطاب  شزامن  دناوخب ؛ زامن  اجنآ  رد  دـنک و  بصغ  ار  وا  ياج  يرگید  رگا  هتـسشن ؛ دجـسم  رد  هک  یـسک  هلأسم 877 - 
.دنک ضارعا  اجنآ  زا  یلوا  صخش  هکنآ 

؛ تسا حیحـص  وا  زامن  دیایب ؛ شدای  زامن  زا  دـعب  دـناوخب و  زامن  هدرک  شومارف  ار  نآ  ندوب  یبصغ  هک  یئاج  رد  رگا  هلأسم 878 - 
هک یئاج  رد  رگا  تسا و  لطاب  شزامن  دـناوخب  زامن  اجنآ  رد  دـنک و  شومارف  رگا  هدرک ؛ بصغ  ار  یئاـج  شدوخ  هک  یـسک  یلو 

لحم هک  دمهفب  زامن  زا  دعب  دناوخب و  زامن  تسا  یبصغ  دناد  یمن 
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.دشاب لطاب  شزامن  هک  تسین  دیعب  هدوب ؛ یبصغ  شا  هدجس 

لطاب وا  زامن  دناوخب ؛ زامن  اجنآ  رد  تسا و  لطاب  زامن  یبصغ  ياج  رد  هک  دـنادن  یلو  تسا  یبصغ  یئاج  دـنادب  رگا  هلأسم 879 - 
.دشاب یم 

وا زامن  دشاب ؛ یبصغ  نآ  لعن  ای  نیز  ای  يراوس  ناویح  هچنانچ  دـناوخب ؛ هراوس  ار  بجاو  زامن  تسا  راچان  هک  یـسک  هلأسم 880 - 
.دناوخب یبحتسم  زامن  ناویح  نآ  رب  دهاوخب  رگا  تسا  نینچمه  تسا و  لطاب  طایتحا  رب  انب 

کلم نآ  رد  دناوت  یمن  شکیرش  هزاجا  نودب  دشابن ؛ ادج  وا  مهس  رگا  تسا  کیرش  يرگید  اب  یکلم  رد  هک  یـسک  هلأسم 881 - 
.دناوخب زامن  دنک و  فرصت 

لطاب نآ  رد  شزامن  مارح و  کلم  نآ  رد  وا  فرـصت  درخب ؛ یکلم  هدادـن  ار  نآ  هاکز  سمخ و  هک  یلوپ  نیع  اب  رگا  هلأسم 882 - 
.تسا

وا کلم  رد  ندناوخ  زامن  تسین ؛ یضار  ابلق  هک  دنادب  ناسنا  دهدب و  ندناوخ  زامن  هزاجا  نابز ؛ هب  کلم  بحاص  رگا  هلأسم 883 - 
.تسا حیحص  زامن  تسا  یضار  ابلق  هک  دنک  نیقی  ناسنا  دهدن و  هزاجا  رگا  تسا و  لطاب 

ار وا  یهدـب  رگا  یلو  تسا ؛ لـطاب  نآ  رد  زاـمن  مارح و  تسا  راکهدـب  هاـکز  اـی  سمخ  هک  یتیم  کـلم  رد  فرـصت  هلأسم 884 - 
.درادن لاکشا  وا  کلم  رد  زامن  فرصت و  دنیامن ؛ ادا  هک  دنوش  نماض  ای  دنهدب 

هتـشادن هحماسم  نودـب  ار  ضرق  ءادا  ياـنب  هثرو  هک  یتروص  رد  تسا  راکهدـب  مدرم  هب  هک  یتیم  کـلم  رد  فرـصت  هلأسم 885 - 
.تسا لطاب  نآ  رد  زامن  مارح و  دنشاب 

فرصت دنشاب ؛ بئاغ  ای  هناوید  ای  ریغص  وا  هثرو  زا  یضعب  یلو  دشاب  هتشادن  ضرق  تیم  رگا  هلأسم 886 - 
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.تسا لطاب  نآ  رد  زامن  مارح و  اهنآ  یلو  هزاجا  نودب  وا  کلم  رد 

لیبق نیا  ریغ  رد  یلو  درادن ؛ لاکـشا  تسا  هدامآ  نیدراو  يارب  هک  اهنیا  دننام  مامح و  هناخرفاسم و  رد  ندـناوخ  زامن  هلأسم 887 - 
هداد نذا  ندـناوخ  زامن  يارب  دوش  مولعم  هک  دـنزب  یفرح  ای  دـهدب  هزاجا  نآ  کـلام  هک  دـناوخ  زاـمن  دوش  یم  یتروص  رد  اـهاج ؛
هداد نذا  مه  ندناوخ  زامن  يارب  دوش  یم  هدیمهف  اهنیا  زا  هک  دباوخب ؛ دنیشنب و  وا  کلم  رد  دهدب  هزاجا  یـسک  هب  هکنیا  لثم  تسا ؛

.تسا

.تشذگ وضو  رد  ( 277  ) هلأسم رد  هک  يوحن  هب  دناوخ  زامن  دوش  یم  کلام  هزاجا  یب  عیسو ؛ رایسب  نیمز  رد  هلأسم 888 - 

یئاج رد  دشاب  راچان  رگید  تهج  ای  تقو  یگنت  هطـساو  هب  رگا  دشاب و  تکرح  یب  دـیاب  رازگزامن  ناکم  مود  طرـش  هلأسم 889 - 
رگا دناوخن و  يزیچ  تکرح  لاح  رد  دیاب  تسا  نکمم  هک  يردق  هب  دـناوخب ؛ زامن  نرت  یتشک و  لیبموتا و  دـننام  دراد  تکرح  هک 

.ددرگرب هلبق  فرط  هب  دننک ؛ تکرح  رگید  فرط  هب  هلبق  زا  اهنآ 

.درادن یعنام  دنا  هداتسیا  یتقو  اهنیا  دننام  نرت و  یتشک و  لیبموتا و  رد  ندناوخ  زامن  هلأسم 890 - 

.تسا لطاب  زامن  دنام ؛ تکرح  یب  دوش  یمن  هک  اهنیا  دننام  وج و  مدنگ و  نمرخ  يور  هلأسم 891 - 

.دنک یم  مامت  ار  زامن  دهدب  لامتحا  هک  دناوخب  زامن  یئاج  رد  دیاب  موس  طرش 

؛ دنک مامت  ار  زامن  دناوت  یمن  هک  دراد  نانیمطا  اهنیا  دـننام  تیعمج و  يدایز  ناراب و  داب و  هطـساو  هب  هک  یئاج  رد  ندـناوخ  زامن  و 
.دنک مامت  ار  زامن  اقافتا  هچرگا  تسین  حیحص 

؛ تسا مارح  نآ  رد  ندنام  هک  یئاج  رد  رگا  هلأسم 892 - 
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.درادن یلاکشا  شزامن  یلو  هدرک  تیصعم  هچرگا  دناوخب ؛ زامن  دوش  بارخ  تسا  کیدزن  هک  یفقس  ریز  الثم 

هتشون نآ  رب  ادخ  مسا  هک  شرف  زا  یئاج  لثم  تسا ؛ مارح  نآ  يور  نتسشن  نداتـسیا و  هک  يزیچ  يور  ندناوخ  زامن  هلأسم 893 - 
.تسین حیحص  طایتحاربانب  هدش ؛

هک يا  هزادنا  هب  نینچمه  دشابن و  هاتوک  دتسیاب ؛ تسار  اجنآ  رد  دناوتن  هک  يا  هزادنا  هب  شفقس  رازگزامن  ياج  هکنآ  مراهچ  طرش 
.دشابن کچوک  دشاب ؛ هتشادن  دوجس  عوکر و  ياج 

دناوخب و زامن  هتسشن  تسا  مزال  درادن  نکمت  نداتـسیا  زا  یلک  روط  هب  هک  دناوخب  زامن  یئاج  رد  هک  دوش  راچان  رگا  هلأسم 894 - 
.دیامن هراشا  رس  اب  اهنآ  يارب  درادن ؛ نکمت  دوجس  عوکر و  زا  رگا 

.درادن یبیع  دناوخب ؛ زامن  ماما 7  ربمغیپ و  ربق  زا  رتولج  هلأسم 895 - 

هک یئاج  یلو  دـسرب ؛ وا  سابل  اـی  ندـب  هب  نآ  تبوطر  هک  دـشابن  رت  يروط  هب  تسا  سجن  رگا  رازگزاـمن  ناـکم  هکنآ  مجنپ  طرش 
هک تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  تسا و  لطاب  زامن  دشاب  مه  کشخ  هک  یتروص  رد  دـشاب ؛ سجن  رگا  دراذـگ  یم  نآ  رب  ار  یناشیپ 

.دشابن سجن  الصا  رازگزامن  ناکم 

ای درم و  ای  دتـسیاب  رتولج  نز  دنک  یمن  یقرف  دشاب و  هلـصاف  بجو  کی  رادـقم  القا  زامن  لاح  رد  نز  درم و  نیب  دـیاب  مشـش  طرش 
عارذ هد  زا  رتمک  هلـصاف  رد  ندـناوخ  زامن  هکم  ریغ  رد  زین  تسین و  مزـال  هکم  رهـش  رد  هلـصاف  تیاـعر  یلو  دنتـسیاب ؛ مه  يواـسم 

.تسا هورکم 

رگا دنناوخب و  هرابود  ار  زامن  دـیاب  دـنوش ؛ زامن  دراو  مهاب  دتـسیاب و  رتولج  بجو  کی  زا  رتمک  ای  درم  ربارب  نز  رگا  هلأسم 896 - 
هب يرگید  زا  رتدوز  یکی 
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.دناوخب هرابود  ار  شزامن  دیاب  هدش  زامن  لوغشم  دعب  هک  یسک  تسا و  حیحص  رهظا  رب  انب  وا  زامن  دتسیاب  زامن 

يرگید زیچ  اپ  هدرپ  ای  راوید  دـنناوخ ؛ یم  زامن  هداتـسیا و  رتولج  نز  اـی  دـنا  هداتـسیا  مه  ربارب  هک  نز  درم و  نیب  رگا  هلأسم 897 - 
.دشابن هلصاف  مه  بجو  کی  اهنآ  نیب  هچرگا  تسا  حیحص  ود  ره  زامن  دننیبن ؛ ار  رگیدکی  هک  دشاب 

رتدـنلب ای  رت  تسپ  هتـسب  تشگنا  راهچ  زا  شیب  وا ؛ ياپ  ناتـشگنا  رـس  اهوناز و  ياـج  زا  رازگزاـمن  یناـشیپ  ياـج  هکنآ  متفه  طرش 
.دشابن

.دوش یم  هتفگ  هدجس  ماکحا  رد  هلأسم  نیا  لیصفت  و 

هب التبا  زا  عنام  هدنوش  دراو  ای  دوش  دراو  دـناوت  یمن  مه  یـسک  تسا و  تولخ  هک  یئاج  رد  مرحم  ان  نز  درم و  ندوب  هلأسم 898 - 
.تسا حیحص  دناوخب  زامن  اجنآ  رگا  نکل  تسین و  زیاج  دنهدب  ار  تیصعم  رد  عوقو  لامتحا  هک  یتروص  رد  دوش ؛ یمن  تیصعم 

نآ لامعتـسا  نداد و  شوگ  هچرگا  تسین ؛ لـطاب  دـننک  یم  لامعتـسا  نآ  دـننام  راـت و  هک  یئاـج  رد  ندـناوخ  زاـمن  هلأسم 899 - 
.تسا تیصعم 

لاکـشا يراچان  لاح  رد  یلو  دـنناوخن ؛ بجاو  زامن  رایتخا  لاـح  رد  هبعک  هناـخ  ماـب  رب  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هلأسم 900 - 
.درادن

.تسا زیاج  زین  رایتخا  لاح  رد  هبعک  هناخ  رد  زامن  هک  تسا  نیا  رهاظ  و 

ینکر ره  لباقم  هناخ  لخاد  رد  تسا  بحتسم  هکلب  درادن ؛ لاکشا  نآ  ماب  رب  هبعک و  هناخ  رد  بحتـسم  زامن  ندناوخ  هلأسم 901 - 
.دنناوخب زامن  تعکر  ود 

تسا بحتسم  اهنآ  رد  ندناوخ  زامن  هک  یئاهاج 

همه زا  رتهب  دنناوخب و  دجسم  رد  ار  زامن  هک  تسا  هدش  شرافس  رایسب  مالسا  سدقم  عرش  رد  هلأسم 902 - 
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زا دعب  سدقملا و  تیب  دجسم  نآ  زا  دعب  هفوک و  دجسم  نآ  زا  دعب  و  ص )  ) ربمغیپ دجسم  نآ  زادعب  تسا و  مارحلادجسم  اهدجسم 
.تسا رازاب  دجسم  نآ  زا  دعب  هلحم و  دجسم  نآ  زا  دعب  رهش و  ره  عماج  دجسم  نآ 

.تسا رتهب  بقع  قاطا  هناخقودنص و  رد  هکلب  هناخ ؛ رد  ندناوخ  زامن  اهنز  يارب  هلأسم 903 - 

نینمؤملاریما ترضح  رهطم  مرح  زامن  هک  تسا  يورم  تسا و  دجسم  زا  رتهب  هکلب  بحتـسم  ع )  ) ناماما مرح  رد  زامن  هلأسم 904 - 
.تسا زامن  رازه  تسیود  ربارب  (ع )

هتشادن يرذع  رگا  دجـسم  هیاسمه  تسا و  بحتـسم  درادن ؛ رازگزامن  هک  يدجـسم  رد  نتفر  دجـسم و  هب  نتفر  دایز  هلأسم 905 - 
.دناوخب زامن  دجسم  ریغ  رد  تسا  هورکم  دشاب ؛

هیاسمه دنکن و  تروشم  وا  اب  اهراک  رد  دروخن و  اذغ  دوش  یمن  رضاح  دجسم  رد  هک  یـسک  اب  ناسنا  تسا  بحتـسم  هلأسم 906 - 
.دهدن نز  وا  هب  دریگن و  نز  وا  زا  دوشن و  وا 

تسا هورکم  اهنآ  رد  ندناوخ  زامن  هک  یئاهاج 

: تسا هلمج  نآ  زا  تسا و  هورکم  اج  دنچ  رد  ندناوخ  زامن  هلأسم 907 - 

.مامح ( 1)

.رازکمن نیمز  ( 2)

.ناسنا لباقم  ( 3)

.تسا زاب  هک  يرد  لباقم  ( 4)

.تسا مارح  تمحازم  دشاب  تمحز  هچنانچ  دشابن و  تمحز  دننک  یم  روبع  هک  یناسک  يارب  رگا  هچوک  نابایخ و  هداج و  رد  ( 5)

.غارچ شتآ و  لباقم  ( 6)

.دشاب شتآ  هروک  هک  اج  ره  هناخزپشآ و  رد  ( 7)

.دشاب لوب  لحم  هک  يا  هلاچ  هاچ و  لباقم  ( 8)

.دنشکب هدرپ  نآ  يور  هکنآ  رگم  دراد ؛ حور  هک  يزیچ  همسجم  سکع و  يوربور  ( 9)

.دشاب نآ  رد  بنج  هک  یقاطا  رد  ( 10)

اقآ داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 217 

http://www.ghaemiyeh.com


.دشابن رازگزامن  يوربور  هچرگا  دشاب  سکع  هک  یئاج  رد  ( 11)

لباقم ( 12)
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.ربق

.ربق يور  ( 13)

.ربق ود  نیب  ( 14)

.ناتسربق رد  ( 15)

دراذگب يزیچ  دوخ  يولج  تسا  بحتسم  تسا ؛ وا  يوربور  یسک  ای  دناوخ ؛ یم  زامن  مدرم  روبع  لحم  رد  هک  یسک  هلأسم 908 - 
.تسا یفاک  دشاب  مه  ینامسیر  ای  بوچ  رگا  و 

دجسم ماکحا 

تـسا هدش  سجن  هک  دـمهفب  سک  ره  تسا و  مارح  دجـسم  راوید  لخاد  فرط  ماب و  فقـس و  نیمز و  ندرک  سجن  هلأسم 909 - 
رگا یلو  دـننکن ؛ سجن  مه  ار  دجـسم  راوـید  نوریب  فرط  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـنک و  فرطرب  ار  نآ  تساـجن  اروـف  دـیاب 

.دشاب دجسم  کته  بجوم  تساجن  ءاقب  هک  یتروص  رد  رگم  تسین  مزال  نآ  ندرک  فرطرب  دوش  سجن 

انب یلو  تسین ؛ بجاو  وا  رب  دجسم  ریهطت  دنکن ؛ ادیپ  دشاب و  هتشاد  مزال  کمک  ای  دیامن ؛ ریهطت  ار  دجسم  دناوتن  رگا  هلأسم 910 - 
.دهد عالطا  دنک  ریهطت  دهد  یم  لامتحا  هک  یسک  هب  دیاب  بجاو  طایتحا  رب 

ای دـننکب  ار  اجنآ  دـیاب  تسین ؛ نکمم  ندرک  بارخ  ای  ندـنک  نودـب  نآ  ریهطت  هک  دوش  سجن  دجـسم  زا  یئاـج  رگا  هلأسم 911 - 
بارخ هک  یئاج  نتخاس  دنا و  هدنک  هک  یئاج  ندرک  رپ  دشابن و  فقو  ررـض  مزلتـسم  یلک و  یبارخ  هک  یتروص  رد  دـنیامن  بارخ 

هب ندیشک  بآ  زا  دعب  دیاب  دشاب ؛ نکمم  هک  یتروص  رد  دوش ؛ سجن  دجـسم  رجآ  دننام  يزیچ  رگا  یلو  تسین ؛ بجاو  دنا ؛ هدرک 
.دنراذگب شلوا  ياج 

رد ندناوخ  زامن  هک  دوش  بارخ  يروط  هب  ای  دنزاسب ؛ نآ  دـننام  هناخ و  نآ  ياج  هب  دـننک و  بصغ  ار  يدجـسم  رگا  هلأسم 912 - 
.تسین بجاو  نآ  ریهطت  یلو  تسا  مارح  نآ  ندرک  سجن  مه  زاب  طایتحا  رب  انب  دشابن ؛ نکمم  نآ 

هلأسم 913
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نآ ریهطت  دـشاب ؛ یمارتـحا  یب  نآ  ندـنام  سجن  هچناـنچ  دوش ؛ سجن  اـهنآ  زا  یکی  رگا  تسا و  مارح  ناـماما  مرح  ندرک  سجن  - 
.دننک ریهطت  ار  نآ  دشابن  مه  یمارتحا  یب  رگا  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هکلب  تسا ؛ بجاو 

هب یمارتحا  یب  ریـصح  تساجن  هچنانچ  یلو  دنـشکب ؛ بآ  ار  نآ  دـیاب  طایتحا  رب  انب  دوش ؛ سجن  دجـسم  ریـصح  رگا  هلأسم 914 - 
.دنربب ار  نآ  دیاب  دشاب ؛ رتهب  سجن  ياج  ندیرب  دوش و  یم  بارخ  ندیشک ؛ بآ  هطساو  هب  دشاب و  دجسم 

تسا نآ  بحتسم  طایتحا  هکلب  تسا ؛ مارح  دشاب  دجـسم  هب  یمارتحا  یب  رگا  دجـسم  رد  سجنتم  سجن و  نیع  ندرب  هلأسم 915 - 
.دنربن دجسم  رد  ار  سجن  نیع  دشابن ؛ مه  یمارتحا  یب  رگا  هک 

رد دـنربب ؛ نآ  رد  ياـچ  بابـسا  دـنبوکب و  یهایـس  دـننک و  شرف  دـننزب و  رداـچ  یناوـخ  هضور  يارب  ار  دجـسم  رگا  هلأسم 916 - 
.درادن لاکشا  دوشن  ندناوخ  زامن  عنام  دناسرن و  ررض  دجسم  هب  اهراک  نیا  هک  یتروص 

.دننکن تنیز  دراد  حور  ناویح  ناسنا و  لثم  هک  یئاهزیچ  تروص  الط و  هب  ار  دجسم  هک  تسا  نیا  بحتسم  طایتحا  هلأسم 917 - 

.دنیامن هداج  کلم و  لخاد  ای  دنشورفب  ار  نآ  دنناوت  یمن  دوش  مه  بارخ  دجسم  رگا  هلأسم 918 - 

؛ دوش بارخ  دجـسم  رگا  تسا و  لطاب  هن  ای  دوشب  باسح  انب  ءزج  هچ  دجـسم  رگید  ياـهزیچ  هرجنپ و  رد و  نتخورف  هلأسم 919 - 
هب رگا  یلو  دوش ؛ فرصم  رگید  دجسم  رد  دیاب  دروخن ؛ دجسم  نآ  درد  هب  هچنانچ  دننک و  دجسم  نامه  ریمعت  فرـص  ار  اهنیا  دیاب 

دنشورفب ار  نآ  دنناوت  یم  دوشن  باسح  انب  ءزج  هچنانچ  دروخن  مه  رگید  ياهدجسم  درد 
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.دنیامن رگید  دجسم  ریمعت  فرص  هنرگ  دجسم و  نامه  ریمعت  فرص  تسا  نکمم  رگا  ار  نآ  لوپ  و 

هک دوش  بارخ  يروط  دجسم  رگا  تسا و  بحتسم  دشاب  یم  یبارخ  هب  کیدزن  هک  يدجسم  ریمعت  دجـسم و  نتخاس  هلأسم 920 - 
جایتحا يارب  هدشن ؛ بارخ  هک  ار  يدجـسم  دنناوت  یم  هکلب  دنزاسب ؛ هرابود  دننک و  بارخ  ار  نآ  دنناوت  یم  دشابن  نکمم  نآ  ریمعت 

.دنزاسب رتگرزب  دننک و  بارخ  مدرم 

دوخ تسا  بحتسم  دورب  دجسم  دهاوخ  یم  هک  یسک  تسا و  بحتسم  نآ  غارچ  ندرک  نشور  دجـسم و  ندرک  زیمت  هلأسم 921 - 
هب ندش  لخاد  عقوم  دـشابن و  نآ  هب  یتساجن  هک  دـنک  یـسراو  ار  دوخ  شفک  هت  دـشوپب و  یتمیق  هزیکاپ و  سابل  ودـنک  وبـشوخ  ار 
زا دیآ و  دجسم  هب  رتدوز  همه  زا  تسا  بحتسم  نینچمه  دراذگب و  ار  پچ  ياپ  لوا  ندمآ ؛ نوریب  عقوم  تسار و  ياپ  لوا  دجسم ؛

.دور نوریب  رترید  همه 

زامن رگا  دناوخب و  دجسم  مارتحا  تیحت و  دصق  هب  زامن  تعکر  ود  تسا  بحتسم  دوش ؛ یم  دجسم  دراو  ناسنا  یتقو  هلأسم 922 - 
.تسا یفاک  دناوخب  مه  يرگید  بحتسم  ای  بجاو 

ندـش و تعنـص  لوغـشم  اـیند و  ياـهراک  هب  عجار  ندرک  تبحـص  دـشابن و  راـچان  ناـسنا  رگا  دجـسم  رد  ندـیباوخ  هلأسم 923 - 
.تسا هورکم  دشابن ؛ نآ  دننام  تحیصن و  هک  يرعش  ندناوخ 

؛ دنک دنلب  ار  دوخ  يادص  دنک و  بلط  ار  يا  هدشمگ  دزادـنیب و  دجـسم  رد  ار  هنیـس  طالخا  ینیب و  ناهد و  بآ  تسا  هورکم  زین  و 
.درادن یعنام  ناذا  يارب  ادص  ندرک  دنلب  یلو 

اهنیا دننام  ریس و  زایپ و  هک  یسک  تسا و  هورکم  دجسم  هب  هناوید  هچب و  نداد  هار  هلأسم 924 - 
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.دورب دجسم  هب  تسا  هورکم  دنک  یم  تیذا  ار  مدرم  شناهد  يوب  هک  هدروخ 

هماقا ناذا و 

ریغ بجاو  ياهزامن  زا  شیپ  یلو  دنیوگب ؛ هماقا  ناذا و  هیموی  بجاو  ياهزامن  زا  شیپ  تسا  بحتسم  نز  درم و  يارب  هلأسم 925 - 
: دنیوگب هبترم  هس  تسا  بحتسم  دنناوخب ؛ تعامج  اب  هک  یتروص  رد  تایآ  زامن  لثم  هیموی 

.هالصلا

رد ناذا و  وا  تسار  شوگ  رد  دتفیب ؛ شفان  دنب  هکنآ  زا  شیپ  ای  دیآ ؛ یم  ایند  هب  هچب  هک  یلوا  زور  رد  تسا  بحتسم  هلأسم 926 - 
.دنیوگب هماقا  شپچ  شوگ 

: تسا هلمج  هدجیه  ناذا  هلأسم 927 - 

ریخ یلع  یح  حـالفلا ؛ یلع  یح  هالـصلا ؛ یلع  یح  هّللا ؛ لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  هّللا ؛ ـالا  هلا  ـال  نا  دهـشا  هبترم ؛ راـهچ  ربـکا  هّللا 
.هبترم ود  کی  ره  هّللا  الا  هلا  ال  ربکا ؛ هّللا  لمعلا ؛

نتفگ زا  دـعب  دوش و  یم  مک  نآ  رخآ  زا  هّللا  الا  هلاال  هبترم  کی  ناذا و  لوا  زا  ربکا  هّللا  هبترم  ود  ینعی  تسا ؛ هلمج  هدـفه  هماـقا  و 
.دومن هفاضا  هالصلا  تماق  دق  هبترم  ود  دیاب  لمعلا  ریخ  یلع  یح 

تبرق دصق  هب  هّللا  لوسر  ادـمحم  نا  دهـشا  زا  دـعب  تسا  بوخ  یلو  تسین ؛ هماقا  ناذا و  وزج  هّللا  یلو  ایلع  نا  دهـشا  هلأسم 928 - 
.دوش هتفگ 

: ربکا هّللا  هماقا  ناذا و  همجرت 

.دننک فصو  ار  وا  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  یلاعت  يادخ  ینعی 

: هّللا الا  هلا  نا ال  دهشا 

.تسا اتمه  یب  اتکی و  هک  یئادخ  زج  تسین  شتسرپ  راوازس  یئادخ  هک  مهد  یم  تداهش  ینعی 

: هّللا لوسر  ادمحم  نا  دهشا 

.تسا ادخ  هداتسرف  ربمغیپ و  ص )  ) هّللادبع نب  دمحم  ترضح  هک  مهد  یم  تداهش  ینعی 

: هّللا یلو  نینمؤملا  ریما  ایلع  نا  دهشا 

هالصلا و هیلع  یلع  ترضح  هک  مهد  یم  تداهش  ینعی 
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.تسا قلخ  همه  رب  ادخ  یلو  نینمؤم و  ریما  مالسلا 

: هالصلا یلع  یح 

.زامن يارب  باتشب  ینعی 

: حالفلا یلع  یح 

.يراگتسر يارب  باتشب  ینعی 

: لمعلا ریخ  یلع  یح 

.تسا زامن  هک  اهراک  نیرتهب  يارب  باتشب  ینعی 

: هالصلا تماق  دق 

.دش اپ  رب  زامن  قیقحت  هب  ینعی 

: هّللا الا  هلا  ال 

.تسا اتمه  یب  اتکی و  هک  یئادخ  رگم  تسین  شتسرپ  راوازس  یئادخ  ینعی 

ار نآ  هرابود  دیاب  دزادنیب ؛ هلصاف  لومعم  زا  رتشیب  اهنآ  نیب  رگا  دوشن و  هلصاف  یلیخ  دیاب  هماقا  ناذا و  ياه  هلمج  نیب  هلأسم 929 - 
.دریگب رس  زا 

وـهل و سلجم  رد  هک  یناوـخ  زاوآ  روـط  هب  ینعی  دوـش ؛ اـنغ  هچناـنچ  دزادـنیب  وـلگ  رد  ار  ادـص  هماـقا  ناذا و  رد  رگا  هلأسم 930 - 
.دشاب یم  هورکم  دوشن  روطنیا  رگا  تسا و  مارح  دیوگب ؛ ار  هماقا  ناذا و  تسا  لومعم  يرگیزاب 

: تسین عورشم  ناذا  زامن  ود  رد  هلأسم 931 - 

.تسا هجحیذ  مهن  زور  هک  هفرع  زور  رصع  زامن  لوا :

.دشاب مارحلا  رعشم  رد  هک  یسک  يارب  نابرق ؛ دیع  بش  ءاشع  زامن  مود :

.دشاب هلصاف  یمک  اهنآ  نیب  ای  دوشن ؛ هلصاف  چیه  یلبق  زامن  اب  هک  دوش  یم  طقاس  ناذا  یتروص  رد  زامن  ود  نیا  رد  و 

دوخ زامن  يارب  دـیابن  دـناوخ ؛ یم  زامن  تعامج  نآ  اب  هک  یـسک  دنـشاب ؛ هتفگ  هماقا  ناذا و  یتعامج  زاـمن  يارب  رگا  هلأسم 932 - 
.دیوگب هماقا  ناذا و 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 223 

http://www.ghaemiyeh.com


هدروخن و مه  هب  اهفـص  هک  یتقو  ات  هدـش ؛ مامت  تعاـمج  دـنیبب  دور و  دجـسم  هب  تعاـمج  زاـمن  ندـناوخ  يارب  رگا  هلأسم 933 - 
.دیوگن هماقا  ناذا و  دوخ  زامن  يارب  دناوت  یم  هدشن ؛ قرفتم  تیعمج 

ناسنا رگا  تسا ؛ هدروخن  مه  هب  اهفص  هدش و  مامت  هزات  نانآ  زامن  ای  دنتعامج ؛ زامن  لوغشم  يا  هدع  هک  یئاج  رد  هلأسم 934 - 
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: دوش یم  طقاس  وا  زا  هماقا  ناذا و  طرش  شش  اب  دناوخب ؛ زامن  دوش  یم  اپ  رب  هک  يرگید  تعامج  اب  ای  يدارف  دهاوخب 

.تسین مولعم  هماقا  ناذا و  ندش  طقاس  دشابن ؛ دجسم  رد  رگا  دشاب و  دجسم  رد  تعامج  زامن  هکنآ  لوا :

.دنشاب هتفگ  هماقا  ناذا و  زامن ؛ نآ  يارب  هکنآ  مود :

.دشابن لطاب  تعامج  زامن  هکنآ  موس :

دجـسم ماب  رد  دهاوخب  وا  دشاب و  دجـسم  لخاد  تعامج  زامن  رگا  سپ  دشاب ؛ ناکم  کی  رد  تعامج  زامن  وا و  زامن  هکنآ  مراهچ :
.دیوگب هماقا  ناذا و  تسا  بحتسم  دناوخب ؛ زامن 

.دشاب ءادا  ود  ره  تعامج  زامن  وا و  زامن  هکنآ  مجنپ :

هب هک  يزامن  ای  دـنناوخب ؛ رـصع  زامن  ود  ره  ای  رهظ ؛ زامن  ود  ره  الثم  دـشاب ؛ كرتشم  تعاـمج ؛ زاـمن  وا و  زاـمن  تقو  هکنآ  مشش :
.دشاب رصع  زامن  تعامج  زامن  دناوخب و  رهظ  زامن  وا  ای  دناوخب ؛ رصع  زامن  وا  دشاب و  رهظ  زامن  دوش ؛ یم  هدناوخ  تعامج 

حیحص تعامج  زامن  هک  دنک  کش  ینعی  دنک ؛ کش  دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  یئاهطرـش  زا  موس  طرـش  رد  رگا  هلأسم 935 - 
.دیوگب هماقا  ناذا و  تسا  بحتسم  دنک  کش  رگید  طرش  جنپ  زا  یکی  رد  رگا  یلو  تسا ؛ طقاس  وا  زا  هماقا  ناذا و  هن ؛ ای  هدوب 

.دیوگب هتسهآ  دونش  یم  هک  ار  یتمسق  ره  تسا  بحتسم  دونشب  ار  يرگید  هماقا  ناذا و  هک  یسک  هلأسم 936 - 

هماـقا و ناذا و  نآ  نیب  هک  یتروص  رد  هن ؛ اـی  دـشاب  هتفگ  وا  اـب  هچ  دـشاب ؛ هدینـش  ار  يرگید  هماـقا  ناذا و  هک  یـسک  هلأسم 937 - 
.دیوگن هماقا  ناذا و  دوخ  زامن  يارب  دناوت  یم  دشاب ؛ هدشن  هلصاف  دایز  دناوخب  دهاوخ  یم  هک  يزامن 

رگا هلأسم 938 - 
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.دوش یمن  طقاس  دشاب ؛ هتشادن  مه  تذل  دصق  رگا  هکلب  دوش ؛ یمن  طقاس  وا  ناذا  دونشب ؛ تذل  دصق  اب  ار  نز  ناذا  درم 

.تسا یفاک  دیوگب  هماقا  ناذا و  نز  رگا  نانز  تعامج  زامن  رد  یلو  دیوگب ؛ درم  دیاب  ار  تعامج  زامن  هماقا  ناذا و  هلأسم 939 - 

.دوش هتفگ  تراهط  اب  نداتسیا و  لاح  رد  ناذا و  زا  دعب  دیاب  هماقا  هلأسم 940 - 

زا دیاب  دـیوگب  هالـصلا  یلع  یح  زا  شیپ  ار  حالفلا  یلع  یح  الثم  دـیوگب ؛ بیترت  نودـب  ار  هماقا  ناذا و  تاملک  رگا  هلأسم 941 - 
.دیوگب هرابود  هدروخ  مه  هب  بیترت  هک  یئاج 

باسح هماقا  نیا  ناذا  هتفگ  هک  ار  یناذا  هک  دهد  هلـصاف  يردق  هب  اهنآ  نیب  رگا  دهدن و  هلـصاف  هماقا  ناذا و  نیب  دیاب  هلأسم 942 - 
.دیوگب ار  ناذا  هرابود  تسا  بحتسم  دوشن ؛

زامن نآ  يارب  هرابود  تسا  بحتسم  دوشن ؛ باسح  زامن  نآ  هماقا  ناذا و  هک  دهد  هلصاف  يردق  هب  زامن  هماقا و  ناذا و  نیب  رگا  زین  و 
.دیوگب هماقا  ناذا و 

؛ دیوگب رگید  فرح  یفرح  ياج  هب  ای  دیوگب ؛ طلغ  یبرع  هب  رگا  سپ  دوش ؛ هتفگ  حیحـص  یبرع  هب  دیاب  هماقا  ناذا و  هلأسم 943 - 
.تسین حیحص  دیوگب ؛ یسراف  هب  ار  نآ  همجرت  الثم  ای 

دیوگب تقو  زا  شیپ  یـشومارف  يور  زا  ای  ادـمع  رگا  دوش و  هتفگ  زامن  تقو  ندـش  لخاد  زا  دـعب  دـیاب  هماـقا  ناذا و  هلأسم 944 - 
.تسا لطاب 

دنک کش  دوش و  هماقا  لوغشم  رگا  یلو  دیوگب ؛ ار  ناذا  دیاب  هن  ای  هتفگ  ناذا  هک  دنک  کش  هماقا  نتفگ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 945 - 
.تسین مزال  ناذا  نتفگ  هن ؛ ای  هتفگ  ناذا  هک 

رگا هلأسم 946 - 
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نتفگ رد  هک  ار  یتمسق  دیاب  هن ؛ ای  هتفگ  ار  نآ  زا  شیپ  تمـسق  هک  دنک  کش  دیوگب  ار  یتمـسق  هکنآ  زا  شیپ  هماقا  ای  ناذا  نیب  رد 
نتفگ هن ؛ ای  هتفگ  تسا  نآ  زا  شیپ  هچنآ  هک  دـنک  کش  هماقا  ای  ناذا  زا  یتمـسق  نتفگ  لاح  رد  رگا  یلو  دـیوگب ؛ هدرک  کش  نآ 

.تسین مزال  نآ 

دراذگب و شوگ  هب  ار  اهتسد  دشاب و  لسغ  ای  وضو  اب  دتـسیاب و  هلبق  هب  ور  نتفگ ؛ ناذا  عقوم  رد  ناسنا  تسا  بحتـسم  هلأسم 947 - 
.دنزن فرح  اهنآ  نیب  دهد و  هلصاف  یمک  ناذا  ياه  هلمج  نیب  دشکب و  دیامن و  دنلب  ار  ادص 

هب ار  نآ  ياه  هلمج  دیوگب و  رت  هتـسهآ  ناذا  زا  ار  نآ  دـشاب و  مارآ  هماقا  نتفگ  عقوم  رد  ناسنا  ندـب  تسا  بحتـسم  هلأسم 948 - 
.دهدن هماقا  ياه  هلمج  نیب  دهد ؛ یم  هلصاف  ناذا  ياه  هلمج  نیب  هک  يا  هزادنا  هب  یلو  دنابسچن ؛ مه 

ای دناوخب ؛ اعد  ای  دیوگب ؛ رکذ  ای  دنک ؛ هدجـس  ای  دنیـشنب ؛ يردق  ای  درادرب ؛ مدق  کی  هماقا  ناذا و  نیب  تسا  بحتـسم  هلأسم 949 - 
نیب ندناوخ  زامن  حبـص و  زامن  هماقا  ناذا و  نیب  ندز  فرح  یلو  دناوخب ؛ زامن  تعکر  ود  ای  دـنزب ؛ یفرح  ای  دـشاب ؛ تکاس  يردـق 

.تسین بحتسم  برغم  زامن  هماقا  ناذا و 

رد ار  ناذا  دشاب و  دنلب  شیادص  سانش و  تقو  لداع و  دننک  یم  نیعم  ناذا  نتفگ  يارب  هک  ار  یـسک  تسا  بحتـسم  هلأسم 950 - 
.دیوگب دنلب  ياج 

زامن تابجاو 

تسا زیچ  هدزای  زامن  تابجاو 

.تین لوا 

.نداتسیا ینعی  مایق  مود 

.زامن لوا  رد  ربکا  هّللا  نتفگ  ینعی  مارحالا  هریبکت  موس 

.عوکر مراهچ 

.دوجس مجنپ 

.تئارق مشش 

.رکذ متفه 

.دهشت متشه 
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.مالس مهن 

.بیترت مهد 

.زامن ءازجا  ندوب  یپ  رد  یپ  ینعی  تالاوم  مهدزای 

یضعب هلأسم 951 - 
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.دوش یم  لطاب  زامن  اهابتشا -  ای  دشاب  ادمع  درواین -  اج  هب  ار  اهنآ  ناسنا  رگا  ینعی  تسا ؛ نکر  زامن  تابجاو  زا 

.دوش یمن  لطاب  زامن  ددرگ  مک  اهابتشا  رگا  ینعی  تسین ؛ نکر  رگید  یضعب  و 

: تسا زیچ  جنپ  زامن  نکر  و 

.تین لوا :

.مارحالا هریبکت  مود :

.عوکر زا  شیپ  نداتسیا  ینعی  عوکر ؛ هب  لصتم  مایق  موس :

.عوکر مراهچ :

.تعکر کی  زا  هدجس  ود  مجنپ :

يدایز رگا  دشاب  هابتـشا  يور  زا  هک  یتروص  رد  دوش و  یم  لطاب  زامن  اقلطم  دـشاب ؛ يدـمع  هک  یتروص  رد  يدایز  هب  تبـسن  اما  و 
.تسین لطاب  الا  تسا و  لطاب  زامن  دشاب ؛ تعکر  کی  زا  هدجس  ود  رد  ای  عوکر  رد 

تین

زا ار  تین  تسین  مزال  دروآ و  اج  هب  ملاع  دـنوادخ  نامرف  نداد  ماـجنا  يارب  ینعی  تبرق ؛ تین  هب  ار  زاـمن  دـیاب  ناـسنا  هلأسم 952 - 
: دیوگب نابز  هب  الثم  ای  دنارذگب  دوخ  بلق 

.هّللا یلا  هبرق  مناوخ  یم  رهظ  زامن  تعکر  راهچ 

زامن رصع ؛ ای  تسا  رهظ  دنکن ؛ نیعم  مناوخ و  یم  زامن  تعکر  راهچ  هک  دنک  تین  رصع  زامن  رد  ای  رهظ  زامن  رد  رگا  هلأسم 953 - 
ار رهظ  زامن  ای  اضق  زامن  نآ  دهاوخب  رهظ  زامن  تقو  رد  رگا  تسا ؛ بجاو  وا  رب  رهظ  زامن  ياضق  الثم  هک  یسک  زین  تسا و  لطاب  وا 

.دنک نیعم  تین  رد  دناوخ ؛ یم  هک  ار  يزامن  دیاب  دناوخب ؛

رگا هک  دوش  لـفاغ  هک  يروط  هب  زاـمن  نیب  رد  رگا  سپ  دـشاب ؛ یقاـب  دوـخ  تین  هب  زاـمن  رخآ  اـت  لوا  زا  دـیاب  ناـسنا  هلأسم 954 - 
.تسا لطاب  شزامن  دیوگب ؛ هچ  دنادن  ؟ ینک یم  هچ  دنسرپب 

ناشن يارب  ینعی  دنک  ایر  هک  یسک  سپ  دناوخب ؛ زامن  ملاع  دنوادخ  رما  ماجنا  يارب  طقف  دیاب  ناسنا  هلأسم 955 - 
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.دریگب رظن  رد  ار  ود  ره  مدرم  ادخ و  ای  دشاب ؛ مدرم  يارب  طقف  هاوخ  تسا ؛ لطاب  شزامن  دناوخب  زامن  مدرم  هب  نداد 

دروآ اج  هب  ادـخ  يارب  ار  زامن  رگا  هکلب  تسا ؛ لطاب  شزامن  دروآ ؛ اج  هب  ادـخ  ریغ  يارب  مه  ار  زامن  زا  یتمـسق  رگا  هلأسم 956 - 
الثم یصوصخم ؛ زرط  هب  ای  تقو ؛ لوا  لثم  یصوصخم  تقو  رد  ای  دجسم ؛ لثم  یصوصخم  ياج  رد  مدرم  هب  نداد  ناشن  يارب  یلو 

.تسا لطاب  شزامن  دناوخب  زامن  تعامج  اب 

.دنک هداعا  ار  زامن  دعب  هدرک  مامت  ار  نآ  دروآ ؛ اج  هب  ادخ  ریغ  يارب  تونق  لثم  زین  ار  یبحتسم  ءزج  رگا  طایتحا  رب  انب  و 

مارحالا هریبکت 

ار ربـکا  هّللا و  هملک  ود  ربـکا و  فورح  هّللا و  فورح  دـیاب  تسا و  نکر  بجاو و  زاـمن  ره  لوا  رد  ربـکا  هّللا  نـتفگ  هلأسم 957 - 
هب ار  نآ  همجرت  ـالثم  اـی  دـیوگب ؛ طـلغ  یبرع  هب  رگا  دوش و  هتفگ  حیحـص  یبرع  هب  هملک  ود  نیا  دـیاب  زین  دـیوگب و  مه  رـس  تشپ 

.تسین حیحص  دیوگب  یسراف 

یئاعد هب  ای  هماقا  هب  الثم  دـناوخ ؛ یم  نآ  زا  شیپ  هک  يزیچ  هب  ار  زامن  مارحالا  هریبکت  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هلأسم 958 - 
.دنابسچن دناوخ  یم  ریبکت  زا  شیپ  هک 

رتهب دنابـسچب ؛ میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  هب  الثم  دـناوخ ؛ یم  نآ  زا  دـعب  هک  يزیچ  هب  ار  ربکا  هّللا  دـهاوخب  ناسنا  رگا  هلأسم 959 - 
.دنابسچن بجاو  زامن  رد  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  دهدب ؛ شیپ  ار  ربکا  ءار »  » تسا

ار مارحالا  هریبکت  دراد ؛ تکرح  شندب  هک  یلاح  رد  ادـمع  رگا  دـشاب و  مارآ  ندـب  دـیاب  مارحالا  هریبکت  نتفگ  عقوم  هلأسم 960 - 
دیوگب
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.تسا لطاب 

شوگ يرک  ای  ینیگنس  هطساو  هب  رگا  دونشب و  شدوخ  هک  دناوخب  يروط  دیاب  ار  اعد  رکذ و  هروس و  دمح و  ریبکت و  هلأسم 961 - 
.دونشب دشابن  یعنام  رگا  هک  دیوگب  يروط  دیاب  دونش ؛ یمن  دایز  يادص  رس و  ای 

دیوگب و دناوت  یم  هک  يروط  ره  هب  دیاب  دیوگب  ربکا  هّللا  دناوت  یمن  هک  دراد  یـضرم  وا  نابز  ای  تسا  لال  هک  یـسک  هلأسم 962 - 
دناوت یم  رگا  مه  ار  شنابز  دـنک و  هراـشا  ریبکت  يارب  دـنارذگب و  دوخ  بلق  رد  دـیاب  طاـیتحا  رب  اـنب  دـیوگب  دـناوت  یمن  چـیه  رگا 

.دهد تکرح 

: دیوگب مارحالا  هریبکت  زا  دعب  تسا  بحتسم  هلأسم 963 - 

لص دمحم  لآ  دمحم و  قحب  ءیسملا  ان  او  نسحملا  تنا  ءیسملا  نع  زواجتی  نا  نسحملا  ترما  دق  ءیـسملا و  كاتا  دق  نسحم  ای 
هناخ رد  هب  راکهنگ  هدنب  ینک ؛ یم  ناسحا  ناگدنب  هب  هک  یئادخ  يا  ینعی  ینم  ملعت  ام  حیبق  نع  زواجت  دمحم و  لآ  دـمحم و  یلع 

ص)  ) دـمحم لآ  دـمحم و  قح  هب  راکهانگ ؛ نم  يراـکوکین و  وت  درذـگب ؛ راـکهانگ  زا  راـکوکین  هک  يا  هدرک  رما  وت  هدـمآ و  وت 
.رذگب هدز  رس  نم  زا  یناد  یم  هک  یئاهیدب  زا  تسرفب و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ار  دوخ  تمحر 

.دربب الاب  شوگ  لباقم  ات  ار  اهتسد  زامن ؛ نیب  ياهریبکت  زامن و  لوا  ریبکت  نتفگ  عقوم  تسا  بحتسم  هلأسم 964 - 

انتعا دوخ  کش  هب  هدش ؛ تئارق  زا  يزیچ  ندناوخ  لوغـشم  هچنانچ  هن ؛ ای  هتفگ  ار  مارحالا  هریبکت  هک  دـنک  کش  رگا  هلأسم 965 - 
.دیوگب ار  ریبکت  دیاب  هدناوخن ؛ يزیچ  رگا  دنکن و 

ار نآ  هک  دنک  کش  مارحالا  هریبکت  نتفگ  زا  دعب  رگا  هلأسم 966 - 
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.دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  هن ؛ ای  دشاب  هدش  يزیچ  ندناوخ  لوغشم  هچ  هن ؛ ای  هتفگ  حیحص 

( نداتسیا  ) مایق

یلو تسا ؛ نکر  دنیوگ  یم  عوکر  هب  لصتم  مایق  ار  نآ  هک  عوکر  زا  شیپ  مایق  مارحالا و  هریبکت  نتفگ  عقوم  رد  مایق  هلأسم 967 - 
شزامن دـنک ؛ كرت  یـشومارف  يور  زا  ار  نآ  یـسک  رگا  تسین و  نکر  عوکر  زا  دـعب  مایق  هروس و  دـمح و  ندـناوخ  عقوم  رد  مایق 

.تسا حیحص 

.تسا هتفگ  ریبکت  نداتسیا  لاح  رد  هک  دنک  نیقی  ات  دتسیاب  يرادقم  نآ  زا  دعب  ریبکت و  نتفگ  زا  شیپ  تسا  بجاو  هلأسم 968 - 

عوکر هب  دتـسیاب و  دیاب  هدرکن ؛ عوکر  هک  دیایب  شدای  دنیـشنب و  هروس  دمح و  زا  دـعب  دـنک و  شومارف  ار  عوکر  رگا  هلأسم 969 - 
لطاب وا  زامن  هدرواین ؛ اـج  هب  ار  عوکر  هب  لـصتم  ماـیق  نوچ  ددرگرب ؛ عوکر  هب  یگدـیمخ  لاـح  هب  دتـسیاب  هکنیا  نودـب  رگا  دور و 

.تسا

رب اـنب  دوشن و  مخ  یفرط  هب  دـهدن و  تکرح  ار  ندـب  دـیاب  تسا  هداتـسیا  تئارق  اـی  مارحـالا  هریبـکت  يارب  هک  یعقوم  هلأسم 970 - 
.درادن لاکشا  دشاب  يراچان  يور  زا  رگا  یلو  دنکن ؛ هیکت  یئاج  هب  طایتحا 

لاکـشا دنک ؛ هیکت  یئاج  هب  ای  دوش  مخ  یفرط  هب  ای  دهد  تکرح  ار  ندب  یـشومارف  يور  زا  هداتـسیا ؛ هک  یعقوم  رگا  هلأسم 971 - 
.درادن

ره يور  ندب  ینیگنس  تسین  مزال  یلو  دشاب ؛ نیمز  يور  اپ  ود  ره  نداتـسیا ؛ عقوم  رد  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هلأسم 972 - 
.درادن لاکشا  دشاب  مه  اپ  کی  يور  رگا  دشاب و  اپ  ود 

نداتسیا هک  دراذگب  داشگ  یلیخ  ار  اهاپ  رگا  دتسیاب ؛ تسرد  دناوت  یم  هک  یسک  هلأسم 973 - 
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.تسا لطاب  شزامن  دنکن ؛ قدص  وا  رب 

یم هک  یعقوم  رد  دشاب و  مارآ  شندب  دیاب  تسا ؛ بجاو  راکذا  زا  يزیچ  ندناوخ  لوغـشم  زامن  رد  ناسنا  هک  یعقوم  هلأسم 974 - 
.دیوگن يزیچ  دیاب  دهد ؛ تکرح  پچ  ای  تسار  فرط  هب  ار  ندب  یمک  ای  دور ؛ بقع  ای  ولج  یمک  دهاوخ 

شزامن دیوگب ؛ ریبکت  هدجـس  هب  نتفر  ای  عوکر  هب  نتفر  عقوم  الثم  دـیوگب ؛ یبحتـسم  رکذ  ندـب  تکرح  لاح  رد  رگا  هلأسم 975 - 
.دیوگب نتساخرب  لاح  رد  دیاب  ار  دعقا  موقا و  هتوق  هّللا و  لوحب  تسا و  حیحص 

ار اهنآ  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچرگا  درادن ؛ لاکشا  دمح ؛ ندناوخ  عقوم  رد  ناتـشگنا  تسد و  نداد  تکرح  هلأسم 976 - 
.دهدن تکرح 

ندوب مارآ  لاح  زا  هک  دـنک  تکرح  يردـق  هب  راـیتخا  یب  تاـحیبست ؛ ندـناوخ  اـی  هروس  دـمح و  ندـناوخ  عقوم  رگا  هلأسم 977 - 
.دناوخب هرابود  هدناوخ  تکرح  لاح  رد  ار  هچنآ  ندب ؛ نتفرگ  مارآ  زا  دعب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دوش ؛ جراخ 

مارآ شندب  ات  یلو  دباوخب ؛ دیاب  دوش  زجاع  مه  نتسشن  زا  رگا  دنیشنب و  دیاب  دوش  زجاع  نداتـسیا  زا  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 978 - 
.دیوگن ار  بجاو  ياهرکذ  زا  يزیچ  دیاب  هتفرگن 

ای دنک ؛ یم  تکرح  شندب  نداتسیا ؛ عقوم  رد  هک  یـسک  الثم  دنیـشنب ؛ دیابن  دناوخب ؛ زامن  هداتـسیا  دناوت  یم  ناسنا  ات  هلأسم 979 - 
هب رگا  یلو  دناوخب ؛ زامن  هداتسیا  دناوت  یم  هک  روط  ره  هب  دیاب  دنک ؛ جک  يرـصتخم  ار  شندب  ای  دهد ؛ هیکت  يزیچ  هب  تسا  روبجم 

.دناوخب زامن  هتسشن  دنیشنب و  تسار  دیاب  دتسیاب ؛ دناوتن  مسق  چیه 

دنیشنب تسار  دناوتن  رگا  دناوخب و  زامن  هدیباوخ  دیابن  دنیشنب  دناوت  یم  ناسنا  ات  هلأسم 980 - 
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تـسار يولهپ  هب  دش  هتفگ  هلبق  ماکحا  رد  هک  يروط  دیاب  دنیـشنب  دناوت  یمن  مسق  چیه  هب  رگا  دنیـشنب و  دناوت  یم  هک  روط  ره  دیاب 
هب ور  وا  ياهاپ  فک  هک  يروط  هب  دباوخب  تشپ  هب  تسین ؛ نکمم  مه  نآ  رگا  دباوخب و  پچ  يولهپ  هب  دـناوت ؛ یمن  رگا  دـباوخب و 

.دشاب هلبق 

؛ دروآ اج  هب  هداتسیا  ار  عوکر  دتـسیاب و  دناوتب  هروس  دمح و  ندناوخ  زا  دعب  رگا  دناوخ ؛ یم  زامن  هتـسشن  هک  یـسک  هلأسم 981 - 
.دروآ اج  هب  هتسشن  مه  ار  عوکر  دیاب  دناوتن  رگا  دور و  عوکر  هب  هداتسیا  لاح  زا  دتسیاب و  دیاب 

.دناوخب هتسشن  دناوت ؛ یم  هک  ار  يرادقم  دیاب  دنیشنب  دناوتب  زامن  نیب  رد  رگا  دناوخ ؛ یم  زامن  هدیباوخ  هک  یسک  هلأسم 982 - 

بجاو راکذا  زا  يزیچ  دیاب  هتفرگن  مارآ  شندب  ات  یلو  دناوخب ؛ هداتـسیا  دناوت ؛ یم  هک  ار  يرادقم  دیاب  دتـسیاب  دناوت  یم  رگا  زین  و 
.دناوخن ار 

یلو دناوخب ؛ هداتسیا  دناوت ؛ یم  هک  ار  يرادقم  دیاب  دتسیاب ؛ دناوتب  زامن  نیب  رد  رگا  دناوخ  یم  زامن  هتسشن  هک  یسک  هلأسم 983 - 
.دناوخن ار  بجاو  ياهرکذ  زا  يزیچ  دیاب  هتفرگن ؛ مارآ  شندب  ات 

هتسشن دناوت  یم  دسرب ؛ وا  هب  يررض  ای  دوش  ضیرم  نداتـسیا ؛ هطـساو  هب  هک  دسرتب  رگا  دتـسیاب  دناوت  یم  هک  یـسک  هلأسم 984 - 
.دناوخب زامن  هدیباوخ  دناوت  یم  دسرتب ؛ مه  نتسشن  زا  رگا  دناوخب و  زامن 

.دزادنیب ریخات  ار  زامن  تسا  رتهب  دناوخب ؛ زامن  هداتسیا  دناوتب  تقو  رخآ  ات  هک  دهدب  لامتحا  ناسنا  رگا  هلأسم 985 - 

رد هدـناوخ و  ار  زامن  تقو  لوا  هک  یتروص  رد  دروآ و  اج  هب  ار  زاـمن  شا  هفیظو  قباـطم  تقو  رخآ  رد  دتـسیاب ؛ تسناوتن  رگا  سپ 
زامن دیاب  دومن  لصاح  نداتسیا  رب  تردق  تقو  رخآ 
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.دروآ اج  هب  هرابود  ار 

دراذگب و اهنار  يور  ار  اهتسد  دزادنیب و  نیئاپ  ار  اه  هناش  درادهگن و  تسار  ار  ندب  نداتسیا ؛ لاح  رد  تسا  بحتسم  هلأسم 986 - 
عوشخ عوضخ و  اب  دزادنیب و  اپ  ود  يور  يواسم  روط  هب  ار  ندب  ینیگنس  دنک و  هاگن  ار  هدجس  ياج  دنابـسچب و  مه  هب  ار  اهتـشگنا 

هب ار  اهاپ  تسا  نز  رگا  دهد و  هلـصاف  بجو  کی  ات  زاب  تشگنا  هس  زا  ار  اهاپ  تسا  درم  رگا  دراذگن و  شیپ  سپ و  ار  اهاپ  دشاب و 
.دنابسچب مه 

تئارق

مامت هروس  کی  طایتحا -  رب  انب  نآ -  زا  دـعب  دـمح و  لوا  دـیاب  ناسنا  هیموی ؛ بجاو  ياهزامن  مود  لوا و  تعکر  رد  هلأسم 987 - 
.دوش یم  باسح  هروس  کی  زامن  رد  فالیال  لیف و  هروس  نینچمه  حرشن و  ملا  یحضلاو و  هروس  دناوخب و 

ای دزد  دـناوخب ؛ ار  هروس  رگا  هک  دـسرتب  الثم  دـناوخن ؛ ار  هروس  هک  دوش  راچان  ناسنا  ای  دـشاب ؛ گنت  زاـمن  تقو  رگا  هلأسم 988 - 
.دناوخب ار  هروس  دیابن  دنزب ؛ همدص  وا  هب  يرگید  زیچ  ای  هدنرد 

نیب رد  دناوخب و  دمح  زا  شیپ  ار  هروس  اهابتـشا  رگا  تسا و  لطاب  شزامن  دناوخب  دـمح  زا  شیپ  ار  هروس  ادـمع  رگا  هلأسم 989 - 
.دناوخب لوا  زا  ار  هروس  دمح ؛ ندناوخ  زا  دعب  ودنک  اهر  ار  هروس  دیاب  دیایب ؛ شدای  نآ 

.تسا حیحص  شزامن  دمهفب ؛ عوکر  هب  ندیسر  زا  دعب  دنک و  شومارف  ار  اهنآ  زا  یکی  ای  هروس  دمح و  رگا  هلأسم 990 - 

رگا دناوخب و  دیاب  هدناوخن ؛ ار  هروس  دمح و  هک  دمهفب  دوش ؛ مخ  عوکر  يارب  هکنآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 991 - 
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هرابود نآ  زا  دعب  دمح و  لوا  دیاب  هدناوخن ؛ ار  اهنت  دمح  دـمهفب  رگا  یلو  دـناوخب ؛ ار  هروس  طقف  دـیاب  هدـناوخن ؛ ار  هروس  دـمهفب 
.دناوخب ار  هروس 

هب دتـسیاب و  دیاب  هدناوخن ؛ ار  اهنت  دمح  ای  اهنت  هروس  ای  هروس  دـمح و  دـمهفب  دـسرب ؛ عوکر  هب  هکنآ  زا  شیپ  دوش و  مخ  رگا  زین  و 
.دیامن لمع  روتسد  نیمه 

طایتحا رب  انب  دناوخب ؛ ادمع  دش  هتفگ  ( 361  ) هلأسم رد  دراد و  هدجس  هیآ  هک  ار  يا  هروس  راهچ  زا  یکی  زامن  رد  رگا  هلأسم 992 - 
.تسا لطاب  شزامن 

؛ دمهفب هدجس  هیآ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  هچنانچ  دراد ؛ بجاو  هدجـس  هک  دوش  يا  هروس  ندناوخ  لوغـشم  اهابتـشا  رگا  هلأسم 993 - 
هروس هدومن و  هراشا  هدجـس  هب  اطایتحا  دمهفب ؛ هدجـس  هیآ  ندناوخ  زا  دعب  رگا  دناوخب و  رگید  هروس  دنک و  اهر  ار  هروس  نآ  دیاب 

.دروآ اج  هب  ار  نآ  هدجس  دیاب  زامن  زا  دعب  دنک و  مامت  ار 

زامن زا  دـعب  دـیامن و  هراشا  هدجـس  هب  طایتحا  رب  انب  تسا و  حیحـص  شزامن  دـهد  شوگ  ار  هدجـس  هیآ  زامن  رد  رگا  هلأسم 994 - 
.دروآ اج  هب  ار  نآ  هدجس 

یضعب رد  یلو  دشاب ؛ هدش  بجاو  ندرک  رذن  هطساو  هب  زامن  نآ  هچرگا  تسین  مزال  هروس  ندناوخ  یبحتـسم  زامن  رد  هلأسم 995 - 
نامه دیاب  دشاب ؛ هدرک  راتفر  زامن  نآ  روتـسد  هب  دهاوخب  رگا  دراد ؛ یـصوصخم  هروس  هک  تشحو  زامن  لثم  یبحتـسم  ياهزامن  زا 

.دناوخب ار  هروس 

مود تعکر  رد  هعمج و  هروس  دمح ؛ زا  دعب  لوا  تعکر  رد  تسا  بحتـسم  هعمج  زور  رهظ  زامن  رد  هعمج و  زامن  رد  هلأسم 996 - 
رگا دناوخب و  نیقفانم  هروس  دمح ؛ زا  دعب 
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.دناوخب رگید  هروس  دنک و  اهر  ار  نآ  دناوت  یمن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دوش ؛ اهنیا  زا  یکی  لوغشم 

اهر ار  نآ  دناوت  یمن  دوش ؛ نورفاکلا  اهیا  ای  لق  هروس  ای  دـحا  هّللا  وه  لق  هروس  ندـناوخ  لوغـشم  دـمح  زا  دـعب  رگا  هلأسم 997 - 
یکی نیقفانم  هعمج و  هروس  ياج  هب  یـشومارف  يور  زا  رگا  هعمج  زور  رهظ  زامن  هعمج و  زامن  رد  یلو  دناوخب ؛ رگید  هروس  دنک و 

زا زواجت  زا  دعب  هک  تسا  نیا  طایتحا  دناوخب و  ار  نیقفانم  هعمج و  هروس  دـنک و  اهر  ار  نآ  دـناوت  یم  دـناوخب ؛ ار  هروس  ود  نآ  زا 
.دیامنن اهر  ار  هروس  فصن ؛

هچرگا دناوخب ؛ نورفاکلا  اهیا  ای  لق  هروس  ای  دحا  هّللا  وه  لق  هروس  ادـمع  هعمج  زور  رهظ  زامن  ای  هعمج  زامن  رد  رگا  هلأسم 998 - 
.دناوخب ار  نیقفانم  هعمج و  هروس  دنک و  اهر  دناوت  یمن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشاب ؛ هدیسرن  فصن  هب 

دناوت یم  هدیـسرن  فصن  هب  ات  دناوخب ؛ يرگید  هروس  نورفاکلا  اهیا  ای  لق  دـحا و  هّللا  وه  لق  هروس  ریغ  زامن ؛ رد  رگا  هلأسم 999 - 
.دناوخب رگید  هروس  دنک و  اهر 

ار نآ  دوشن  رگید  تهج  ای  تقو  یگنت  هطـساو  هب  الثم  يراچان ؛ يور  زا  ای  دنک ؛ شومارف  ار  هروس  زا  يرادـقم  رگا  هلأسم 1000 - 
یم هک  ار  يا  هروس  ای  دـشاب ؛ هتـشذگ  مه  ثلث  ود  زا  هچرگا  دـناوخب  رگید  هروس  دـنک و  اهر  ار  هروس  نآ  دـناوت  یم  دـیامن ؛ ماـمت 

.دشاب نورفاکلا  اهیا  ای  لق  ای  دحا  هّللا  وه  لق  هدناوخ 

تسا بجاو  نز  درم و  رب  دناوخب و  دنلب  ار  اشع  برغم و  حبص و  زامن  هروس  دمح و  تسا  بجاو  درم  رب  هلأسم 1001 - 
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.دناوخب هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن  هروس  دمح و 

دنلب ار  اهنآ  رخآ  فرح  یتح  هروس  دمح و  تاملک  مامت  هک  دشاب  بظاوم  اشع  برغم و  حبـص و  زامن  رد  دـیاب  درم  هلأسم 1002 - 
.دناوخب

ار شیادـص  مرحم  ان  رگا  یلو  دـناوخب ؛ هتـسهآ  ای  دـنلب  ار  اشع  برغم و  حبـص و  زامن  هروس  دـمح و  دـناوت  یم  نز  هلأسم 1003 - 
.دناوخب هتسهآ  طایتحا  رب  انب  دونشب ؛

دنلب ادمع  دناوخب ؛ هتـسهآ  دیاب  هک  یئاج  رد  ای  دناوخب ؛ هتـسهآ  ادمع  دناوخب ؛ دـنلب  ار  زامن  دـیاب  هک  یئاج  رد  رگا  هلأسم 1004 - 
هروس دمح و  ندناوخ  نیب  رد  رگا  تسا و  حیحص  دشاب  هلأسم  نتسنادن  ای  یـشومارف  يور  زا  رگا  یلو  تسا ؛ لطاب  شزامن  دناوخب ؛

.دناوخب هرابود  هدناوخ  هک  ار  يرادقم  تسین  مزال  هدرک ؛ هابتشا  دمهفب  مه 

؛ دناوخب دایرف  اب  ار  اهنآ  هکنآ  لثم  دـنک ؛ دـنلب  ار  شیادـص  لومعم  زا  رتشیب  هروس  دـمح و  ندـناوخ  رد  یـسک  رگا  هلأسم 1005 - 
.تسا لطاب  شزامن 

هب دیاب  دریگب ؛ دای  ار  نآ  حیحص  دناوت  یمن  مسق  چیه  هب  هک  یـسک  دناوخن و  طلغ  هک  دریگب  دای  ار  زامن  دیاب  ناسنا  هلأسم 1006 - 
.دروآ اج  هب  تعامج  هب  ار  زامن  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دناوخب و  دناوت  یم  هک  يروط  ره 

زاـمن تقو  هچناـنچ  دریگب ؛ داـی  دـناوت  یم  دـناد و  یمن  یبوخب  ار  زاـمن  رگید  ياـهزیچ  هروس و  دـمح و  هک  یـسک  هلأسم 1007 - 
.دناوخب تعامج  هب  ار  شزامن  دیاب  دشاب  نکمم  هک  یتروص  رد  تسا ؛ گنت  تقو  رگا  دریگب و  دای  دیاب  دراد ؛ تعسو 

نودب نآ  تابحتسم  نداد  دای  يارب  نتفرگ  دزم  دراد و  لاکشا  زامن  تابجاو  نداد  دای  يارب  نتفرگ  دزم  هلأسم 1008 - 
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.تسا زیاج  لاکشا 

هب الثم  دـیوگب  رگید  فرح  یفرح  ياج  هب  ای  دـیوگن  ار  نآ  ادـمع  ای  دـنادن  ار  هروس  ای  دـمح  تاـملک  زا  یکی  رگا  هلأسم 1009 - 
.تسا لطاب  وا  زامن  دیوگن  ار  دیدشت  ای  دهد ؛ ربز  ریز و  دوش ؛ هدناوخ  ربز  ریز و  نودب  دیاب  هک  یئاج  ای  دیوگب ؛ ظ » « ، » ض  » ياج

؛ هدناوخ طلغ  هک  دـمهفب  دـعب  دـناوخب و  روط  نامه  زامن  رد  دـنادب و  حیحـص  هتفرگ  دای  هک  ار  يا  هملک  ناسنا  رگا  هلأسم 1010 - 
.دناوخب ار  زامن  هرابود  تسین  مزال 

ای روج  ود  هچنانچ  دریگب و  دای  دیاب  هب ص ؛ ای  تسا  هب س  يا  هملک  الثم  دنادن  ای  دنادن ؛ ار  يا  هملک  ربز  ریز و  رگا  هلأسم 1011 - 
؛ تسا لطاب  شزامن  دناوخب ؛ داص  اب  هبترم  کی  نیس و  اب  هبترم  کی  ار  میقتسم  میقتسملا  طارصلا  اندها  رد  هکنآ  لثم  دناوخب  رتشیب 

حیحـص شزامن  دـنکن ؛ شجراـخ  ندوب  رکذ  زا  شندـناوخ  طـلغ  دـشاب و  راـکذا  زا  هدـناوخ  روج  ود  هک  ار  يا  هملک  نآ  رگا  یلو 
.تسا

هملک نآ  رد  وا  زا و  دعب  فرح  دـشاب و  هتـشاد  شیپ  هملک  نآ  رد  وا  زا و  لبق  فرح  دـشاب و  وا  يا و  هملک  رد  رگا  هلأسم 1012 - 
فرح دشاب و  فلا  يا  هملک  رد  رگا  نینچمه  دشکب و  ار  نآ  ینعی  دـهدب  دـم  ار  وا  نآ و  طایتحا  رب  انب  ءوس  هملک  لثم  دـشاب  هزمه 

رد رگا  زین  دشکب و  ار  نآ  فلا  ءج  لثم  دـشاب  هزمه  هملک  نآ  رد  فلا  زا  دـعب  فرح  دـشاب و  هتـشاد  ربز  هملک  نآ  رد  فلا  زا  لبق 
هتشاد ریز  هملک  نآ  رد  زا ي  شیپ  فرح  دشاب و  يا ي  هملک 
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ياج هب  ای  فلا و  وا و  فورح و  نیا  زا  دعب  رگا  دناوخب و  دم  اب  ار  ءیج ي  لثم  دشاب  هزمه  هملک  نآ  رد  زا ي  دـعب  فرح  دـشاب و 
هک نیلاضلا  رد و ال  الثم  دناوخب ؛ دم  اب  ار  فرح  هس  نیا  مه  زاب  درادن ؛ شیپ  ربز و  ریز و  ینعی  تسا  نکاس  هک  دـشاب  یفرح  هزمه 

رهظا رب  انب  دنکن ؛ راتفر  دـش  هتفگ  هک  يروتـسد  هب  هچنانچ  دـناوخب و  دـم  اب  ار  نآ  فلا  دـیاب  تسا ؛ نکاس  مال  فرح  فلا ؛ زا  دـعب 
.تسا حیحص  زامن 

نآ تکرح  هب  فقو  ینعم  دـیامنن و  نوکـس  هب  لـصو  تکرح و  هب  فقو  زاـمن ؛ رد  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  هلأسم 1013 - 
: دیوگب الثم  دهد ؛ هلصاف  شدعب  هملک  هملک و  نآ  نیب  دیوگب و  ار  يا  هملک  رخآ  شیپ  ای  ربز  ای  ریز  هک  تسا 

.نیدلا موی  کلام  دیوگب  دهد و  هلصاف  يردق  دعب  دهدب و  ریز  ار  میحرلا  میم  میحرلا و  نمحرلا 

دیوگب هکنآ  لثم  دنابسچب  دعب  هملک  هب  ار  هملک  نآ  دیوگن و  ار  يا  هملک  شیپ  ای  ربز  ای  ریز  هک  تسا  نآ  نوکـس  هب  لصو  ینعم  و 
.دیوگب ار  نیدلا  موی  کلام  اروف  دهدن و  ریز  ار  میحرلا  میم  میحرلا و  نمحرلا 

کی ینعی  دیوگب ؛ هعبرا  تاحیبست  هبترم  کی  ای  دناوخب ؛ دـمح  کی  طقف  دـناوت  یم  زامن  مراهچ  موس و  تعکر  رد  هلأسم 1014 - 
: دیوگب هبترم 

رد دـمح و  تعکر  کی  رد  دـناوت  یم  دـیوگب و  هبترم  هس  هک  تسا  نآ  رتهب  ربکا و  هّللا  هّللا و  الا  هلا  هّلل و ال  دـمحلا  هّللا و  ناـحبس 
.دیوگب تاحیبست  رگید  تعکر 

ود ره  رد  تسا  رتهب  يدارف  زامن  رد  و 
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.دناوخب تاحیبست  تعکر 

.تسا تاحیبست  رایتخا  یموزل  طوحا  هیرهَج  ياهزامن  رد  مومام  يارب  و 

.دیوگب هبترم  کی  ار  هعبرا  تاحیبست  دیاب  تقو  یگنت  رد  هلأسم 1015 - 

.دنناوخب هتسهآ  ار  تاحیبست  ای  دمح  زامن ؛ مراهچ  موس و  تعکر  رد  هک  تسا  بجاو  نز  درم و  رب  هلأسم 1016 - 

.دیوگب هتسهآ  مه  ار  نآ  هّللا  مسب  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دناوخب ؛ دمح  مراهچ  موس و  تعکر  رد  رگا  هلأسم 1017 - 

.دناوخب دمح  مراهچ  موس و  تعکر  رد  دیاب  دناوخب ؛ تسرد  ای  دریگب  دای  ار  تاحیبست  دناوت  یمن  هک  یسک  هلأسم 1018 - 

؛ دمهفب عوکر  زا  شیپ  هچنانچ  دـیوگب ؛ تاحیبست  تسا  رخآ  تعکر  ود  هکنیا  لایخ  هب  زامن  لوا  تعکر  ود  رد  رگا  هلأسم 1019 - 
.تسا حیحص  شزامن  دمهفب ؛ عوکر  زا  دعب  ای  عوکر  رد  رگا  دناوخب و  ار  هروس  دمح و  دیاب 

اب زامن  لوا  تعکر  ود  رد  اـی  دـناوخب ؛ دـمح  تسا  لوا  تعکر  ود  رد  هکنیا  لاـیخ  هب  زاـمن  رخآ  تعکر  ود  رد  رگا  هلأسم 1020 - 
.تسا حیحص  شزامن  نآ  زا  دعب  هچ  دمهفب  عوکر  زا  شیپ  هچ  دناوخب ؛ دمح  تسا  رخآ  تعکر  ود  رد  هدرک  یم  نامگ  هکنیا 

تاحیبست تساوخ  یم  اـی  دـمآ ؛ شناـبز  هب  تاـحیبست  دـناوخب  دـمح  تساوخ  یم  مراـهچ  اـی  موس  تعکر  رد  رگا  هلأسم 1021 - 
هک هدوب  يزیچ  ندناوخ  شتداع  رگا  یلو  دناوخب ؛ ار  تاحیبست  ای  دمح  هرابود  دنک و  اهر  ار  نآ  دیاب  دمآ ؛ شنابز  هب  دمح  دناوخب 

.تسا حیحص  شزامن  دنک و  مامت  ار  نامه  دناوت  یم  هدمآ ؛ شنابز  هب 

ءادا دصق  هب  دـیامن و  تلفغ  دوخ  تداع  زا  رگا  دـناوخب  تاحیبست  مراهچ  موس و  تعکر  رد  دراد  تداع  هک  یـسک  هلأسم 1022 - 
ندناوخ لوغشم  هفیظو 
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.دناوخب ار  تاحیبست  ای  دمح  هرابود  تسین  مزال  دنک و  یم  تیافک  دوش ؛ دمح 

: دیوگب الثم  دنک ؛ رافغتسا  تاحیبست  زا  دعب  تسا  بحتسم  مراهچ  موس و  تعکر  رد  هلأسم 1023 - 

: دیوگب ای  هیلا  بوتأ  یبر و  هّللا  رفغتسا 

دنک کش  دشاب ؛ نآ  زا  غارف  زا  دعب  ای  رافغتسا  نتفگ  لوغشم  هچرگا  عوکر  يارب  ندش  مخ  زا  شیپ  رازگزامن  رگا  یل و  رفغا  مهللا 
.دناوخب ار  تاحیبست  ای  دمح  دیاب  هن ؛ ای  هدناوخ  ار  تاحیبست  ای  دمح  هک 

انتعا دوخ  کش  هب  دـیاب  هن ؛ ای  هدـناوخ  ار  تاحیبست  ای  دـمح  هک  دـنک  کش  مراـهچ  اـی  موس  تعکر  عوکر  رد  رگا  هلأسم 1024 - 
.دناوخب ار  تاحیبست  ای  دمح  ددرگرب و  تسا  مزال  دنک  کش  عوکر  دح  هب  ندیسر  زا  شیپ  رگا  دنکن و 

ای هتفگ  تسرد  ار  دحا  هّللا  وه  لق  هک  دـنک  کش  الثم  هن ؛ ای  هتفگ  تسرد  ار  يا  هملک  ای  هیآ  هک  دـنک  کش  هاگره  هلأسم 1025 - 
.درادن لاکشا  دیوگب  حیحص  روط  هب  هرابود  ار  هملک  ای  هیآ  نآ  اطایتحا  رگا  یلو  دنکن ؛ انتعا  دوخ  کش  هب  دناوت  یم  هن ؛

بحتـسم طایتحا  رب  انب  دـیوگب ؛ مه  زاب  دـسرب و  ساوسو  هب  رگا  اما  دـیوگب ؛ راب  دـنچ  دـناوت  یم  دـنک ؛ کش  مه  هبترم  دـنچ  رگا  و 
.دناوخب هرابود  ار  شزامن 

: دیوگب دمح  ندناوخ  زا  شیپ  لوا ؛ تعکر  رد  تسا  بحتسم  هلأسم 1026 - 

دناوخب هدرمش  ار  هروس  دمح و  دیوگب و  دنلب  ار  هّللا  مسب  رصع  رهظ و  زامن  مود  لوا و  تعکر  رد  میجرلا و  ناطیـشلا  نم  هّللاب  ذوعا 
هیآ يانعم  هب  هروس  دمح و  ندناوخ  لاح  رد  دنابسچن و  دعب  هیآ  هب  ار  نآ  ینعی  دنک ؛ فقو  هیآ  ره  رخآ  رد  و 
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هکنآ زا  دـعب  دـناوخ  یم  يدارف  رگا  ماـما و  دـمح  ندـش  ماـمت  زا  دـعب  دـناوخ  یم  تعاـمج  هـب  ار  زاـمن  رگا  دـشاب و  هتـشاد  هجوـت 
: دیوگب دش ؛ مامت  شدوخدمح 

هّللا کلذک  هبترم  هس  ای  یبر  هّللا  کلذک  هبترم  هس  ای  ود  ای  کی  دحا ؛ هّللا  وه  لق  هروس  ندناوخ  زا  دعب  نیملاعلا و  بر  هّلل  دـمحلا 
.دناوخب ار  تونق  ای  دیوگب ؛ ار  عوکر  زا  شیپ  ریبکت  دعب  دنک ؛ ربص  یمک  هروس  ندناوخ  زا  دعب  دیوگب و  انبر 

ار دـحا  هّللا  وه  لق  هروس  مود ؛ تعکر  رد  هانلزنا و  انا  هروس  لوا ؛ تعکر  رد  اهزامن  مامت  رد  تسا  بحتـسم  طایتحا  هلأسم 1027 - 
.دناوخب

.دناوخن ار  دحا  هّللا  وه  لق  هروس  زور  هنابش  کی  ياهزامن  مامت  رد  ناسنا  تسا  هورکم  هلأسم 1028 - 

.تسا هورکم  سفن  کی  هب  دحا  هّللا  وه  لق  هروس  ندناوخ  هلأسم 1029 - 

رد ار  دحا  هّللا  وه  لق  هروس  رگا  یلو  دناوخب ؛ مود  تعکر  رد  تسا  هورکم  هدـناوخ  لوا  تعکر  رد  هک  ار  يا  هروس  هلأسم 1030 - 
.تسین هورکم  دناوخب  تعکر  ود  ره 

عوکر

یم عوکر  ار  لمع  نیا  دراذگب و  وناز  هب  ار  تسد  دناوتب  هک  دوش  مخ  يا  هزادنا  هب  دیاب  تئارق  زا  دعب  تعکر  ره  رد  هلأسم 1031 - 
.دنیوگ

.درادن لاکشا  دراذگن ؛ وناز  هب  ار  اهتسد  یلو  دوش  مخ  عوکر  هزادنا  هب  رگا  هلأسم 1032 - 

؛ دسرب وناز  هب  وا  ياهتسد  هچرگا  دوش ؛ مخ  تسار  ای  پچ  هب  الثم  دروآ ؛ اج  هب  لومعم  ریغ  روط  هب  ار  عوکر  هاگره  هلأسم 1033 - 
.تسین حیحص 

نآ دناوت  یمن  دوش ؛ مخ  روناج  نتـشک  يارب  الثم  رگید  راک  دصق  هب  رگا  سپ  دشاب ؛ عوکر  دصق  هب  دیاب  ندـش  مخ  هلأسم 1034 - 
عوکر ار 
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.دوش یمن  لطاب  زامن  هدشن و  دایز  نکر  لمع ؛ نیا  هطساو  هب  دوش و  مخ  عوکر  يارب  هرابود  دتسیاب و  دیاب  هکلب  دنک ؛ باسح 

مخ یمک  رگا  هک  تسا  دنلب  یلیخ  شتـسد  الثم  دراد ؛ قرف  نارگید  يوناز  تسد و  اب  وا  يوناز  ای  تسد  هک  یـسک  هلأسم 1035 - 
هزادـنا هب  دـیاب  دـسرب ؛ وناز  هب  شتـسد  ات  دوش  مخ  یلیخ  دـیاب  هک  تسا  رگید  مدرم  زا  رت  نیئاپ  وا  يوناز  ای  دـسر ؛ یم  وناز  هب  دوش 

.دوش مخ  لومعم 

يردق هب  تسا  رتهب  دسرب و  اهوناز  لباقم  شتروص  هک  دوش  مخ  يردق  هب  دـیاب  دـنک ؛ یم  عوکر  هتـسشن  هک  یـسک  هلأسم 1036 - 
.دشاب هدجس  ياج  لباقم  تروص  هک  دوش  مخ 

هدـمحب میظعلا و  یبر  ناحبـس  هبترم  کـی  اـی  هّللا  ناحبـس  هبترم  هس  عوکر ؛ رد  راـیتخا  لاـح  رد  هک  تسا  نآ  رتـهب  هلأسم 1037 - 
يراچان لاـح  رد  تقو و  یگنت  رد  یلو  دـنک ؛ یم  تیاـفک  دـشاب  رادـقم  نیا  هب  هک  يرکذ  ره  نتفگ  هک  تسا  نیا  رهاـظ  دـیوگب و 

.تسا یفاک  هّللا  ناحبس  کی  نتفگ 

رتشیب هکلب  هبترم  تفه  ای  جنپ  ای  هس  ار  نآ  تسا  بحتسم  دوش و  هتفگ  حیحص  یبرع  هب  مه و  لابند  دیاب  عوکر  رکذ  هلأسم 1038 - 
.دنیوگب

.تسا رتهب  ندب  ندوب  مارآ  مه  بحتسم  رکذ  رد  دشاب و  مارآ  ندب  بجاو ؛ رکذ  رادقم  هب  دیاب  عوکر  رد  هلأسم 1039 - 

ندـب ندوب  مارآ  لاـح  زا  هک  دـنک  تکرح  يردـق  هب  راـیتخا  یب  دـیوگ ؛ یم  ار  عوـکر  بجاو  رکذ  هک  یعقوـم  رگا  هلأسم 1040 - 
ندوب مارآ  لاح  زا  هک  دنک  تکرح  یمک  رگا  یلو  دیوگب ؛ ار  رکذ  هرابود  ندب  نتفرگ  مارآ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  رتهب  دوش ؛ جراخ 
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.درادن يررض  دهد ؛ تکرح  ار  ناتشگنا  ای  دوشن  جراخ  ندب 

تسا مزال  طایتحا  رب  انب  دیوگب ؛ ار  عوکر  رکذ  ادمع  دریگ  مارآ  ندب  دوش و  مخ  عوکر  رادقم  هب  هکنآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1041 - 
.دنک هداعا  ار  زامن  دیوگب و  ندب  نتفرگ  مارآ  زا  دعب  ار  رکذ  هرابود 

تسا و لطاب  شزامن  دوش  جراخ  عوکر  دح  زا  هک  درادرب  عوکر  زا  رـس  ادمع  بجاو ؛ رکذ  ندش  مامت  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1042 - 
لاح رد  دـیاب  هدرکن ؛ مامت  ار  عوکر  رکذ  هک  دـیایب  شدای  دوش ؛ جراخ  عوکر  لاح  زا  هکنآ  زا  شیپ  هکنانچ  درادرب  رـس  اوهـس  رگا 

.تسا حیحص  وا  زامن  دیایب  شدای  دش ؛ جراخ  عوکر  لاح  زا  هکنآ  زا  دعب  رگا  دیوگب و  ار  رکذ  ندب  یمارآ 

ات دیوگب و  نتـساخرب  لاح  رد  ار  نآ  هیقب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـنامب ؛ عوکر  رد  رکذ  رادـقم  هب  دـناوتن  رگا  هلأسم 1043 - 
.دنک مامت  ار  رکذ  عوکر  دح  زا  جورخ  زا  لبق  دناوت  یم 

عوکر لاح  زا  هکنآ  زا  شیپ  دیاب  یلو  تسا ؛ حیحـص  زامن  دریگن ؛ مارآ  عوکر  رد  نآ  دننام  ضرم و  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 1044 - 
.دیوگب تشذگ  هک  يوحن  هب  ار  بجاو  رکذ  دوش ؛ جراخ 

هداد هیکت  هک  مه  یعقوم  رگا  دـنک و  عوکر  دـهد و  هیکت  يزیچ  هب  دـیاب  دوش ؛ مخ  عوکر  هزادـنا  هب  دـناوتن  هاـگره  هلأسم 1045 - 
دناوتن چیه  رگا  دیامنب و  زین  عوکر  هب  هراشا  دوش و  مخ  دناوت  یم  هزادنا  ره  هب  دیاب  طایتحا  رب  انب  دنک  عوکر  لومعم  روط  هب  دـناوتن 

.دیامن هراشا  رس  اب  عوکر  يارب  دیاب  دوش ؛ مخ 

رس اب  دیاب  عوکر  يارب  هک  یسک  هلأسم 1046 - 
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عوکر زا  نتـساخرب  تین  هب  دیوگب و  ار  نآ  رکذ  دراذگب و  مه  ار  اه  مشچ  عوکر  تین  هب  دـیاب  دـنک ؛ هراشا  دـناوتن  رگا  دـنک  هراشا 
.دیوگب ار  نآ  رکذ  دنک و  عوکر  تین  بلق  رد  طایتحا  رب  انب  تسا  زجاع  مه  نیا  زا  رگا  دنک و  زاب  ار  اهمشچ 

دیاـب دوش ؛ مخ  تسا  هتـسشن  هک  یلاـح  رد  دـناوت  یم  عوکر  يارب  یلو  دـنک  عوکر  هداتـسیا  دـناوت  یمن  هک  یـسک  هلأسم 1047 - 
نآ عوکر  عقوم  دناوخب و  مه  يرگید  زامن  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دیامن و  هراشا  رـس  اب  عوکر  يارب  دناوخب و  زامن  هداتـسیا 

.دوش مخ  عوکر  يارب  دنیشنب و 

شزامن دوش ؛ مخ  عوکر  هزادـنا  هب  هبترم  ود  درادرب و  رـس  ندـب ؛ نتفرگ  مارآ  عوکر و  دـح  هب  ندیـسر  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1048 - 
.تسا لطاب 

شیپ ادمع  رگا  دور و  هدجـس  هب  تفرگ  مارآ  ندب  هکنآ  زا  دعب  دتـسیاب و  تسار  دیاب  عوکر  رکذ  ندش  مامت  زا  دعب  هلأسم 1049 - 
.تسا لطاب  شزامن  دور  هدجس  هب  ندب  نتفرگ  مارآ  زا  شیپ  ای  نداتسیا  زا 

هچنانچ دور و  عوکر  هب  دعب  دتـسیاب  دیاب  دیایب ؛ شدای  دسرب  هدجـس  هب  هکنآ  زا  شیپ  دـنک و  شومارف  ار  عوکر  رگا  هلأسم 1050 - 
.تسا لطاب  شزامن  ددرگرب ؛ عوکر  هب  یگدیمخ  تلاح  هب 

زا دـعب  ار  عوـکر  ددرگرب و  تسا  مزـال  هدرکن  عوـکر  هک  دـیایب  شداـی  دیـسر ؛ نیمز  هب  یناـشیپ  هکنآ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1051 - 
.تسا لطاب  شزامن  دیایب  شدای  مود  هدجس  رد  هک  یتروص  رد  دروآ و  اج  هب  نداتسیا 

عوکر رد  دیوگب و  ریبکت  هداتسیا  تسار  هک  یلاح  رد  عوکر  هب  نتفر  زا  شیپ  تسا  بحتسم  هلأسم 1052 - 
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شیپ دنک و  هاگن  ار  مدق  ود  نیب  درادهگن و  تشپ  يواسم  دشکب و  ار  ندرگ  درادهگن و  فاص  ار  تشپ  دـهد و  بقع  هب  ار  اهوناز 
نمل هّللا  عمس  دیوگب  ندب  یمارآ  لاح  رد  داتسیا  تسار  تساخرب و  عوکر  زا  هکنآ  زا  دعب  دتسرفب و  تاولـص  نآ  زا  دعب  ای  رکذ  زا 

.هدمح

.دنهدن بقع  هب  ار  اهوناز  دنراذگب و  رتالاب  وناز  زا  ار  تسد  اهنز  عوکر ؛ رد  تسا  بحتسم  هلأسم 1053 - 

دوجس

هک تسا  نآ  هدجـس  دنک و  هدجـس  ود  عوکر  زا  دـعب  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  زا  تعکر  ره  رد  دـیاب  رازگزامن  هلأسم 1054 - 
.دراذگب نیمز  هب  عوضخ  دصق  هب  ار  یناشیپ 

.دراذگب نیمز  هب  ار  اهاپ  گرزب  تشگنا  ود  وناز و  ود  تسد و  ود  فک  هک  تسا  بجاو  زامن  رد  هدجس  لاح  رد  و 

ود ره  تعکر  کی  رد  یشومارف  يور  زا  ای  ادمع  بجاو  زامن  رد  یسک  رگا  تسا و  نکر  کی  مه  يور  هدجـس  ود  هلأسم 1055 - 
.تسا لطاب  شزامن  دیامن ؛ هفاضا  اهنآ  هب  رگید  هدجس  ود  ای  دنک ؛ كرت  ار 

ادعب نآ  مکح  دنک  مک  هدجـس  کی  اوهـس  رگا  دوش و  یم  لطاب  شزامن  دـنک ؛ دایز  ای  مک  هدجـس  کی  ادـمع  رگا  هلأسم 1056 - 
.دشدهاوخ هتفگ 

رگا یلو  دسرب ؛ نیمز  هب  رگید  ياهاج  هچرگا  تسا ؛ هدرکن  هدجـس  دراذگن ؛ نیمز  هب  اوهـس  ای  ادمع  ار  یناشیپ  رگا  هلأسم 1057 - 
.تسا حیحص  هدجس  دیوگن ؛ رکذ  اوهس  ای  دناسرن  نیمز  هب  ار  رگید  ياهاج  اوهس  دراذگب و  نیمز  هب  ار  یناشیپ 

یلعالا یبر  ناحبس  هبترم  کی  ای  هّللا  ناحبس  هبترم  هس  هدجس  رد  رایتخا  لاح  رد  هک  تسا  نآ  رتهب  هلأسم 1058 - 
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نیا هب  هک  يرکذ  ره  نتفگ  هک  تسا  نیا  رهاـظ  دوـش و  هتفگ  حیحـص  یبرع  هب  مه و  لاـبند  تاـملک  نیا  دـیاب  دـیوگب و  هدـمحب  و 
.دیوگب رتشیب  ای  هبترم  تفه  ای  جنپ  ای  هس  ار  هدمحب  یلعالا و  یبر  ناحبس  تسا  بحتسم  دنک و  یم  تیافک  دشاب  رادقم 

.تسا رتهب  ندب  ندوب  مارآ  مه ؛ بحتسم  رکذ  نتفگ  عقوم  دشاب و  مارآ  ندب  بجاو ؛ رکذ  رادقم  هب  دیاب  دوجس  رد  هلأسم 1059 - 

زا دعب  ار  رکذ  هرابود  دیاب  دیوگب ؛ ار  هدجس  رکذ  ادمع  دریگب  مارآ  ندب  دسرب و  نیمز  هب  یناشیپ  هکنآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1060 - 
هدجس زا  رس  ادمع  رکذ  ندش  مامت  زا  شیپ  رگا  دیامن و  هداعا  زین  ار  زامن  طایتحا  رب  انب  دنک و  رارکت  ندش  مارآ  یناشیپ و  نتشاذگ 

.تسا لطاب  زامن  درادرب ؛

دمهفب درادرب ؛ هدجس  زا  رس  هکنآ  زا  شیپ  دیوگب و  ار  هدجـس  رکذ  اوهـس  دسرب  نیمز  هب  یناشیپ  هکنآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1061 - 
.دیوگب ار  رکذ  ندوب ؛ مارآ  لاح  رد  هرابود  دیاب  تسا ؛ هدرک  هابتشا 

حیحص شزامن  هتشادرب ؛ رس  دوش  مامت  هدجـس  رکذ  هکنآ  زا  شیپ  دمهفب  تشادرب ؛ هدجـس  زا  رـس  هکنآ  زا  دعب  رگا  هلأسم 1062 - 
.تسا

زا دعب  هرابود  ار  رکذ  دیاب  درادرب  نیمز  زا  ادـمع  ار  وضع  تفه  زا  یکی  دـیوگ ؛ یم  ار  هدجـس  رکذ  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1063 - 
ار رگید  ياهاج  یناشیپ  ریغ  رگا  تسین  رکذ  نتفگ  لوغـشم  هک  یعقوم  یلو  دنک ؛ هداعا  ار  زامن  دعب  رارکت و  ءاضعا  مامت  نتـشاذگ 

.درادن لاکشا  دراذگب  هرابود  درادرب و  نیمز  زا 

نیمز زا  ار  یناشیپ  اوهس  هدجس ؛ رکذ  ندش  مامت  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1064 - 
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؛ درادرب نیمز  زا  اوهس  ار  رگید  ياهاج  رگا  یلو  دنک ؛ باسح  هدجس  کی  ار  نآ  دیاب  دراذگب و  نیمز  هب  هرابود  دناوت  یمن  درادرب ؛
.دیوگب ار  رکذ  دراذگب و  نیمز  هب  هبترم  ود  دیاب 

.دور هدجس  هب  هرابود  دریگ و  مارآ  ندب  ات  دنیشنب  دیاب  لوا ؛ هدجس  رکذ  ندش  مامت  زا  دعب  هلأسم 1065 - 

تسا نآ  بجاو  هکلب  دشابن ؛ هتسب  تشگنا  راهچ  زا  رتدنلب  وا  ياپ  ناتشگنا  رـس  ياج  زا  دیاب  رازگزامن  یناشیپ  ياج  هلأسم 1066 - 
.دشابن هتسب  تشگنا  راهچ  زا  رت  تسپ  شیاپ  ناتشگنا  ياج  زا  وا  یناشیپ  ياج  هک 

رـس اپ و  ياهتـشگنا  ياج  زا  رازگزامن  یناشیپ  ياج  رگا  تسین  مولعم  تسرد  نآ  یبیـشارس  هک  بیـشارس  نیمز  رد  هلأسم 1067 - 
.درادن لاکشا  دشاب ؛ رتدنلب  هتسب  تشگنا  راهچ  زا  شیب  وا  ياهوناز 

هتـسب تشگنا  راهچ  زا  رتدنلب  وا  ياهوناز  رـس  اپ و  ياهتـشگنا  ياج  زا  هک  دراذگب  يزیچ  هب  اهابتـشا  ار  یناشیپ  رگا  هلأسم 1068 - 
دیاب طایتحا  رب  انب  دراذـگب و  تسا  رتمک  ای  هتـسب  تشگنا  راهچ  هزادـنا  هب  شیدـنلب  اـی  تسین  دـنلب  هک  يزیچ  هب  ار  رـس  دـیاب  تسا ؛

.دشکب تسا  زیاج  نآ  هب  هدجس  هک  يزیچ  رب  ای  تسین  دنلب  هک  یئاج  رب  ار  یناشیپ 

هب یناشیپ  هک  دشاب  كرچ  يردق  هب  رهم  رگا  سپ  دـشابن ؛ يزیچ  دـنک ؛ یم  هدجـس  نآ  رب  هچنآ  یناشیپ و  نیب  دـیاب  هلأسم 1069 - 
.درادن لاکشا  دشاب  هدرک  رییغت  رهم  گنر  الثم  رگا  یلو  تسا ؛ لطاب  هدجس  دسرن ؛ رهم  دوخ 

تـشپ رگا  درادـن و  یعنام  مه  تسد  تشپ  يراچان  لاح  رد  یلو  دراذـگب ؛ نیمز  رب  ار  تسد  فک  دـیاب  هدجـس  رد  هلأسم 1070 - 
طایتحا رب  انب  دشابن  نکمم  تسد 
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مه نآ  رگا  دراذـگب و  نیمز  هب  دـناوت  یم  هک  ار  اج  ره  جـنرآ  ات  دـناوتن ؛ مه  ار  نآ  هچنانچ  دراذـگب و  نیمز  هب  ار  تسد  چـم  دـیاب 
.تسا یفاک  وزاب  نتشاذگ  تسین  نکمم 

؛ دراذگب نیمز  هب  ار  اپ  يور  ای  اپ  رگید  ياهتشگنا  رگا  دراذگب و  نیمز  هب  ار  اهاپ  گرزب  تشگنا  ود  دیاب  هدجس  رد  هلأسم 1071 - 
ياهزامن هلأسم  نتسنادن  هطساو  هب  ریصقت  يور  زا  هک  یسک  تسا و  لطاب  زامن  دسرن  نیمز  هب  تسش  نخان ؛ ندوب  دنلب  هطـساو  هب  ای 

.تسا یفاک  دراذگب  نیمز  هب  ار  نآ  نطاب  ای  تسش  يور  رگا  دناوخب و  هرابود  دیاب  هدناوخ ؛ روطنیمه  ار  دوخ 

هدنام رگا  ای  هدنامن ؛ نآ  زا  يزیچ  رگا  دراذگب و  نیمز  هب  ار  نآ  هیقب  دیاب  هدیرب ؛ شیاپ  تسش  زا  يرادقم  هک  یسک  هلأسم 1072 - 
نیمز هب  هدنام  یقاب  اپ  زا  يرادـقم  ره  درادـن ؛ تشگنا  چـیه  رگا  دراذـگب و  ار  ناتـشگنا  هیقب  دـیاب  طایتحا  رب  انب  تسا ؛ هاتوک  یلیخ 

.دراذگب

تفه هچرگا  دـنک  زارد  ار  اهاپ  اـی  دنابـسچب ؛ نیمز  هب  ار  مکـش  هنیـس و  ـالثم  دـنک ؛ هدجـس  لومعم  ریغ  روط  هب  رگا  هلأسم 1073 - 
هدجـس هک  دشکب  زارد  يروط  رگا  یلو  دناوخب ؛ هرابود  ار  زامن  دیاب  بحتـسم  طایتحا  رب  انب  دـسرب ؛ نیمز  هب  دـش  هتفگ  هک  يوضع 

.تسا لطاب  وا  زامن  دیامنن  قدص 

ای دراذگب ؛ سجن  شرف  يور  ار  رهم  الثم  رگا  یلو  دشاب ؛ كاپ  دیاب  دنک ؛ یم  هدجـس  نآ  رب  هک  يرگید  زیچ  ای  رهم  هلأسم 1074 - 
.درادن لاکشا  دراذگب ؛ نآ  كاپ  فرط  هب  ار  یناشیپ  دشاب و  سجن  رهم  فرط  کی 

هچنانچ دشاب ؛ نآ  دننام  لمد و  یناشیپ  رد  رگا  هلأسم 1075 - 
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ملاس ياج  لادوگ و  رد  ار  لمد  دنک و  دوگ  ار  نیمز  دیاب  تسین  نکمم  رگا  دنک و  هدجـس  یناشیپ  ملاس  ياج  اب  دـیاب  تسا  نکمم 
.دراذگب نیمز  رب  دشاب  یفاک  هدجس  يارب  هک  يرادقم  هب  ار 

هب هچرگا  هناچ  یناشیپ و  فرط  ود  زا  یکی  هب  دـیاب  طایتحا  رب  انب  دـشاب ؛ هتفرگ  ارف  ار  یناشیپ  مامت  مخز  ای  لمد  رگا  هلأسم 1076 - 
دـنک و هراشا  هدجـس  يارب  دـیاب  تسین ؛ نکمم  مه  هناچ  هب  رگا  هناچ و  هب  طقف  تسین  نکمم  رگا  دـنک و  هدجـس  دـشاب  زامن  رارکت 

.دوش یمن  باسح  لیاح  هناچ  يوم 

هک ار  يرگید  زیچ  ای  رهم  دوش و  مخ  دناوت  یم  هک  يردق  هب  دیاب  دناسرب ؛ نیمز  هب  ار  یناشیپ  دـناوت  یمن  هک  یـسک  هلأسم 1077 - 
دیاب یلو  تسا ؛ هدرک  هدجس  دنیوگب  هک  دراذگب  نآ  رب  ار  یناشیپ  يروط  هتـشاذگ و  يدنلب  زیچ  يور  تسا ؛ حیحـص  نآ  رب  هدجس 

.دراذگب نیمز  هب  لومعم  روط  هب  ار  اپ  ناتشگنا  اهوناز و  اهتسد و  فک 

زیچ ای  رهم  هک  تسا  مزال  دراذـگب ؛ تسا  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  يرگید  زیچ  ای  رهم  هک  دـشابن  يدـنلب  زیچ  رگا  هلأسم 1078 - 
.دیامن هدجس  نآ  رب  هدرک و  دنلب  تسد  اب  ار  رگید 

دیامن هراشا  اهمشچ  اب  دیاب  دناوتن ؛ رگا  دنک و  هراشا  رس  اب  هدجس  يارب  دیاب  دیامن  هدجس  دناوت  یمن  چیه  هک  یسک  هلأسم 1079 - 
تین زین  بلق  رد  دنک و  هراشا  هدجـس  يارب  نآ  دننام  تسد و  اب  بحتـسم  طایتحا  رب  انب  دنک  هراشا  دـناوت  یمن  مه  اهمـشچ  اب  رگا  و 

.دیامن هدجس 

دیاب دشاب  نکمم  هچنانچ  دوش ؛ دنلب  هدجس  ياج  زا  رایتخا  یب  یناشیپ  رگا  هلأسم 1080 - 
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ار رـس  دناوتن  رگا  هن و  ای  دشاب  هتفگ  ار  هدجـس  رکذ  هچ  دوش ؛ یم  باسح  هدجـس  کی  نیا  دسرب و  هدجـس  ياج  هب  هرابود  دراذگن 
طایتحا رب  انب  دشاب  هتفگن  رکذ  رگا  دوش و  یم  باسح  هدجـس  کی  مه  يور  دـسرب ؛ هدجـس  ياج  هب  هرابود  رایتخا  یب  درادـهگن و 

.دیوگب دیاب 

رگید ياج  هب  زامن  يارب  تسین  مزال  دیامن و  هدجـس  نآ  دننام  شرف و  رب  دناوت  یم  دنک ؛ هیقت  دـیاب  ناسنا  هک  یئاج  هلأسم 1081 - 
شرف رب  دیابن  دتفین ؛ تمحز  هب  هک  دنک  هدجس  يروط  دشاب ؛ یم  حیحص  نآ  رب  هدجس  هک  يزیچ  ای  ریصح  رب  دناوتب  رگا  یلو  دورب ؛

.دیامن هدجس  نآ  دننام  و 

.تسا لطاب  دریگن ؛ مارآ  نآ  يور  ندب  هک  یتروص  رد  دنک ؛ هدجس  نآ  دننام  رپ و  کشت  يور  رگا  هلأسم 1082 - 

دیاب درادن ؛ تقـشم  وا  يارب  سابل  ندب و  ندش  هدولآ  هچنانچ  دناوخب ؛ زامن  لگ  نیمز  رد  هک  دوش  راچان  ناسنا  رگا  هلأسم 1083 - 
ار دهشت  دنک و  هراشا  رس  اب  هدجس  يارب  هداتـسیا ؛ هک  یلاح  رد  دراد ؛ تقـشم  رگا  دروآ و  اج  هب  لومعم  روط  هب  ار  دهـشت  هدجس و 

.تسا حیحص  شزامن  دناوخب و  هداتسیا 

بحتسم طایتحا  رب  انب  اشع ؛ رصع و  رهظ و  زامن  موس  تعکر  لثم  درادن ؛ دهشت  هک  یموس  تعکر  لوا و  تعکر  رد  هلأسم 1084 - 
.دزیخرب دعب  دنیشنب و  تکرح  یب  يردق  مود  هدجس  زا  دعب 

: تسا حیحص  اهنآ  رب  هدجس  هک  یئاهزیچ 

درک و هدجـس  تخرد  گرب  بوچ و  دننام  دیور  یم  نیمز  زا  هک  یکاشوپ  یکاروخ و  ریغ  ياهزیچ  نیمز و  رب  دیاب  هلأسم 1085 - 
وج و مدنگ و  دننام  یکاشوپ  یکاروخ و  ياهزیچ  رب  هدجس 
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.تسین حیحص  اهنیا  لاثما  تفن و  ریق و  هرقن و  الط و  دننام  دوشن  هدرمش  نیمز  ءازجا  زا  هک  هچنآ  هبنپ و 

.دننکن هدجس  شندش  کشخ  زا  لبق  وم  گرب  رب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 1086 - 

.تسا حیحص  هاک  فلع و  لثم  تسا  ناویح  كاروخ  دیور و  یم  نیمز  زا  هک  یئاهزیچ  رب  هدجس  هلأسم 1087 - 

؛ دـیور یم  نیمز  زا  هک  یکاروخ  ياهاود  رب  هدجـس  هکلب  تسا ؛ حیحـص  دنتـسین ؛ یکاروخ  هک  یئاـهلگ  رب  هدجـس  هلأسم 1088 - 
.تسا حیحص  زین  نابز  واگ  لگ  هشفنب و  لگ  دننام 

هدجس زین  تسین و  لومعم  رگید  ياهرهش  رد  تسا و  لومعم  اهرهش  زا  یضعب  رد  نآ  ندروخ  هک  یهایگ  رب  هدجس  هلأسم 1089 - 
.تسین حیحص  سران  هویم  رب 

کهآ چگ و  هب  رایتخا  لاح  رد  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  تسا و  حیحص  چگ  گنس  کهآ و  گنس  رب  هدجس  هلأسم 1090 - 
.دننکن هدجس  نآ  دننام  یلگ و  هزوک  رجآ و  هتخپ و 

.تسا حیحص  دشاب  هدش  هتخاس  نآ  دننام  هبنپ و  زا  هچرگا  ذغاک  رب  هدجس  هلأسم 1091 - 

گنـس و كاخ  زا  دعب  كاخ ؛ نآ  زا  دعب  دشاب ؛ یم  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  تبرت  زیچ  ره  زا  رتهب  هدجـس  يارب  هلأسم 1092 - 
.تسا هایگ  گنس  زا  دعب 

یمن اهنیا  دـننام  دایز و  يامرگ  ای  امرـس  هطـساو  هب  دراد  رگا  ای  درادـن ؛ تسا  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ  رگا  هلأسم 1093 - 
هدجس رایتخا  لاح  رد  هک  رگید  زیچ  ای  تسد  تشپ  رب  دیاب  دشابن  مهارف  رگا  دنک و  هدجس  شسابل  رب  دیاب  دنک  هدجس  نآ  رب  دناوت 

هدجس ات  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  دیامن ؛ هدجس  تسین  زیاج  وا  رب 
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.دنکن هدجس  زیچ  نآ  رب  تسا  نکمم  تسد  تشپ  رب 

.تسا لطاب  دریگ  یمن  مارآ  نآ  يور  یناشیپ  هک  یتسس  كاخ  لگ و  رب  هدجس  هلأسم 1094 - 

.درادرب ار  رهم  مود  هدجس  يارب  دیاب  دبسچب ؛ یناشیپ  هب  رهم  لوا ؛ هدجس  رد  رگا  هلأسم 1095 - 

؛ دشاب هتشادن  تسا  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ  دوش و  مگ  دنک  یم  هدجـس  نآ  رب  هک  يزیچ  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1096 - 
.دیامن لمع  دش  هتفگ  ( 1093  ) هلأسم رد  هک  یبیترت  هب  دیاب  تسا  گنت  تقو  رگا  دنکشب و  ار  زامن  دیاب  دراد  تعسو  تقو  هکنانچ 

يزیچ رب  ار  یناشیپ  دیاب  تسا ؛ لطاب  نآ  رب  هدجـس  هک  هتـشاذگ  يزیچ  رب  ار  یناشیپ  دـمهفب  هدجـس  لاح  رد  هاگره  هلأسم 1097 - 
گنت تقو  رگا  دنکشب و  ار  زامن  دیاب  دراد  تعـسو  زامن  تقو  هچنانچ  دشابن ؛ نکمم  رگا  دشکب و  تسا  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک 

.دیامن لمع  دش  هتفگ  ( 1093  ) هلأسم رد  هک  یبیترت  هب  تسا 

طایتحا رب  انب  درادن و  یبیع  تسا ؛ لطاب  نآ  رب  هدجس  هک  هتشاذگ  يزیچ  يور  ار  یناشیپ  دمهفب  هدجـس  زا  دعب  رگا  هلأسم 1098 - 
.داتفا قافتا  تعکر  کی  زا  هدجس  ود  رد  رگا  تسا  نینچمه  دروآ و  اج  هب  هرابود  ار  زامن  بحتسم 

هب ار  یناشیپ  ناماما  ربق  لـباقم  هک  ماوع  مدرم  زا  یـضعب  دـشاب و  یم  مارح  لاـعتم  دـنوادخ  ریغ  يارب  ندرک  هدجـس  هلأسم 1099 - 
.تسا مارح  هنرگ  درادن و  لاکشا  دشاب ؛ لاعتم  دنوادخ  رکش  يارب  رگا  دنراذگ  یم  نیمز 

: هدجس تاهورکم  تابحتسم و 

: تسا بحتسم  زیچ  دنچ  هدجس  رد  هلأسم 1100 - 

داتسیا الماک  تشادرب و  عوکر  زا  رس  هکنآ  زا  دعب  دناوخ  یم  زامن  هداتسیا  هک  یسک   - 1
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.دیوگب ریبکت  هدجس  هب  نتفر  يارب  تسشن ؛ الماک  هکنآ  زا  دعب  دناوخ  یم  زامن  هتسشن  هک  یسک  و 

.دراذگب نیمز  هب  ار  اهوناز  لوا  نز  ار و  اهتسد  لوا  درم  دورب ؛ هدجس  هب  دهاوخ  یم  هک  یعقوم   - 2

.دراذگب تسا  حیحص  نآ  رب  هدجس  هک  يزیچ  ای  رهم  هب  ار  ینیب   - 3

.دشاب هلبق  هب  ور  اهنآ  رس  هک  يروط  هب  دراذگب  شوگ  ربارب  دنابسچب و  مه  هب  ار  تسد  ناتشگنا  هدجس  لاح  رد   - 4

یلایع قزراو  ینقزرا  نیطعملا ؛ ریخ  ای  نیلوؤسملا و  ریخ  ای  دناوخب  ار  اعد  نیا  دهاوخب و  تجاح  ادخ  زا  دنک و  اعد  هدجـس  رد   - 5
میظعلا لضفلا  وذ  کناف  کلضف  نم 

: ینعی

سپ نم ؛ لاـیع  نم و  هب  هدـب  يزور  تدوـخ  لـضف  زا  ناگدـننک ؛ اـطع  نیرتـهب  يا  دـننک و  یم  لاؤـس  وا  زا  هک  یـسک  نیرتـهب  يا 
.یگرزب لضف  ياراد  وت  هک  یتسردب 

.دراذگب پچ  ياپ  فک  رب  ار  تسار  ياپ  يور  دنیشنب و  پچ  نار  رب  هدجس ؛ زا  دعب   - 6

.دیوگب ریبکت  تفرگ  مارآ  شندب  تسشن و  یتقو  هدجس ؛ ره  زا  دعب   - 7

.دیوگب هیلا  بوتا  یبر و  هّللا  رفغتسا  تفرگ  مارآ  هک  شندب  لوا  هدجس  زا  دعب   - 8

.دراذگب اهنار  يور  ار  اهتسد  نتسشن ؛ عقوم  رد  دهدب و  لوط  ار  هدجس   - 9

.دیوگب ربکا  هّللا  ندب  یمارآ  لاح  رد  مود ؛ هدجس  هب  نتفر  يارب   - 10

.دتسرفب تاولص  اه  هدجس  رد   - 11

.درادرب نیمز  زا  اهوناز  زا  دعب  ار  اهتسد  ندش ؛ دنلب  عقوم  رد   - 12

دنراذگب نیمز  رب  ار  مکش  اهجنرآ و  اهنز  دنراد و  هاگن  ادج  ولهپ  زا  ار  اهوزاب  دننابسچن و  نیمز  هب  ار  مکـش  اهجنرآ و  اهدرم   - 13
ار نآ  ءاضعا  و 
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.دننابسچب رگیدکی  هب 

.تسا هدش  هتفگ  لصفم  ياهباتک  رد  هدجس  رگید  تابحتسم  و 

توف ار  هدجـس  ياج  راـبغ ؛ درگ و  ندرک  فرطرب  يارب  تسا  هورکم  زین  تسا و  هورکم  هدجـس  رد  ندـناوخ  نآرق  هلأسم 1101 - 
.تسا لطاب  زامن  طایتحا  رب  انب  دیآ  نوریب  ادمع  ناهد  زا  یفرح  ندرک ؛ توف  رثا  رد  رگا  دنک و 

.تسا هدش  هتفگ  لصفم  ياهباتک  رد  مه  يرگید  تاهورکم  اهنیا  زا  ریغ  و 

: نآرق بجاو  هدجس 

ای دناوخب  ناسنا  رگا  هک  تسا ؛ هدجس  هیآ  کی  هدجـس  مح  لیزنت و  ملا  ارقا و  مجنلا و  هروس و  راهچ  زا  کی  ره  رد  هلأسم 1102 - 
رهاظ دیامن و  هدجـس  دیاب  دمآ  شدای  تقو  ره  درک ؛ شومارف  رگا  دنک و  هدجـس  اروف  دیاب  هیآ  نآ  ندش  مامت  زا  دعب  دـهد ؛ شوگ 

.تسا ندومن  هدجس  رتهب  هچرگا  تسین  بجاو  هدجس  رایتخا  نودب  ندینش  رد  هک  تسا  نیا 

.دیامن هدجس  ود  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دناوخب ؛ زین  شدوخ  دهد  یم  شوگ  ار  هدجس  هیآ  هک  یعقوم  ناسنا  رگا  هلأسم 1103 - 

هدجس هرابود  درادرب و  هدجـس  زا  رـس  دیاب  دنک ؛ شوگ  ای  دناوخب  ار  هدجـس  هیآ  هدجـس ؛ لاح  رد  رگا  زامن  ریغ  رد  هلأسم 1104 - 
.دنک

؛ درادن نآرق  ندناوخ  دصق  هک  یسک  زا  ای  دمهف ؛ یمن  ار  دب  بوخ و  هک  زیمم  ریغ  هچب  زا  ای  نوفامارگ  زا  ناسنا  رگا  هلأسم 1105 - 
رگا یلو  دشاب ؛ توص  طبـض  راون و  روط  هب  رگا  ویدار  تسا  نینچمه  تسین و  بجاو  هدجـس  دهد ؛ شوگ  ای  دونـشب  ار  هدجـس  هیآ 

بجاو هدجس  دهد ؛ شوگ  ویدار  هلیسو  هب  ناسنا  دناوخب و  تسا  نآرق  زا  هکنیا  دصق  هب  ار  هدجـس  هیآ  ویدار  هاگتـسیا  رد  یـصخش 
.تسا

هلأسم 1106
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رتدنلب هتسب  تشگنا  راهچ  زا  شیب  ناتشگنا  رس  ياج  زا  وا  یناشیپ  ياج  دشابن و  یبصغ  ناسنا  ياج  دیاب  نآرق  بجاو  هدجـس  رد  - 
یئاهزیچ زین  دشاب و  كاپ  وا  یناشیپ  ندب و  دناشوپب و  ار  دوخ  تروع  دشاب و  هلبق  هب  ور  لسغ و  ای  وضو  اب  تسین  مزال  یلو  دـشابن ؛

.تسین طرش  وا  سابل  رد  دشاب ؛ یم  طرش  رازگزامن  سابل  رد  هک 

ياهاج هتـشاذگ و  تسا  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  يرگید  زیچ  ای  رهم  رب  ار  یناشیپ  نآرق ؛ بجاو  هدجـس  رد  دـیاب  هلأسم 1107 - 
.دراذگب نیمز  رب  دش  هتفگ  زامن  هدجس  رد  هک  يروتسد  هب  ار  ندب  رگید 

نتفگ تسا و  یفاک  دیوگن  رکذ  هچرگا  دراذگب  نیمز  هب  هدجـس  دصق  هب  ار  یناشیپ  نآرق  بجاو  هدجـس  رد  هاگره  هلأسم 1108 - 
: دیوگب تسا  رتهب  تسا و  بحتسم  رکذ ؛

افکنتـسم و ال اقر ال  ادـبعت و  بر  ای  کل  تدجـس  اقر  هیدوبع و  هّللا  الا  هلا  اقیدـصت ال  انامیا و  هّللا  الا  هلا  اقح ال  اقح  هّللا  ـالا  هلا  ـال 
.ریجتسم فئاخ  فیعض  لیلذ  دبع  انا  لب  اربکتسم 

دهشت

دیاب اشع ؛ رـصع و  رهظ و  زامن  مراهچ  تعکر  برغم و  زاـمن  موس  تعکر  بجاو و  ياـهزامن  ماـمت  مود  تعکر  رد  هلأسم 1109 - 
: دیوگب ینعی  دناوخب  دهشت  ندب ؛ ندوب  مارآ  لاح  رد  دنیشنب و  مود  هدجس  زا  دعب  ناسنا 

بجاو طایتحا  دمحم و  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا  دهشأ  هل و  کیرـش  هدحو ال  هّللا  الا  هلا  نا ال  دهـشأ 
.دیوگن بیترت  نیا  ریغ  هب  هک  تسا  نآ 

تسا لومعم  هک  يروط  هب  حیحص و  یبرع  هب  دیاب  دهشت  تاملک  هلأسم 1110 - 
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.دوش هتفگ  مه  رس  تشپ 

ار دهـشت  دنیـشنب و  دیاب  هدناوخن ؛ ار  دهـشت  هک  دیایب  شدای  عوکر  زا  شیپ  دتـسیاب و  دنک و  شومارف  ار  دهـشت  رگا  هلأسم 1111 - 
زامن زا  دعب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنک و  مامت  ار  زامن  دناوخب و  دوش  هدـناوخ  تعکر  نآ  رد  دـیاب  هچنآ  دتـسیاب و  هرابود  دـناوخب و 
مالـس زا  دعب  دنک و  مامت  ار  زامن  دیاب  دیایب ؛ شدای  نآ  زا  دعب  ای  عوکر  رد  رگا  دروآ و  اج  هب  وهـس  هدجـس  ود  اجیب ؛ نداتـسیا  يارب 

.دروآ اج  هب  وهس  هدجس  ود  هدش  شومارف  دهشت  يارب  دنک و  اضق  ار  دهشت  بجاو  طایتحا  رب  انب  زامن 

دهشت زا  شیپ  دراذگب و  پچ  ياپ  فک  هب  ار  تسار  ياپ  يور  دنیشنب و  پچ  نار  رب  دهشت  لاح  رد  تسا  بحتـسم  هلأسم 1112 - 
: دیوگب

هب ار  اهتشگنا  دراذگب و  اهنار  رب  ار  اهتسد  تسا  بحتسم  زین  هّلل و  ءامـسالا  ریخ  هّلل و  دمحلا  هّللاب و  هّللا و  مسب  دیوگب  ای  هّلل ؛ دمحلا 
: دیوگب دهشت  رد  تاولص  زا  دعب  دنک و  هاگن  دوخ  ناماد  هب  دنابسچب و  رگیدکی 

.هتجرد عفرا  هتعافش و  لبقت  و 

.دننابسچب مه  هب  ار  اهنار  دهشت ؛ ندناوخ  تقو  رد  اهنز  تسا  بحتسم  هلأسم 1113 - 

زامن مالس 

: دیوگب تسا  مارآ  ندب  هتسشن و  هک  یلاح  رد  تسا  بحتسم  زامن ؛ رخآ  تعکر  دهشت  زا  دعب  هلأسم 1114 - 

: دیوگب دیاب  نآ  زا  دعب  هتاکرب و  هّللا و  همحر  یبنلا و  اهیا  کیلع  مالسلا 

: دیوگب ای  نیحلاصلا و  هّللا  دابع  یلع  انیلع و  مالسلا 

هغیص ود  ره  دیامن و  هفاضا  ار  هتاکرب  هّللا و  همحر  هلمج و  مکیلع  مالسلا  هلمج  هب  هک  تسا  بحتسم  مکیلع و  مالسلا 
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.دیوگب ار 

يدـمع و هک  مه  يراک  هدروخن و  مه  هب  زامن  تروص  هک  دـیایب  شدای  یعقوم  دـنک و  شومارف  ار  زاـمن  مالـس  رگا  هلأسم 1115 - 
.تسا حیحص  شزامن  دیوگب و  ار  مالس  دیاب  هدادن ؛ ماجنا  ندرک ؛ هلبق  هب  تشپ  لثم  دنک  یم  لطاب  ار  زامن  نآ  يوهس 

هک يراک  هکنآ  اـی  تسا ؛ هدروخ  مه  هب  زاـمن  تروص  هک  دـیایب  شداـی  یعقوم  دـنک و  شومارف  ار  زاـمن  مالـس  رگا  هلأسم 1116 - 
.تسا حیحص  شزامن  دشاب ؛ هداد  ماجنا  ندرک ؛ هلبق  هب  تشپ  لثم  دنک  یم  لطاب  ار  زامن  نآ  يوهس  يدمع و 

بیترت

؛ دروآ اج  هب  عوکر  زا  شیپ  ار  دوجـس  ای  دناوخب ؛ دمح  زا  شیپ  ار  هروس  الثم  دنزب ؛ مه  هب  ار  زامن  بیترت  ادـمع  رگا  هلأسم 1117 - 
.دوش یم  لطاب  زامن 

هدجـس ود  دـنک  عوکر  هکنآ  زا  شیپ  الثم  دروآ ؛ اـج  هب  ار  نآ  زا  دـعب  نکر  دـنک و  شومارف  ار  زاـمن  زا  ینکر  رگا  هلأسم 1118 - 
.تسا لطاب  زامن  دیامن ؛

ود هکنآ  زا  شیپ  ـالثم  دروآ ؛ اـج  هب  تسین  نـکر  تـسا و  نآ  زا  دـعب  هـک  ار  يزیچ  دـنک و  شوـمارف  ار  ینکر  رگا  هلأسم 1119 - 
.دناوخب هرابود  هدناوخ  نآ  زا  شیپ  اهابتشا  ار  هچنآ  دروآ و  اج  هب  ار  نکر  دیاب  دناوخب ؛ دهشت  دنک  هدجس 

لوغشم دنک و  شومارف  ار  دمح  الثم  دروآ ؛ اج  هب  ار  نآ  زا  دعب  نکر  دنک و  شومارف  تسین  نکر  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 1120 - 
.تسا حیحص  شزامن  دوش ؛ عوکر 

الثم دروآ ؛ اج  هب  تسین  نکر  مه  نآ  تسا و  نآ  زا  دعب  هک  ار  يزیچ  دنک و  شومارف  تسین  نکر  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 1121 - 
ار دمح 
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هرابود هدناوخ  رتولج  اهابتـشا  هک  ار  يزیچ  نآ ؛ زا  دعب  دروآ و  اج  هب  هدرک  شومارف  ار  هچنآ  دیاب  دناوخب ؛ ار  هروس  دنک و  شومارف 
.دناوخب

؛ دروآ اج  هب  تسا  لوا  هدجس  هکنیا  لایخ  هب  ار  مود  هدجس  ای  تسا ؛ مود  هدجـس  هکنیا  لایخ  هب  ار  لوا  هدجـس  رگا  هلأسم 1122 - 
.دوش یم  باسح  مود  هدجس  وا  مود  هدجس  لوا و  هدجس  وا  لوا  هدجس  تسا و  حیحص  زامن 

تالاوم

تشپ ار  دهشت  دوجس و  عوکر و  دننام  زامن  ياهراک  ینعی  دناوخب ؛ تالاوم  اب  ار  زامن  مزال  طایتحا  رب  انب  دیاب  ناسنا  هلأسم 1123 - 
اهنآ نیب  يردق  هب  رگا  دناوخب و  مه  رس  تشپ  تسا  لومعم  هک  يروط  هب  دناوخ  یم  زامن  رد  هک  ار  یئاهزیچ  دروآ و  اج  هب  مه  رس 

.دراد لاکشا  شزامن  دناوخ ؛ یم  زامن  دنیوگن  هک  دزادنیب  هلصاف 

؛ دورب نیب  زا  زامن  تروص  هک  دـشابن  يردـق  هب  هلـصاف  دزادـنیب و  هلـصاف  تاملک  ای  اـهفرح  نیب  اوهـس  زاـمن  رد  رگا  هلأسم 1124 - 
نآ زا  دـعب  يزیچ  هک  یتروص  رد  دـناوخب و  لومعم  روط  هب  ار  تاملک  ای  اهفرح  نآ  دـیاب  دـشاب ؛ هدـشن  دـعب  نکر  لوغـشم  هچنانچ 

.تسا حیحص  شزامن  دشاب ؛ هدش  دعب  نکر  لوغشم  رگا  دیامن و  رارکت  تسا  مزال  هدش  هدناوخ 

.دنز یمن  مه  هب  ار  تالاوم  گرزب ؛ ياه  هروس  ندناوخ  دوجس و  عوکر و  نداد  لوط  هلأسم 1125 - 

تونق

اب رتو  زاـمن  رد  دـناوخب و  تونق  تسا  بحتـسم  مود  تعکر  عوکر  زا  شیپ  بحتـسم ؛ بجاو و  ياـهزامن  ماـمت  رد  هلأسم 1126 - 
زامن دراد و  تونق  کـی  تعکر  ره  رد  هعمج  زاـمن  تسا و  بحتـسم  عوکر  زا  شیپ  تونق  ندـناوخ  دـشاب ؛ یم  تعکر  کـی  هکنآ 

.دراد تونق  راهچ  مود  تعکر  رد  تونق و  جنپ  لوا  تعکر  رد  نابرق  رطف و  دیع  زامن  تونق و  جنپ  تایآ 

؛ تسش ریغ  درادهگن و  مه  يولهپ  نامسآ و  هب  ور  ار  اهنآ  فک  تروص و  لباقم  ار  اهتسد  تونق  رد  تسا  بحتـسم  هلأسم 1127 - 
.دنک هاگن  اهتسد  فک  هب  دنابسچب و  مه  هب  ار  رگید  ياهتشگنا 

یفاک دشاب ؛ هّللا  ناحبس  کی  هچرگا  دیوگب  يرکذ  ره  تونق  رد  هلأسم 1128 - 
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: دیوگب تسا  رتهب  تسا و 

نهنیب ام  نهیف و  ام  عبسلا و  نیضرالا  بر  عبسلا و  تاومسلا  بر  هّللا  ناحبـس  میظعلا  یلعلا  هّللا  الا  هلا  میرکلا ال  میلحلا  هّللا  الا  هلا  ال 
.نیملاعلا بر  هّلل  دمحلا  میظعلا و  شرعلا  بر  و 

تعامج ماما  رگا  دناوخ ؛ یم  تعامج  هب  ار  زامن  هک  یـسک  يارب  یلو  دناوخب ؛ دـنلب  ار  تونق  ناسنا  تسا  بحتـسم  هلأسم 1129 - 
.تسین بحتسم  تونق  ندناوخ  دنلب  دونشب ؛ ار  وا  يادص 

؛ دیایب شدای  دوش  مخ  عوکر  هزادـنا  هب  هکنآ  زا  شیپ  دـنک و  شومارف  رگا  درادـن و  اضق  دـناوخن ؛ تونق  ادـمع  رگا  هلأسم 1130 - 
؛ دیایب شدای  هدجس  رد  رگا  دنک و  اضق  عوکر  زا  دعب  تسا  بحتسم  دیایب ؛ شدای  عوکر  رد  رگا  دناوخب و  دتسیاب و  تسا  بحتـسم 

.دیامن اضق  ار  نآ  مالس  زا  دعب  تسا  بحتسم 

زامن همجرت 

: دمح هروس  همجرت   - 1

.تسا هزنم  صقن  هنوگ  ره  زا  تالامک و  عیمج  عماج  هک  یتاذ  ادخ ؛ مان  هب  منک  یم  ادتبا  ینعی  هّللا  مسب 

.تسا تیاهن  یب  عساو و  شتمحر  نمحرلا 

.تسا يدبا  یلزا و  یتاذ و  شتمحر  میحرلا 

.تسا تادوجوم  همه  هدنهد  شرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  انث  ینعی  نیملاعلا  بر  هّلل  دمحلا 

.تشذگ نآ  يانعم  میحرلا  نمحرلا 

.تسا وا  اب  ازج  زور  ینارمکح  هک  یئاناوت  تاذ  ینعی  نیدلا  موی  کلام 

.میهاوخ یم  کمک  وت  زا  طقف  مینک و  یم  تدابع  ار  وت  طقف  ینعی  نیعتسن  كایا  دبعن و  كایا 

.تسا مالسا  نید  نآ  هک  تسار  هار  هب  ار  ام  نک  تیاده  ینعی  میقتسملا  طارصلا  اندها 

.دنتسه ناربمغیپ  نانیشناج  ناربمغیپ و  نانآ  هک  يا ؛ هداد  تمعن  نانآ  هب  هک  یناسک  هار  هب  ینعی  مهیلع  تمعنا  نیذلا  طارص 

بضغ هک  یناسک  هار  هب  هن  ینعی  نیلاضلا  مهیلع و ال  بوضغملا  ریغ 
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.دنهارمگ هک  یناسک  نآ  هن  ناشیا و  رب  يا  هدرک 

: دحا هّللا  وه  لق  هروس  همجرت   - 2

.تشذگ نآ  يانعم  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب 

.هناگی تسا  یئادخ  دنوادخ ؛ هک  دمحم 6  يا  وگب  ینعی  دحا  هّللا  وه  لق 

.تسا زاین  یب  تادوجوم  مامت  زا  هک  یئادخ  ینعی  دمصلا  هّللا 

.تسین یسک  دنزرف  درادن و  دنزرف  دلوی  مل  دلی و  مل 

.تسین وا  لثم  تاقولخم  زا  سک  چیه  ینعی  دحا  اوفک  هل  نکی  ملو 

: تسا بحتسم  اهنآ  زا  دعب  هک  یئاهرکذ  دوجس و  عوکر و  رکذ  همجرت   - 3

.متسه وا  شیاتس  لوغشم  نم  تسا و  هزنم  كاپ و  یصقن  بیع و  ره  زا  نم  گرزب  راگدرورپ  ینعی  هدمحب  میظعلا و  یبر  ناحبس 

نم تسا و  هزنم  كاپ و  یـصقن  بیع و  ره  زا  دـشاب  یم  رتالاب  سک  همه  زا  هک  نم  راگدرورپ  ینعی  هدـمحب  یلعالا و  یبر  ناـحبس 
.متسه وا  شیاتس  لوغشم 

.دنک یم  شیاتس  ار  وا  هک  یسک  يانث  دریذپب  دونشب و  ادخ  ینعی  هدمح  نمل  هّللا  عمس 

تـشگزاب وا  فرط  هب  نم  تسا و  نم  هدـنهد  شرورپ  هک  يدـنوادخ  زا  منک  یم  شزرمآ  بلط  ینعی  هیلا  بوتا  یبر و  هّللا  رفغتـسا 
.میامن یم 

.منیشن یم  مزیخ و  یم  رب  وا  هوق  لاعتم و  يادخ  يرای  هب  ینعی  دعقا  موقا و  هتوق  هّللا و  لوحب 

: تونق همجرت   - 4

.تسا مرک  ملح و  بحاص  هک  یئاتمه  یب  ياتکی  يادخ  رگم  شتسرپ  راوازس  یئادخ  تسین  ینعی  میرکلا  میلحلا  هّللا  الا  هلا  ال 

.تسا گرزب  هبترم و  دنلب  هک  یئاتمه  یب  ياتکی  يادخ  رگم  شتسرپ  راوازس  یئادخ  تسین  ینعی  میظعلا  یلعلا  هّللا  الا  هلا  ال 

راگدرورپ نامسآ و  تفه  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  تسا  هزنم  كاپ و  ینعی  عبسلا  نیضرالا  بر  عبسلا و  تاومسلا  بر  هّللا  ناحبس 
نیمز تفه 
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.تسا

راگدرورپ تسا و  اهنآ  نیبام  اهنیمز و  اهنامسآ و  رد  هک  تسا  يزیچ  ره  راگدرورپ  ینعی  میظعلا  شرعلا  بر  نهنیب و  ام  نهیف و  امو 
.تسا گرزب  شرع 

.تسا تادوجوم  مامت  هدنهد  شرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  انث  دمح و  ینعی  نیملاعلا  بر  هّلل  دمحلاو 

: هعبرا تاحیبست  همجرت   - 5

یئادخ تسین  تسا و  وا  صوصخم  انث  تسا و  هزنم  كاپ و  لاعتم  دنوادخ  ینعی  ربکا  هّللا  هّللا و  الا  هلا  هّلل و ال  دمحلا  هّللا و  ناحبس 
.دننک فصو  ار  وا  هکنیا  زا  تسا  رتگرزب  اتمه و  یب  يادخ  رگم  شتسرپ  راوازس 

: لماک مالس  دهشت و  همجرت   - 6

یئادـخ هک  مهد  یم  تداهـش  تسا و  راگدرورپ  صوصخم  شیاتـس  ینعی  هل  کیرـش  هدـحو ال  هّللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  هّلل  دـمحلا 
.درادن کیرش  تسا و  هناگی  هک  یئادخ  رگم  تسین  شتسرپ  راوازس 

.تسا وا  هداتسرف  ادخ و  هدنب  دمحم 6  هک  مهد  یم  تداهش  ینعی  هلوسر  هدبع و  ادمحم  نا  دهشاو 

.دمحم لآ  دمحم و  رب  تسرفب  تمحر  ایادخ  ینعی  دمحم  لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا 

.نک دنلب  دوخ  دزن  ار  ترضح  نآ  هجرد  ار و  ربمغیپ  تعافش  نک  لوبق  ینعی  هتجرد  عفرا  هتعافش و  لبقتو 

.داب وت  رب  ادخ  تاکرب  تمحر و  ربمغیپ و  يا  وت  رب  مالس  ینعی  هتاکرب  هّللا و  همحر  یبنلا و  اهیا  کیلع  مالسلا 

.وا بوخ  ناگدنب  مامت  نارازگزامن و  ام  رب  ملاع  دنوادخ  زا  مالس  ینعی  نیحلاصلا  هّللا  دابع  یلع  انیلع و  مالسلا 

.داب نینمؤم  امش  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و  ینعی  هتاکرب  هّللا و  همحر  مکیلع و  مالسلا 

زامن بیقعت 

اعد و رکذ و  ندناوخ  ینعی  بیقعت ؛ لوغشم  يرادقم  زامن  زا  دعب  ناسنا  تسا  بحتسم  هلأسم 1131 - 
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ار بیقعت  هلبق  هب  ور  دوـش ؛ لـطاب  وا  ممیت  لـسغ و  وـضو و  دـنک و  تکرح  دوـخ  ياـج  زا  هکنآ  زا  شیپ  تـسا  رتـهب  دوـش و  نآرق 
.دناوخب

.دناوخب دنا  هداد  روتسد  اعد  ياهباتک  رد  هک  ار  یئاهزیچ  تسا  رتهب  یلو  دشاب ؛ یبرع  هب  بیقعت  تسین  مزال  و 

: دوش هتفگ  بیترت  نیا  هب  دیاب  هک  تسا  اهیلع  هّللا  مالس  ارهز  ترضح  حیبست  تسا ؛ هدش  شرافس  نآ  هب  یلیخ  هک  یئاهبیقعت  زا  و 

هّلل دمحلا  زا  شیپ  ار  هّللا  ناحبـس  دوش  یم  هّللا و  ناحبـس  هبترم  نآ 33  زا  دعب  هّلل ؛ دـمحلا  هبترم  نآ 33  زا  دـعب  ربکا ؛ هّللا  هبترم   34
.دوش هتفگ  هّلل  دمحلا  زا  دعب  تسا  رتهب  یلو  تفگ 

یفاک دراذگب  نیمز  رب  رکـش  دصق  هب  ار  یناشیپ  هک  ردق  نیمه  دـیامن و  رکـش  هدجـس  زامن ؛ زا  دـعب  تسا  بحتـسم  هلأسم 1132 - 
.دیوگب اوفع  ای  هّلل  ارکش  هبترم  کی  ای  هبترم  هس  ای  هبترم  دص  تسا  رتهب  یلو  تسا ؛

.دروآ اج  هب  رکش  هدجس  دوش  یم  رود  وا  زا  یئالب  ای  دسر  یم  ناسنا  هب  یتمعن  تقو  ره  تسا  بحتسم  زینو 

ربمغیپ رب  تاولص 

لثم ار  باـنج  نآ  هینک  بقل و  اـی  دـمحا ؛ دـمحم و  دـننام  ار  ص )  ) لوـسر ترـضح  كراـبم  مسا  ناـسنا  تقو  ره  هلأسم 1133 - 
.دتسرفب تاولص  تسا  بحتسم  دشاب ؛ زامن  رد  هچرگا  دونشب ؛ ای  دیوگب  مساقلاوبا  یفطصم و 

.دنسیونب مه  ار  تاولص  تسا  بحتسم  ص )  ) لوسر ترضح  كرابم  مسا  نتشون  عقوم  هلأسم 1134 - 

.دنتسرفب تاولص  دننک  یم  ای  ار  ترضح  نآ  تقو  ره  تسا  رتهب  زین  و 

تایکش

«23  » زامن تایکش 

: تسا مسق 

حیحص نآ  رگید  مسق  هن  درک و  انتعا  دیابن  نآ  مسق  شش  هب  دنک و  یم  لطاب  ار  زامن  هک  تسا  یئاهکش  نآ  مسق  تشه 
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.تسا

لطاب ياهکش 

: تسا رارق  نیا  زا  دنک  یم  لطاب  ار  زامن  هک  یئاهکش  هلأسم 1174 - 

بحتـسم و زامن  ياهتعکر  هرامـش  رد  کش  یلو  رفاسم ؛ زامن  حبـص و  زامن  لثم  یتعکر  ود  زامن  ياهتعکر  هرامـش  رد  کـش  لوا - 
.دنک یمن  لطاب  ار  زامن  طایتحا  زامن 

.یتعکر هس  زامن  ياهتعکر  هرامش  رد  کش  مود - 

.رتشیب ای  هدناوخ  تعکر  کی  هک  دنک  کش  یتعکر  راهچ  زامن  رد  هکنآ  موس - 

.رتشیب ای  هدناوخ  تعکر  ود  هک  دنک  کش  مود ؛ هدجس  بجاو  رکذ  ندش  مامت  زا  شیپ  یتعکر  راهچ  زامن  رد  هکنآ  مراهچ - 

.جنپ زا  رتشیب  ود و  ای  چنپ  ود و  نیب  کش  مجنپ - 

.شش زا  رتشیب  هس و  ای  شش  هس و  نیب  کش  مشش - 

.تسا هدناوخ  تعکر  دنچ  دنادن  هک  زامن  ياهتعکر  رد  کش  متفه - 

.نیتدجس ندش  مامت  زا  لبق  عوکر و  زا  دعب  جنپ  راهچ و  نیب  کش  شش و  زا  رتشیب  راهچ و  ای  شش  راهچ و  نیب  کش  متشه - 

دنک رکف  يردق  هب  هکلب  دـندزن  مه  هب  ار  زامن  هک  تسا  نآ  رتهب  دـیآ ؛ شیپ  ناسنا  يارب  لطاب  ياهکـش  زا  یکی  رگا  هلأسم 1175 - 
.دوش دیما  ان  نامگ  ای  نیقی  ندش  ادیپ  زا  ای  دروخب  مه  هب  زامن  تروص  هک 

درک انتعا  اهنآ  هب  دیابن  هک  یئاهکش 

: تسا رارق  نیا  زا  درک  انتعا  اهنآ  هب  دیابن  هک  یئاهکش  هلأسم 1176 - 

: تسا هتشذگ  نآ  ندروآ  اج  هب  لحم  هک  يزیچ  رد  کش  لوا » »

.هن ای  هدناوخ  ار  دمح  هک  دنک  کش  عوکر  رد  هکنآ  لثم 

.زامن مالس  زا  دعب  کش  مود » »

.زامن تقو  نتشذگ  زا  دعب  کش  موس » »
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.دنک یم  کش  دایز  هک  یسک  ینعی  کشلا ؛ ریثک  کش  مراهچ » »

هرامش مومام  هک  یتروص  رد  زامن  ياهتعکر  هرامش  رد  ماما  کش  مجنپ » »

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 266 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنادب ار  زامن  ياهتعکر  هرامش  ماما  هک  یتروص  رد  مومام  کش  نینچمه  دنادب و  ار  اهنآ 

.طایتحا زامن  یبحتسم و  ياهزامن  رد  کش  مشش » »

: تسا هتشذگ  نآ  لحم  هک  يزیچ  رد  کش   - 1

ای هدناوخ  دمح  هک  دنک  کش  الثم  هن ؛ ای  هداد  ماجنا  ار  نآ  بجاو  ياهراک  زا  یکی  هک  دنک  کش  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1177 - 
هب رگا  دروآ و  اج  هب  هدرک  کش  نآ  ماجنا  رد  هک  ار  هچنآ  دیاب  هدشن ؛ دـهد  ماجنا  نآ  زا  دـعب  دـیاب  هک  يراک  لوغـشم  هچنانچ  هن ؛

.دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  هدش ؛ لوغشم  دهد  ماجنا  نآ  زا  دعب  دیاب  هک  يراک 

دنک کش  دناوخ  یم  ار  هیآ  رخآ  هک  یتقو  ای  هن ؛ ای  هدناوخ  ار  شیپ  هیآ  هک  دنک  کش  يا  هیآ  ندناوخ  نیب  رد  رگا  هلأسم 1178 - 
.دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  هن ؛ ای  هدناوخ  ار  نآ  لوا  هک 

؛ هن ای  هداد  ماجنا  ار  ندب  ندوب  مارآ  رکذ و  دـننام  نآ ؛ بجاو  ياهراک  هک  دـنک  کش  دوجـس  ای  عوکر  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1179 - 
.دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب 

دروآ و اج  هب  ار  عوکر  هتشگرب و  تسا  مزال  هن ؛ ای  هدرک  عوکر  هک  دنک  کش  دور  یم  هدجـس  هب  هک  یلاح  رد  رگا  هلأسم 1180 - 
.دنک انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هن ؛ ای  هداتسیا  عوکر  زا  دعب  هک  دنک  کش  رگا 

.دروآ اج  هب  ددرگرب و  دیاب  هن ؛ ای  هدروآ  اج  هب  ار  دهشت  ای  هدجس  هک  دنک  کش  نتساخرب  لاح  رد  رگا  هلأسم 1181 - 

ای هدجس  هک  دنک  کش  دناوخ ؛ یم  تاحیبست  ای  دمح  هک  یعقوم  رگا  دناوخ ؛ یم  زامن  هدیباوخ  ای  هتسشن  هک  یسک  هلأسم 1182 - 
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.دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هن ؛ ای  هدروآ  اج  هب  ار  دهشت 

.دروآ اج  هب  دیاب  هن ؛ ای  هدروآ  اج  هب  ار  دهشت  ای  هدجس  هک  دنک  کش  دوش  تاحیبست  ای  دمح  لوغشم  هکنآ  زا  شیپ  رگا  و 

هدـشن تسا  نآ  زا  دـعب  هک  يراک  لوغـشم  هچنانچ  هن ؛ ای  هدروآ  اج  هب  ار  زامن  ياهنکر  زا  یکی  هک  دـنک  کش  رگا  هلأسم 1183 - 
هچنانچ دروآ و  اج  هب  دیاب  هن  ای  هدروآ  اج  هب  ار  هدجس  ود  هک  دنک  کش  دهـشت  ندناوخ  زا  شیپ  رگا  الثم  دروآ ؛ اج  هب  ار  نآ  دیاب 

.تسا لطاب  شزامن  هدش  دایز  نکر  نوچ  دوب ؛ هدروآ  اج  هب  ار  نکر  نآ  هک  دیایب  شدای  دعب 

دیاب هدشن ؛ تسا  نآ  زا  دعب  هک  يراک  لوغـشم  هچنانچ  هن ؛ ای  هدروآ  اج  هب  تسین  نکر  هک  ار  یلمع  دنک  کش  رگا  هلأسم 1184 - 
ماجنا زا  دعب  رگا  دناوخب و  ار  دمح  دیاب  هن ؛ ای  هدناوخ  ار  دمح  هک  دـنک  کش  هروس  ندـناوخ  زا  شیپ  رگا  الثم  دروآ ؛ اج  هب  ار  نآ 

.تسا حیحص  شزامن  هدشن  دایز  نکر  نوچ  دوب ؛ هدروآ  اج  هب  ار  نآ  هک  دیایب  شدای  نآ 

اج هب  ار  هدجـس  ود  هک  دـنک  کش  رگا  تسا  دهـشت  لوغـشم  الثم  هن ؛ ای  هدروآ  اج  هب  ار  ینکر  هک  دـنک  کـش  رگا  هلأسم 1185 - 
؛ هدشن دعب  نکر  لوغـشم  هک  یتروص  رد  هدرواین ؛ اج  هب  ار  نکر  نآ  هک  دیایب  شدای  ادعب  دنکن و  انتعا  دوخ  کش  هب  هن و  ای  هدروآ 

دعب تعکر  عوکر  زا  شیپ  رگا  الثم  تسا ؛ لطاب  شزامن  هدش  دعب  نکر  لوغشم  رگا  دروآ و  اج  هب  ار  نآ  دیاب 
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.تسا لطاب  شزامن  دیایب  شدای  نآ  زا  دعب  ای  عوکر  رد  رگا  دروآ و  اج  هب  دیاب  هدرواین ؛ اج  هب  ار  هدجس  ود  هک  دیایب  شدای 

دیاب هدش ؛ تسا  نآ  زا  دعب  هک  يراک  لوغـشم  هچنانچ  هن ؛ ای  هدروآ  اج  هب  تسین  نکر  هک  ار  یلمع  دـنک  کش  رگا  هلأسم 1186 - 
کـش هب  دیاب  هن ؛ ای  هدناوخ  ار  دـمح  هک  دـنک  کش  رگا  تسا ؛ هروس  ندـناوخ  لوغـشم  هک  یعقوم  الثم  دـنکن ؛ انتعا  دوخ  کش  هب 

رگا دروآ و  اج  هب  دیاب  هدشن ؛ دعب  نکر  لوغـشم  هک  یتروص  رد  هدرواین ؛ اج  هب  ار  نآ  هک  دیایب  شدای  دـعب  رگا  دـنکن و  انتعا  دوخ 
رگا دناوخب و  دیاب  هدناوخن ؛ ار  دمح  هک  دیایب  شدای  تونق  رد  الثم  رگا  نیا  رب  انب  تسا ؛ حیحـص  شزامن  هدش ؛ دـعب  نکر  لوغـشم 

.تسا حیحص  وا  زامن  دیایب  شدای  عوکر  رد 

ار زامن  هک  يراک  ماجنا  هطساو  هب  ای  هدش ؛ رگید  زامن  لوغـشم  هچنانچ  هن ؛ ای  هتفگ  ار  زامن  مالـس  هک  دنک  کش  رگا  هلأسم 1187 - 
دیوگب ار  مالـس  دیاب  دنک ؛ کش  اهنیا  زا  شیپ  رگا  دـنکن و  انتعا  دوخ  کش  هب  دـیاب  هتفر ؛ نوریب  رازگزامن  لاح  زا  دـنز ؛ یم  مه  هب 

.دشاب بیقعت  لوغشم  هچرگا 

.دشاب هدشن  مه  بیقعت  لوغشم  دنچ  ره  دنکن  انتعا  دوخ  کش  هب  هن ؛ ای  هتفگ  تسرد  ار  مالس  هک  دنک  کش  رگا  و 

مالس زا  دعب  کش   - 2

مالس زا  دعب  ای  هن ؛ ای  هدرک  عوکر  دنک  کش  الثم  هن ؛ ای  هدوب  حیحـص  شزامن  هک  دنک  کش  زامن  مالـس  زا  دعب  رگا  هلأسم 1188 - 
کش هب  تعکر ؛ جنپ  ای  هدناوخ  تعکر  راهچ  هک  دنک  کش  یتعکر  راهچ  زامن 
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تعکر هس  هک  دـنک  کش  یتعکر  راهچ  زاـمن  مالـس  زا  دـعب  ـالثم  دـشاب ؛ لـطاب  وا  کـش  فرط  ود  ره  رگا  یلو  دـنکن ؛ اـنتعا  دوخ 
.تسا لطاب  شزامن  تعکر ؛ جنپ  ای  هدناوخ 

: تقو زا  دعب  کش   - 3

مزال نآ  ندـناوخ  هدـناوخن ؛ هک  دـنک  نامگ  ای  هن  ای  هدـناوخ  زامن  هک  دـنک  کش  زاـمن ؛ تقو  نتـشذگ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1189 - 
ار زامن  نآ  دـیاب  تسا ؛ هدـناوخ  هک  دـنک  نامگ  هچرگا  هن  ای  هدـناوخ  زامن  هک  دـنک  کش  تقو  نتـشذگ  زا  شیپ  رگا  یلو  تسین ؛

.دناوخب

.دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  هن ؛ ای  هدناوخ  تسرد  ار  زامن  هک  دنک  کش  تقو  نتشذگ  زا  دعب  رگا  هلأسم 1190 - 

هب ای  هدناوخ  رهظ  تین  هب  دنادن  یلو  هدناوخ  زامن  تعکر  راهچ  دنادب  رـصع  رهظ و  زامن  تقو  نتـشذگ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1191 - 
.دناوخب تسا  بجاو  وا  رب  هک  يزامن  تین  هب  اضق  زامن  تعکر  راهچ  طایتحاربانب  رصع ؛ تین 

راهچ ای  هدـناوخ  یتعکر  هس  دـنادن  یلو  هدـناوخ  زامن  کـی  دـنادب  اـشع ؛ برغم و  زاـمن  تقو  نتـشذگ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1192 - 
.دناوخب ار  اشع  برغم و  زامن  ياضق  دیاب  یتعکر ؛

(: دنک یم  کش  دایز  هک  یسک   ) کشلا ریثک   - 4

زامن ال هس  ره  رد  هک  دشاب  يوحن  هب  وا  لاح  هکنیا  ای  دنک  یم  کش  دایز  دنیوگب  افرع  هک  تسا  یـسک  کشلا  ریثک  هلأسم 1193 - 
دننام یتقوم  هضراع  تهج  زا  کش  يدایز  تسا  ربتعم  نکل  دنکن و  انتعا  دوخ  کش  هب  یـصخش  نینچ  دنک و  کش  هبترم  کی  لقا 

.دشابن سرت  بضغ و  زا  رطاخ  یناشیرپ 

؛ دنک کش  زامن  ءازجا  زا  يزیچ  ندروآ  اج  هب  رد  رگا  کشلا  ریثک  هلأسم 1194 - 
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رگا تسا و  هدرک  عوکر  هک  دراذگب  انب  دـیاب  هن ؛ ای  هدرک  عوکر  هک  دـنک  کش  رگا  الثم  هدروآ ؛ اج  هب  ار  نآ  هک  دراذـگب  انب  دـیاب 
هـس ای  هدـناوخ  تعکر  ود  ار  حبـص  زامن  هک  دـنک  کش  هکنیا  لثم  دـنک ؛ یم  لطاب  ار  زامن  هک  دـنک  کش  يزیچ  ندروآ  اج  هب  رد 

.دراذگ یم  تحص  رب  ار  انب  تعکر ؛

نآ روتـسد  هب  دـیاب  دـنک ؛ کش  زامن  رگید  ياهزیچ  رد  هچنانچ  دـنک ؛ یم  کش  دایز  زامن  زیچ  کـی  رد  هک  یـسک  هلأسم 1195 - 
راتفر نآ  روتسد  هب  دیاب  دنک  کش  عوکر  ندروآ  اج  هب  رد  رگا  هن ؛ ای  هدرک  هدجس  دنک  یم  کش  دایز  هک  یسک  الثم  دیامن ؛ لمع 

.دنکن انتعا  هتفر  هدجس  هب  رگا  دروآ و  اج  هب  ار  عوکر  هتفرن  هدجس  هب  رگا  ینعی  دیامن ؛

کـش رـصع  زامن  رد  الثم  رگید  زامن  رد  رگا  دنک  یم  کش  دایز  رهظ  زامن  رد  الثم  یـصوصخم  زامن  رد  هک  یـسک  هلأسم 1196 - 
.دیامن راتفر  کش  روتسد  هب  دیاب  دنک ؛

یکـش دناوخب و  زامن  اجنآ  ریغ  رد  رگا  دنک ؛ یم  کش  دایز  دناوخ ؛ یم  زامن  یـصوصخم  ياج  رد  یتقو  هک  یـسک  هلأسم 1197 - 
.دیامن لمع  کش  روتسد  هب  دیاب  دیآ ؛ شیپ  وا  يارب 

.دیامن لمع  کش  روتسد  هب  دیاب  هن ؛ ای  هدش  کشلا  ریثک  هک  دنک  کش  ناسنا  رگا  هلأسم 1198 - 

.دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هتشگرب ؛ مدرم  یلومعم  لاح  هب  هک  دنکن  نیقی  یتقو  ات  کشلا  ریثک  و 

ار نآ  هک  دیایب  شدای  دعب  دنکن  انتعا  هن و  ای  هدروآ  اج  هب  ار  ینکر  دـنک  کش  رگا  دـنک ؛ یم  کش  دایز  هک  یـسک  هلأسم 1199 - 
دیاب هدشن ؛ دعب  نکر  لوغشم  هچنانچ  هدرواین ؛ اج  هب 
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هچنانچ دنکن ؛ انتعا  هن و  ای  هدرک  عوکر  دنک  کش  رگا  الثم  تسا ؛ لطاب  شزامن  هدـش  دـعب  نکر  لوغـشم  رگا  دروآ و  اج  هب  ار  نآ 
.تسا لطاب  شزامن  دیایب ؛ شدای  مود  هدجس  رد  رگا  دنک و  عوکر  دیاب  تسا  هدرکن  عوکر  هک  دیایب  شدای  مود  هدجس  زا  شیپ 

دعب دـنکن و  انتعا  هن و  ای  هدروآ  اـج  هب  تسین  نکر  هک  ار  يزیچ  دـنک  کـش  رگا  دـنک ؛ یم  کـش  داـیز  هک  یـسک  هلأسم 1200 - 
نآ لحم  زا  رگا  دروآ و  اج  هب  ار  نآ  دـیاب  هتـشاذگن ؛ نآ  ندروآ  اـج  هب  لـحم  زا  هچناـنچ  هدرواـین ؛ اـج  هب  ار  نآ  هک  دـیایب  شداـی 

دمح هک  دیایب  شدای  تونق  رد  هچنانچ  دـنکن ؛ انتعا  هن و  ای  هدـناوخ  دـمح  هک  دـنک  کش  رگا  الثم  تسا ؛ حیحـص  شزامن  هتـشذگ 
.تسا حیحص  وا  زامن  دیایب ؛ شدای  عوکر  رد  رگا  دناوخب و  دیاب  هدناوخن ؛

: مومام ماما و  کش   - 5

؛ تعکر راهچ  ای  هدـناوخ  تعکر  هس  هک  دـنک  کش  الثم  دـنک ؛ کش  زامن  ياهتعکر  هرامـش  رد  تعامج  ماـما  رگا  هلأسم 1201 - 
زامن دیاب  ماما  تسا ؛ هدناوخ  تعکر  راهچ  هک  دنامهفب  ماما  هب  هدناوخ و  تعکر  راهچ  هک  دشاب  هتشاد  نامگ  ای  نیقی  مومام  هچنانچ 

.تسین مزال  طایتحا  زامن  ندناوخ  دنک و  مامت  ار 

کش هب  دیاب  دنک ؛ کش  زامن  ياهتعکر  هرامش  رد  مومام  تسا و  هدناوخ  تعکر  دنچ  هک  دشاب  هتشاد  نامگ  ای  نیقی  ماما  رگا  زین  و 
.درادن رابتعا  سکعلاب  نیقی و  روط  هب  مومام  ظفح  اب  ماما  کش  زین  زامن  لاعفا  رد  هکلب  دنکن و  انتعا  دوخ 

: یبحتسم زامن  رد  کش   - 6

؛ دنک کش  یبحتسم  زامن  ياهتعکر  هرامش  رد  رگا  هلأسم 1202 - 
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تعکر ود  هک  دـنک  کش  حبـص  هلفان  رد  رگا  الثم  دراذـگب ؛ رتمک  رب  ار  انب  دـیاب  دـنک ؛ یم  لطاب  ار  زامن  کش  رتشیب  فرط  هچنانچ 
کـش الثم  دنک ؛ یمن  لطاب  ار  زامن  کش  رتشیب  فرط  رگا  تسا و  هدـناوخ  تعکر  ود  هک  دراذـگب  انب  دـیاب  تعکر ؛ هس  ای  هدـناوخ 

.تسا حیحص  شزامن  دنک ؛ لمع  کش  فرط  ره  هب  تعکر ؛ کی  ای  هدناوخ  تعکر  ود  هک  دنک 

هلفان ياهراک  زا  یکی  رگا  سپ  دنک ؛ یمن  لطاب  ار  نآ  نکر  ندش  دایز  یلو  دنک ؛ یم  لطاب  ار  هلفان  نکر  ندش  مک  هلأسم 1203 - 
اج هب  ار  نکر  نآ  هرابود  دهد و  ماجنا  ار  راک  نآ  دیاب  هدـش ؛ نآ  زا  دـعب  نکر  لوغـشم  هک  دـیایب  شدای  یعقوم  دـنک و  شومارف  ار 

.دور عوکر  هب  هرابود  دناوخب و  ار  دمح  ددرگرب و  دیاب  هدناوخن ؛ ار  دمح  هروس  هک  دیایب  شدای  عوکر  نیب  رد  رگا  الثم  دروآ ؛

اج هب  دـیاب  هتـشذگن ؛ نآ  لحم  هچنانچ  نکر ؛ ریغ  ای  دـشاب  نکر  هاوخ  دـنک ؛ کـش  هلفاـن  ياـهراک  زا  یکی  رد  رگا  هلأسم 1204 - 
.دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  هتشذگ  نآ  لحم  رگا  دروآ و 

.تسا حیحص  شزامن  دنکن و  انتعا  دیاب  دورب ؛ رتشیب  ای  تعکر  هس  هب  شنامگ  یتعکر  ود  یبحتسم  زامن  رد  رگا  هلأسم 1205 - 

کی دـیاب  دور  یم  تعکر  کی  هب  شنامگ  رگا  الثم  دـنک ؛ لمع  نامگ  نامه  هب  دـیاب  دورب ؛ رتمک  ای  تعکر  ود  هب  شناـمگ  رگا  و 
.دناوخب رگید  تعکر 

ار دهشت  ای  هدجس  کی  ای  دوش ؛ یم  بجاو  وهـس  هدجـس  بجاو  زامن  رد  نآ  يارب  هک  دنک  يراک  هلفان  زامن  رد  رگا  هلأسم 1206 - 
ياضق ای  وهس  هدجس  زامن  زا  دعب  تسین  مزال  دیامن ؛ شومارف 
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.دروآ اج  هب  ار  دهشت  هدجس و 

؛ دشاب هتـشادن  نیعم  تقو  رایط  رفعج  زامن  لثم  زامن  نآ  هچنانچ  هن ؛ ای  هدناوخ  ار  یبحتـسم  زامن  هک  دـنک  کش  رگا  هلأسم 1207 - 
.تسا هدناوخن  هک  دراذگب  انب 

یلو هن ؛ ای  هدروآ  اج  هب  ار  نآ  هک  دنک  کش  تقو  نتشذگ  زا  شیپ  دشاب و  هتـشاد  نیعم  تقو  هیموی  هلفان  لثم  رگا  تسا  نینچمه  و 
.دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  هن ؛ ای  تسا  هدناوخ  هک  دنک  کش  تقو  نتشذگ  زا  دعب  رگا 

حیحص ياهکش 

؛ دیامن رکف  اروف  دیاب  بحتسم  طایتحا  رب  انب  دنک ؛ کش  یتعکر  راهچ  زامن  ياهتعکر  هرامـش  رد  رگا  تروص  هن  رد  هلأسم 1208 - 
هتفگ هک  یئاهروتـسد  هب  هنرگ  دنک و  مامت  ار  زامن  دریگب و  ار  فرط  نامه  درک ؛ ادـیپ  کش  فرط  کی  هب  نامگ  ای  نیقی  رگا  سپ 

: تسا رارق  نیا  زا  تروص  هن  نآ  دیامن و  لمع  دوش  یم 

تعکر هس  هک  دراذگب  انب  دیاب  تعکر ؛ هس  ای  تسا  هدناوخ  تعکر  ود  هک  دـنک  کش  مود  هدجـس  رکذ  یمامت  زا  دـعب  هکنآ  لوا - 
هداتسیا طایتحا  زامن  تعکر  کی  بجاو  طایتحا  رب  انب  زامن  زا  دعب  دنک و  مامت  ار  زامن  دناوخب و  رگید  تعکر  کی  تسا و  هدناوخ 

.دروآ اج  هب 

دعب دنک و  مامت  ار  زامن  هدناوخ و  تعکر  راهچ  دراذگب  انب  دیاب  هک  مود  هدجـس  زا  رکذ  یمامت  زا  دعب  راهچ  ود و  نیب  کش  مود - 
.دناوخب هداتسیا  طایتحا  زامن  تعکر  ود  زامن  زا 

زامن تعکر  ود  زامن  زا  دعب  دراذگب و  راهچ  رب  ار  انب  دیاب  هک  مود  هدجـس  زا  رکذ  یمامت  زا  دعب  راهچ  هس و  ود و  نیب  کش  موس - 
طایتحا
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.دروآ اج  هب  هتسشن  تعکر  ود  دعب  هداتسیا و 

زا دعب  دنک و  مامت  ار  زامن  دراذگب و  راهچ  رب  ار  انب  دیاب  هک  مود  هدجس  زا  رکذ  ندرک  مامت  زا  دعب  جنپ  راهچ و  نیب  کش  مراهچ - 
.دروآ اج  هب  وهس  هدجس  ود  زامن 

.تسا لطاب  شزامن  دیآ ؛ شیپ  وا  يارب  کش  راهچ  نیا  زا  یکی  مود ؛ هدجس  زا  رکذ  یمامت  زا  شیپ  ای  لوا ؛ هدجس  زا  دعب  رگا  یلو 

کی زامن  زا  دـعب  دـنک و  مامت  ار  زامن  دراذـگب و  راهچ  رب  ار  انب  دـیاب  دـشاب ؛ زامن  ياج  ره  رد  هک  راـهچ ؛ هس و  نیب  کـش  مجنپ - 
.دروآ اج  هب  هتسشن  تعکر  ود  ای  هداتسیا  طایتحا  زامن  تعکر 

طایتحا زامن  تعکر  کی  دهد و  مالس  ار  زامن  دناوخب و  دهـشت  دنیـشنب و  دیاب  هک  هداتـسیا ؛ لاح  رد  جنپ  راهچ و  نیب  کش  مشش - 
.دروآ اج  هب  هتسشن  تعکر  ود  ای  هداتسیا 

طایتحا زامن  تعکر  ود  دـهد و  مالـس  ار  زامن  دـناوخب و  دهـشت  دنیـشنب و  دـیاب  هک  هداتـسیا ؛ لاح  رد  جـنپ  هس و  نیب  کـش  متفه - 
.دروآ اج  هب  هداتسیا 

طایتحا زامن  تعکر  ود  زامن ؛ مالس  زا  دعب  دناوخب و  دهشت  دنیشنب و  دیاب  هک  هداتسیا ؛ لاح  رد  جنپ  راهچ و  هس و  نیب  کش  متشه - 
.دروآ اج  هب  هتسشن  تعکر  ود  دعب  هداتسیا و 

.دروآ اح  هب  وهس  هدجس  ود  دهد و  مالس  ار  زامن  دناوخب و  دهشت  دنیشنب و  دیاب  هک  هداتسیا ؛ لاح  رد  شش  جنپ و  نیب  کش  مهن - 

.دروآ اج  هب  تروص  راهچ  نیا  رد  اج  یب  نداتسیا  يارب  وهس  هدجس  ود  بجاو  طایتحا  رب  انب  زین  و 

رگا هلأسم 1209 - 
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لمع دش  هتفگ  هک  يروتسد  هب  یتسیاب  دنکشب و  ار  زامن  دیابن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دیآ ؛ شیپ  ناسنا  يارب  حیحص  ياهکش  زا  یکی 
.دیامن

دنک مامت  ار  زامن  ناسنا  هچنانچ  دیآ ؛ شیپ  زامن  رد  تسا ؛ بجاو  اهنآ  يارب  طایتحا  زامن  هک  یئاهکـش  زا  یکی  رگا  هلأسم 1210 - 
يراک ماجنا  زا  شیپ  رگا  دریگن و  رس  زا  ار  زامن  طایتحا ؛ زامن  ندناوخ  نودب  دناوخب و  ار  طایتحا  زامن  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 

یم لطاب  ار  زامن  هک  يراک  ماجنا  زا  دـعب  رگا  یلو  تسا ؛ لطاب  مه  شمود  زامن  دریگب ؛ رـس  زا  ار  زامن  دـنک  یم  لـطاب  ار  زاـمن  هک 
.تسا حیحص  شمود  زامن  دوش  زامن  لوغشم  دنک ؛

ای نیقی  وا  يارب  دوش  لقتنم  يدـعب  تلاح  هب  رگا  هک  دـنادب  دـیآ و  شیپ  ناـسنا  يارب  لـطاب  ياهکـش  زا  یکی  یتقو  هلأسم 1211 - 
هدناوخ تعکر  کی  هک  دنک  کش  نداتـسیا  لاح  رد  رگا  الثم  دهد ؛ همادا  ار  زامن  کش  تلاح  اب  تسین  زیاج  دوش ؛ یم  ادیپ  نامگ 

.دنک عوکر  لاح  نیا  اب  تسین  زیاج  دنک ؛ یم  ادیپ  نامگ  ای  نیقی  فرط ؛ کی  هب  دور  عوکر  هب  رگا  هک  دنادب  رتشیب و  ای 

لمع کش  روتـسد  هب  دـیاب  دوش ؛ يواسم  وا  رظن  رد  فرط  ود  دـعب  دـشاب ؛ رتشیب  فرط  کـی  هب  شناـمگ  لوا ؛ رگا  هلأسم 1212 - 
؛ دورب رگید  فرط  هب  شنامگ  دـعب  دراذـگب ؛ انب  تسا  وا  هفیظو  هک  یفرط  هب  دـشاب و  يواسم  وا  رظن  رد  فرط  ود  لوا  رگا  دـیامن و 

.دنک مامت  ار  زامن  دریگب و  ار  فرط  نامه  دیاب 

يواسم وا  رظن  رد  فرط  ود  ره  ای  تسا  رتشیب  فرط  کی  هب  شنامگ  دناد  یمن  هک  یسک  هلأسم 1213 - 
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.دنک لمع  کش  روتسد  هب  دیاب  تسا ؛

هس رب  ار  انب  تعکر و  هس  ای  هدناوخ  تعکر  ود  الثم  هک  هتـشاد  يدیدرت  لاح  زامن  نیب  رد  هک  دنادب  زامن  زا  دعب  رگا  هلأسم 1214 - 
.دناوخب ار  طایتحا  زامن  دیاب  هدوب ؛ يواسم  وا  رظن  رد  فرط  ود  ره  ای  هدوب  تعکر  هس  ندناوخ  هب  شنامگ  هک  دنادن  یلو  هتشاذگ 

عقوم نامه  رد  هن و  ای  هدروآ  اج  هب  ار  هدجس  ود  هک  دنک  کش  نداتـسیا  زا  دعب  ای  دناوخ  یم  دهـشت  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1215 - 
ود هک  دنک  کش  الثم  دیآ ؛ شیپ  وا  يارب  دشاب ؛ یم  حیحـص  دتفیب  قافتا  هدجـس  ود  ندـش  مامت  زا  دـعب  رگا  هک  یئاهکـش  زا  یکی 

.تسا حیحص  زامن  دنک ؛ لمع  کش  نآ  روتسد  هب  هچنانچ  تعکر ؛ هس  ای  هدناوخ  تعکر 

هن و ای  هدروآ  اج  هب  ار  هدجس  ود  ای  کی  هک  دنک  کش  نداتسیا ؛ زا  شیپ  ای  دوش  دهـشت  لوغـشم  هکنآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1216 - 
.تسا لطاب  شزامن  دیآ  شیپ  شیارب  تسا ؛ حیحص  هدجس  ود  ندش  مامت  زا  دعب  هک  یئاهکش  زا  یکی  عقوم  نامه  رد 

زا هدجـس  ود  ای  کی  هک  دیایب  شدای  دنک و  کش  جنپ  راهچ و  هس و  نیب  ای  راهچ  هس و  نیب  هداتـسیا  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1217 - 
.تسا لطاب  شزامن  هدرواین ؛ اج  هب  ار  شیپ  تعکر 

هـس ای  هدـناوخ  تعکر  ود  هک  دـنک  کـش  لوا  ـالثم  دـیآ ؛ شیپ  شیارب  يرگید  کـش  دورب و  نیب  زا  وا  کـش  رگا  هلأسم 1218 - 
.دیامن لمع  مود  کش  روتسد  هب  دیاب  تعکر ؛ راهچ  ای  هدناوخ  تعکر  هس  هک  دنک  کش  دعب  تعکر ؛

زا دعب  رگا  هلأسم 1219 - 
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لمع ود  ره  روتـسد  هب  هک  تسا  نآ  رتهب  راهچ ؛ هس و  نیب  ای  هدرک ؛ کش  راهچ  ود و  نیب  الثم  زاـمن  لاـح  رد  هک  دـنک  کـش  زاـمن 
.دناوخب هرابود  هدز و  مه  هب  ار  زامن  هک  تسا  زیاج  دناوخب و  هرابود  ار  زامن  دنک و 

هدوب و حیحـص  ای  لطاب  ياهکـش  زا  دنادن  یلو  هدمآ  شیپ  وا  يارب  یکـش  زامن  لاح  رد  هک  دمهفب  زامن  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1220 - 
تعکر کی  هداتـسیا و  طایتحا  زاـمن  تعکر  ود  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا ؛ هدوب  نآ  مسق  مادـک  دـنادن  هدوب  حیحـص  ياهکـش  زا  رگا 
هرابود هدز و  مه  هب  ار  زامن  تسا  زیاج  دناوخب و  هرابود  مه  ار  زامن  دروآ و  اج  هب  وهـس  هدجـس  ود  هتـسشن و  تعکر  ود  هداتـسیا و 

.دناوخب

تعکر ود  ای  هداتسیا  طایتحا  زامن  تعکر  کی  نآ  يارب  دیاب  هک  دنک  یکش  رگا  دناوخ ؛ یم  زامن  هتسشن  هک  یـسک  هلأسم 1221 - 
؛ دناوخب هداتسیا  طایتحا  زامن  تعکر  ود  نآ  يارب  دیاب  هک  دنک  یکـش  رگا  دروآ و  اج  هب  هتـسشن  تعکر  کی  دیاب  دناوخب ؛ هتـسشن 

.دروآ اج  هب  هتسشن  تعکر  ود  دیاب 

زامن هک  یسک  لثم  دیاب  دوش ؛ زجاع  نداتسیا  زا  طایتحا  زامن  ندناوخ  عقوم  رگا  دناوخ ؛ یم  زامن  هداتسیا  هک  یـسک  هلأسم 1222 - 
.دروآ اج  هب  ار  طایتحا  زامن  دش ؛ هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  نآ  مکح  هک  دناوخ  یم  هتسشن  ار 

ار زامن  هک  یـسک  هفیظو  هب  دیاب  دتـسیاب ؛ دناوتب  طایتحا  زامن  ندناوخ  عقوم  رگا  دناوخ ؛ یم  زامن  هتـسشن  هک  یـسک  هلأسم 1223 - 
.دنک لمع  دناوخ  یم  هداتسیا 

طایتحا زامن  روتسد 

اروف دیاب  زامن  مالس  زا  دعب  تسا ؛ بجاو  وا  رب  طایتحا  زامن  هک  یسک  هلأسم 1224 - 
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رب طایتحا  زامن  تعکر  کی  رگا  سپ  دیامن ؛ هدجـس  ود  دور و  عوکر  هب  دناوخب و  ار  دمح  دیوگب و  ریبکت  دنک و  طایتحا  زامن  تین 
هدجـس ود  زا  دعب  تسا  بجاو  وا  رب  طایتحا  زامن  تعکر  ود  رگا  دهد و  مالـس  دناوخب و  دهـشت  هدجـس  ود  زا  دعب  تسا ؛ بجاو  وا 

.دهد مالس  دهشت  زا  دعب  دروآ و  اج  هب  لوا  تعکر  لثم  رگید  تعکر  کی 

نآ بجاو  طایتحا  دنرواین و  نابز  هب  ار  نآ  تین  دنناوخب و  هتـسهآ  ار  نآ  دـیاب  درادـن و  تونق  هروس و  طایتحا  زامن  هلأسم 1225 - 
.دنیوگب هتسهآ  مه  ار  نآ  هّللا » مسب   » هک تسا 

دـناوخب و ار  طایتحا  زامن  تسین  مزال  هدوب ؛ تسرد  هدـناوخ  هک  يزامن  دـمهفب  طایتحا  زاـمن  ندـناوخ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1226 - 
.دیامن مامت  ار  نآ  تسین  مزال  دمهفب  طایتحا  زامن  نیب  رد  رگا 

دنک یم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  هچنانچ  هدوب ؛ مک  شزامن  ياهتعکر  هک  دمهفب  طایتحا  زامن  ندـناوخ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1227 - 
یم لطاب  ار  زامن  هک  يراک  رگا  دیامنب و  وهـس  هدجـس  ود  اج  یب  مالـس  يارب  دناوخب و  هدناوخن  زامن  زا  ار  هچنآ  دیاب  هدادـن ؛ ماجنا 

.دروآ اج  هب  هرابود  ار  زامن  دیاب  هدرک ؛ هلبق  هب  تشپ  الثم  هداد  ماجنا  دنک 

کی راهچ  هس و  نیب  کش  رد  الثم  هدوب ؛ طایتحا  زامن  رادـقم  هب  شزامن  يرـسک  دـمهفب  طاـیتحا  زاـمن  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1228 - 
.تسا حیحص  شزامن  هدناوخ ؛ تعکر  هس  ار  زامن  دمهفب  دعب  دناوخب ؛ طایتحا  زامن  تعکر 

؛ راهچ ود و  نیب  کش  رد  الثم  هدوب ؛ طایتحا  زامن  زا  رتمک  زامن  يرسک  دمهفب  طایتحا  زامن  ندناوخ  زا  دعب  رگا  هلأسم 1229 - 
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.دناوخب هرابود  ار  زامن  دیاب  هدناوخ ؛ تعکر  هس  ار  زامن  دمهفب  دعب  دناوخب ؛ طایتحا  زامن  تعکر  ود 

راهچ هس و  نیب  کش  رد  الثم  هدوب ؛ طایتحا  زامن  زا  رتشیب  شزامن  يرـسک  دمهفب  طایتحا  زامن  ندناوخ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1230 - 
یم لطاب  ار  زامن  هک  يراک  طایتحا  زامن  زا  دعب  هچنانچ  هدناوخ ؛ تعکر  ود  ار  زامن  دمهفب  دـعب  دـناوخب ؛ طایتحا  زامن  تعکر  کی 

زامن هدادـن ؛ ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  رگا  دـناوخب و  هرابود  ار  زامن  دـیاب  هدرک  هلبق  هب  تشپ  ـالثم  هداد ؛ ماـجنا  دـنک 
رد مالس  زا  کی  ره  يدایز  يارب  تسا و  حیحص  شزامن  دروآ و  اج  هب  ار  شزامن  يرـسک  تعکر  کی  تسا و  بوسحم  شطایتحا 

.دروآ اج  هب  وهس  هدجس  ود  طایتحا  زامن  زامن و  لصا 

ود ار  زامن  هک  دیایب  شدای  هداتـسیا ؛ طایتحا  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  زا  دعب  دنک و  کش  راهچ  هس و  ود و  نیب  رگا  هلأسم 1231 - 
.دناوخب ار  هتسشن  طایتحا  زامن  تعکر  ود  تسین  مزال  هدناوخ ؛ تعکر 

ار زامن  هک  دیایب  شدای  دناوخ  یم  ار  هداتسیا  طایتحا  زامن  تعکر  کی  هک  یعقوم  دنک و  کش  راهچ  هس و  نیب  رگا  هلأسم 1232 - 
رگا دـیامن و  یم  وهـس  هدجـس  يدایز  مالـس  يارب  تسا و  حیحـص  شزامن  دـنک و  مامت  ار  طایتحا  زاـمن  دـیاب  هدـناوخ ؛ تعکر  هس 

قباطم ار  زامن  دتسیاب و  دیایب ؛ شدای  لوا  عوکر  زا  لبق  رگا  سپ  دیایب ؛ شدای  دناوخ  یم  هتسشن  طایتحا  زامن  تعکر  ود  هک  یعقوم 
.تسا لطاب  شزامن  دیایب  شدای  عوکر  زا  دعب  رگا  دیامن و  مامت  دراد  هک  يرسک 

یعقوم دنک و  کش  راهچ  هس و  ود و  نیب  رگا  هلأسم 1233 - 
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دنیـشنب و دیاب  هدناوخ ؛ تعکر  هس  ار  زامن  هک  دـیایب  شدای  مود  عوکر  زا  شیپ  دـناوخ ؛ یم  ار  هداتـسیا  طایتحا  زامن  تعکر  ود  هک 
.دناوخب هرابود  ار  زامن  هک  تسا  نآ  رتهب  دنک و  مامت  یتعکر  کی  ار  طایتحا  زامن 

ار طایتحا  زامن  دناوتن  هچنانچ  هدوب ؛ طایتحا  زامن  زا  رتمک  ای  رتشیب  شزامن  يرـسک  دـمهفب  طایتحا  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1234 - 
نکمم رگا  دروآ و  اج  هب  ار  زامن  يرسک  دشاب  نکمم  رگا  تروص  نیا  رد  دنک و  اهر  ار  نآ  دیاب  دنک ؛ مامت  شزامن  يرسک  قباطم 
شدای دـناوخ  یم  ار  هتـسشن  طایتحا  زامن  تعکر  ود  هک  یعقوم  رگا  راهچ  هس و  نیب  کش  رد  الثم  دـناوخب ؛ هرابود  ار  زامن  دـشابن ؛

زامن دـیاب  دـنک ؛ باسح  هداتـسیا  تعکر  ود  ياـج  هب  ار  هتـسشن  تعکر  ود  دـناوت  یمن  نوچ  هدـناوخ  تعکر  ود  ار  زاـمن  هک  دـیایب 
زا دعب  رگا  دناوخب و  ار  شزامن  يرـسک  دیاب  دوب  هدمآ  شدای  طایتحا  زامن  لوا  عوکر  زا  لبق  رگا  سپ  دنک ؛ اهر  ار  هتـسشن  طایتحا 

.دروآ اج  هب  هرابود  ار  زامن  دیاب  هدوب  نآ 

دوخ کش  هب  هتـشذگ  زامن  تقو  هچنانچ  هن ؛ ای  هدروآ  اج  هب  هدوب  بجاو  وا  رب  هک  ار  یطایتحا  زامن  دـنک  کش  رگا  هلأسم 1235 - 
ار زامن  هک  هلبق  زا  ندنادرگ  ور  لثم  مه  يراک  هدیشکن و  لوط  دایز  زامن  کش و  نیب  هک  یتروص  رد  دراد ؛ تقو  رگا  دنکن و  انتعا 

کـش زامن و  نیب  ای  هدروآ ؛ اج  هب  دنک  یم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  رگا  دناوخب و  ار  طایتحا  زامن  دیاب  هدادـن ؛ ماجنا  دـنک  یم  لطاب 
.دیامنن کش  هب  انتعا  هدیشک ؛ لوط  دایز  وا 

رد رگا  هلأسم 1236 - 
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لـصا هرابود  دیاب  دوش و  یم  لطاب  طایتحا  زامن  دناوخب ؛ تعکر  ود  تعکر  کی  ياج  هب  الثم  ای  دـنک ؛ دایز  ار  ینکر  طایتحا ؛ زامن 
.دناوخب ار  زامن 

اج هب  دیاب  هتشذگن  نآ  لحم  هچنانچ  دنک ؛ کش  نآ  ياهراک  زا  یکی  رد  رگا  تسا  طایتحا  زامن  لوغشم  هک  یعقوم  هلأسم 1237 - 
دیاب هتفرن  عوکر  هب  هچنانچ  هن ؛ ای  هدناوخ  دمح  هک  دنک  کش  رگا  الثم  دنکن ؛ انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هتـشذگ  شلحم  رگا  دروآ و 

.دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هتفر  عوکر  هب  رگا  دناوخب و 

رب ار  انب  دـیاب  دـنک ؛ یم  لطاب  ار  زامن  کش  رتشیب  فرط  هچنانچ  دـنک ؛ کش  طایتحا  زامن  ياهتعکر  هرامـش  رد  رگا  هلأسم 1238 - 
ود ندناوخ  لوغـشم  هک  یعقوم  الثم  دراذگب ؛ رتشیب  رب  ار  انب  دـیاب  دـنک ؛ یمن  لطاب  ار  زامن  کش  رتشیب  فرط  رگا  دراذـگب و  رتمک 

؛ دـنک یم  لطاب  ار  زامن  کش  رتشیب  فرط  نوچ  تعکر ؛ هس  ای  هدـناوخ  تعکر  ود  هک  دـنک  کش  رگا  تسا ؛ طایتحا  زاـمن  تعکر 
ار زامن  کش  رتشیب  فرط  نوچ  تعکر ؛ ود  ای  هدـناوخ  تعکر  کی  هک  دـنک  کش  رگا  هدـناوخ و  تعکر  ود  هک  دراذـگب  انب  دـیاب 

.تسا هدناوخ  تعکر  ود  هک  دراذگب  انب  دیاب  دنک ؛ یمن  لطاب 

.درادن وهس  هدجس  دوش ؛ دایز  ای  مک  اوهس  تسین  نکر  هک  يزیچ  طایتحا  زامن  رد  رگا  هلأسم 1239 - 

انتعا دوخ  کش  هب  هن ؛ ای  هدروآ  اج  هب  ار  نآ  طئارـش  ای  ءازجا  زا  یکی  هک  دنک  کش  طایتحا  زامن  مالـس  زا  دعب  رگا  هلأسم 1240 - 
.دنکن

بجاو طایتحا  دشابن ؛ نکمم  شکرادت  دوخ  ياج  رد  دنک و  شومارف  ار  هدجس  کی  ای  دهشت  طایتحا ؛ زامن  رد  رگا  هلأسم 1241 - 
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.دیامن اضق  ار  نآ  زامن ؛ مالس  زا  دعب  هک  تسا  نآ 

زامن لوا  دـیاب  دوش ؛ بجاو  وا  رب  وهـس  هدجـس  ود  ای  دهـشت  کی  ياضق  ای  هدجـس  کی  ياضق  طایتحا و  زاـمن  رگا  هلأسم 1242 - 
.دروآ اج  هب  ار  طایتحا 

تعکر ود  ای  هدناوخ  تعکر  کی  هک  دنادن  رگا  الثم  تسا ؛ نیقی  مکح  لثم  تاعکر  هب  تبسن  زامن  رد  نامگ  مکح  هلأسم 1243 - 
راهچ هک  دراد  نامگ  یتعکر  راهچ  زامن  رد  رگا  تسا و  تعکر  ود  هک  دراذگ  یم  انب  هدناوخ ؛ تعکر  ود  هک  دشاب  هتـشاد  نامگ  و 

.دناوخب طایتحا  زامن  دیابن  هدناوخ ؛ تعکر 

دیاب تسا  هدشن  هدجـس  لخاد  هک  یتروص  رد  هدرک ؛ عوکر  دراد  نامگ  رگا  سپ  دراد ؛ ار  کش  مکح  نامگ  لاعفا ؛ هب  تبـسن  اماو 
حیحـص شزامن  دیامنن و  نامگ  هب  انتعا  دشاب  هدش  لخاد  هروس  رد  هچنانچ  هدناوخن ؛ ار  دـمح  دراد  نامگ  رگا  دروآ و  اج  هب  ار  نآ 

.تسا

تایآ زامن  رد  رگا  الثم  درادن ؛ قرف  رگید  بجاو  ياهزامن  هیموی و  بجاو  ياهزامن  رد  نامگ  وهس و  کش و  مکح  هلأسم 1244 - 
نامگ رگا  دوش و  یم  لطاب  شزامن  تسا ؛ یتعکر  ود  زامن  رد  وا  کش  نوچ  تعکر ؛ ود  اـی  هدـناوخ  تعکر  کـی  هک  دـنک  کـش 

.دیامن یم  مامت  ار  زامن  دوخ  نامگ  قبط  رب  تسا ؛ تعکر  کی  ای  تعکر  ود  هک  دشاب  هتشاد 

وهس هدجس 

: دروآ اج  هب  دوش  یم  هتفگ  ادعب  هک  يروتسد  هب  وهس  هدجس  ود  دیاب  ناسنا  زامن ؛ مالس  زا  دعب  زیچ  جنپ  يارب  هلأسم 1245 - 

.دنزب فرح  اوهس  زامن ؛ نیب  رد  هکنآ  لوا - 

.دهدب مالس  اوهس  لوا  تعکر  رد  الثم  دهد ؛ مالس  ار  زامن  دیابن  هک  یئاج  مود - 

ار دهشت  هکنآ  موس - 
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.دنک شومارف 

.تعکر جنپ  ای  هدناوخ  تعکر  راهچ  هک  دنک  کش  مود  هدجس  رکذ  یمامت  زا  دعب  یتعکر  راهچ  زامن  رد  هکنآ  مراهچ - 

رد ای  دنیشنب ؛ اهابتشا  هروس  دمح و  ندناوخ  عقوم  الثم  دتسیاب  دیاب  هک  یئاج  رد  هکنیا  ای  دنک  شومارف  ار  هدجس  کی  هکنآ  مجنپ - 
اج هب  وهس  هدجس  ود  دیاب  بجاو ؛ طایتحا  رب  انب  روص ؛ نیا  همه  رد  دتسیاب ؛ اهابتشا  دهشت  ندناوخ  عقوم  الثم  دنیـشنب  دیاب  هک  یئاج 

.دیامنب وهس  هدجس  ود  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دنک ؛ دایز  ای  مک  اهابتشا  زامن  رد  هک  يزیچره  يارب  اهنیا  ریغ  رد  دروآ و 

.دوش یم  هتفگ  یلئاسم  رد  تروص  دنچ  نیا  ماکحا  و 

.دروآ اج  هب  وهس  هدجس  ود  دیاب  دنزب ؛ فرح  هدش  مامت  شزامن  هکنیا  لایخ  هب  ای  اهابتشا  ناسنا  رگا  هلأسم 1246 - 

ای خآ  اوهس  الثم  رگا  یلو  تسین ؛ بجاو  وهس  هدجس  دوش ؛ یم  ادیپ  ندرک  هفرس  ندیـشک و  هآ  زا  هک  یئادص  يارب  هلأسم 1247 - 
.دیامن وهس  هدجس  دیاب  دیوگب ؛ هآ 

.تسین بجاو  وهس  هدجس  نآ  ندناوخ  هرابود  يارب  دناوخب ؛ حیحص  روط  هب  هرابود  هدناوخ  طلغ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 1248 - 

زامن مالس  زا  دعب  وهـس  هدجـس  ود  دوش ؛ باسح  هبترم  کی  افرع  اهنآ  مامت  دنزب و  فرح  یتدم  اوهـس  زامن  رد  رگا  هلأسم 1249 - 
.تسا یفاک 

.دروآ اج  هب  وهس  هدجس  ود  زامن  زا  دعب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دیوگن ؛ ار  هعبرا  تاحیبست  اوهس  رگا  هلأسم 1250 - 

« نیحلاصلا هّللا  دابع  یلع  انیلع و  مالسلا   » دیوگب اوهس  دیوگب ؛ ار  زامن  مالس  دیابن  هک  یئاج  رد  رگا  هلأسم 1251 - 

ود دیاب  دشاب ؛ هتفگن  ار  هتاکرب » هّللا و  همحرو   » هچرگا مکیلع » مالسلا   » دیوگب ای 
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؛ » هتاکرب هّللا و  همحر  یبنلا و  اهیا  کیلع  مالسلا   » دیوگب اهابتشا  رگا  یلو  دیامنب ؛ وهس  هدجس 

.دروآ اج  هب  وهس  هدجس  ود  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا 

.تسا یفاک  وهس  هدجس  ود  دیوگب ؛ ار  مالس  هس  ره  اهابتشا  دهد ؛ مالس  دیابن  هک  یئاج  رد  رگا  هلأسم 1252 - 

دروآ و اج  هب  ددرگرب و  دیاب  دیایب ؛ شدای  دعب  تعکر  عوکر  زا  شیپ  دنک و  شومارف  ار  دهـشت  ای  هدجـس  کی  رگا  هلأسم 1253 - 
.دیامنب وهس  هدجس  ود  اج  یب  نداتسیا  يارب  بجاو  طایتحاربانب  زامن  زا  دعب 

زا دـعب  دـیاب  هدرک ؛ شومارف  شیپ  تعکر  زا  ار  دهـشت  ای  هدجـس  کی  هک  دـیایب  شدای  نآ  زا  دـعب  ای  عوکر  رد  رگا  هلأسم 1254 - 
.دروآ اج  هب  زین  وهس  هدجس  ود  نآ  زا  دعب  دیامن و  اضق  ار  دهشت  ای  هدجس  طایتحاربانب  زامن  مالس 

ماجنا ار  نآ  رتدوز  هچره  تسا  بجاو  هدرک و  تیصعم  درواین ؛ اج  هب  ادمع  زامن  مالـس  زا  دعب  ار  وهـس  هدجـس  رگا  هلأسم 1255 - 
.دناوخب هرابود  ار  زامن  تسین  مزال  دهد و  ماجنا  اروف  دیاب  طایتحا  رب  انب  دمآ  شدای  تقو  ره  درواین ؛ اج  هب  اوهس  هچنانچ  دهد و 

.دروآ اج  هب  تسین  مزال  هن ؛ ای  هدش  بجاو  وا  رب  وهس  هدجس  ود  الثم  دراد  کش  رگا  هلأسم 1256 - 

.تسا یفاک  دیامنب  هدجس  ود  رگا  ات ؛ راهچ  ای  هدش  بجاو  وا  رب  وهس  هدجس  ود  الثم  دراد  کش  هک  یسک  هلأسم 1257 - 

رگا دروآ و  اج  هب  وهس  هدجس  ود  دیاب  دشابن ؛ نکمم  كرادت  هدرواین و  اج  هب  ار  وهس  هدجس  ود  زا  یکی  دنادب  رگا  هلأسم 1258 - 
بجاو طایتحا  هدرک  هدجس  هس  اوهس  دنادب 
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.دیامنب وهس  هدجس  ود  هرابود  هک  تسا  نآ 

: وهس هدجس  روتسد 

رب هدجس  هک  يزیچ  هب  ار  یناشیپ  دنک و  وهس  هدجس  تین  اروف  زامن  مالس  زا  دعب  هک  تسا  نیا  وهـس  هدجـس  روتـسد  هلأسم 1259 - 
: دیوگب هک  تسا  نیا  طوحا  دراذگب و  تسا  حیحص  نآ 

«. هتاکرب هّللا و  همحر  یبنلا و  اهیا  کیلع  مالسلا  هّللاب  هّللا و  مسب  »

رد رگا  دهد و  مالـس  دهـشت  ندناوخ  زا  دعب  دنیـشنب و  دیوگب و  دش  هتفگ  هک  ار  يرکذ  دور و  هدجـس  هب  هرابود  دنیـشنب و  دیاب  دعب 
.تسا یفاک  دمحم » لآ  دمحم و  یلع  لص  مهللا  هّللاب  هّللا و  مسب   » دیوگب قباس  رکذ  ضوع  هدجس 

هدش شومارف  دهشت  هدجس و  ياضق 

زامن طئارـش  مامت  دیاب  دروآ ؛ یم  اج  هب  ار  نآ  ياضق  زامن ؛ زا  دعب  هدرک و  شومارف  ناسنا  هک  ار  يدهـشت  هدجـس و  هلأسم 1260 - 
.دشاب هتشاد  ار  رگید  ياهطرش  ندوب و  هلبق  هب  ور  سابل و  ندب و  ندوب  كاپ  دننام 

شومارف مود  تعکر  زا  هدجـس  کـی  لوا و  تعکر  زا  هدجـس  کـی  ـالثم  دـنک ؛ شومارف  هعفد  دـنچ  ار  هدجـس  رگا  هلأسم 1261 - 
.دروآ اج  هب  تسا  مزال  اهنآ  يارب  اطایتحا  هک  يوهس  ياه  هدجس  اب  ار  ود  ره  ياضق  زامن ؛ زا  دعب  دیاب  دیامن ؛

مادک دنادب  هچرگا  دیامن ؛ اضق  لوا  دهاوخب  هک  ار  یکی  ره  دـناوت  یم  دـنک ؛ شومارف  ار  دهـشت  هدجـس و  کی  رگا  هلأسم 1262 - 
.تسا هدش  شومارف  لوا 

.دیامن بیترت  تاعارم  اضق  ماگنه  تسین  مزال  دیامن ؛ شومارف  تعکر  ود  زا  هدجس  ود  رگا  هلأسم 1263 - 

یم لطاب  زامن  دتفیب  قافتا  زامن  رد  اوهس  ای  ادمع  رگا  هک  دنک  يراک  دهشت  ای  هدجـس  ياضق  زامن و  مالـس  نیب  رگا  هلأسم 1264 - 
هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دیامن ؛ هلبق  هب  تشپ  الثم  دوش ؛
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.دناوخب ار  زامن  هرابود  دهشت  هدجس و  ياضق  زا  دعب 

زامن هتشگرب و  دیاب  هدرک ؛ شومارف  رخآ  تعکر  زا  ار  دهـشت  ای  هدجـس  کی  هک  دیایب  شدای  زامن  مالـس  زا  دعب  رگا  هلأسم 1265 - 
.دروآ اج  هب  اج  یب  مالس  يارب  وهس  هدجس  ود  هدومن و  مامت  ار 

اوهس هکنآ  لثم  دوش ؛ یم  بجاو  وهس  هدجس  نآ  يارب  هک  دنک  يراک  دهشت  ای  هدجس  ياضق  زامن و  مالس  نیب  رگا  هلأسم 1266 - 
دیامن یم  دهشت  ای  هدجس  ياضق  يارب  هک  يوهس  هدجس  زا  ریغ  دنک و  اضق  ار  دهشت  ای  هدجس  دیاب  بجاو  طایتحاربانب  دنزب ؛ فرح 

.دیامنب رگید  وهس  هدجس  ود 

دروآ اج  هب  وهس  هدجس  ود  دیامن و  اضق  ار  هدجس  دیاب  ار ؛ دهشت  ای  هدرک  شومارف  ار  هدجس  زامن  رد  هک  دنادن  رگا  هلأسم 1267 - 
.دیامن اضق  زین  ار  دهشت  اطایتحا  و 

.دیامن وهس  هدجس  ای  اضق  تسین  بجاو  هن ؛ ای  هدرک  شومارف  ار  دهشت  ای  هدجس  هک  دراد  کش  رگا  هلأسم 1268 - 

طایتحا هن ؛ ای  هدروآ  اج  هب  دعب  تعکر  عوکر  زا  شیپ  هک  دنک  کش  هدرک و  شومارف  ار  دهشت  ای  هدجـس  دنادب  رگا  هلأسم 1269 - 
.دیامن اضق  ار  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو 

زا دعب  دیاب  دوش ؛ بجاو  وا  رب  وهس  هدجـس  مه  رگید  راک  يارب  رگا  دیامن ؛ اضق  ار  دهـشت  ای  هدجـس  دیاب  هک  یـسک  هلأسم 1270 - 
.دروآ اج  هب  ار  وهس  هدجس  دعب  دیامن ؛ اضق  ار  دهشت  ای  هدجس  زامن 

زامن تقو  هچنانچ  هن ؛ ای  هدروآ  اج  هب  ار  هدـش  شومارف  دهـشت  ای  هدجـس  ياـضق  زاـمن ؛ زا  دـعب  هک  دراد  کـش  رگا  هلأسم 1271 - 
ار دهشت  ای  هدجس  دیاب  هتشذگن ؛
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.تسا بحتسم  نآ  ياضق  هتشذگ ؛ زامن  تقو  رگا  دیامن و  اضق 

زامن طئارش  ءازجا و  ندرک  دایز  مک و 

.تسا لطاب  زامن  دشاب ؛ نآ  فرح  کی  هچرگا  دنک  دایز  ای  مک  ادمع  ار  زامن  تابجاو  زا  يزیچ  هاگره  هلأسم 1272 - 

یلو تسا ؛ لطاب  زامن  دـنک ؛ دایز  ای  مک  ار  زامن  تابجاو  زا  يزیچ  ریـصقت  يور  زا  هلأـسم ؛ نتـسنادن  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 1273 - 
ار رصع  رهظ و  زامن  هروس  دمح و  ای  دناوخب ؛ هتسهآ  ار  اشع  برغم و  حبص و  زامن  هروس  دمح و  هلأسم  نتـسنادن  هطـساو  هب  هچنانچ 

زامن رد  هک  یلیـصفت  هب  هتبلا  تسا  حیحـص  شزامن  دناوخب ؛ یتعکر  راهچ  ار  اشع  رـصع و  رهظ و  زامن  ترفاسم  رد  ای  دناوخب ؛ دـنلب 
.دوش یم  رکذ  رفاسم 

مه هب  ار  زامن  دیاب  هدش ؛ زامن  لوغـشم  لسغ  ای  وضو  نودب  ای  هدوب ؛ لطاب  شلـسغ  ای  وضو  دـمهفب  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1274 - 
رگا دروآ و  اج  هب  لسغ  ای  وضو  اب  ار  زامن  هرابود  دـیاب  دـمهفب ؛ زامن  زا  دـعب  رگا  دـناوخب و  لسغ  ای  وضو  اب  ار  زامن  هرابود  دـنزب و 

.دیامن اضق  هتشذگ  تقو 

.تسا لطاب  شزامن  هدرک ؛ شومارف  شیپ  تعکر  زا  هدجس  ود  هک  دیایب  شدای  عوکر  هب  ندیسر  زا  دعب  رگا  هلأسم 1275 - 

ار تاحیبست  ای  هروس  دـمح و  دزیخرب و  دروآ و  اج  هب  ار  هدجـس  ود  ددرگرب و  دـیاب  دـیایب ؛ شدای  عوکر  هب  ندیـسر  زا  شیپ  رگا  و 
.دیامنب وهس  هدجس  ود  اج  یب  نداتسیا  يارب  بجاو ؛ طایتحاربانب  زامن  زا  دعب  دنک و  مامت  ار  زامن  دناوخب و 

ود هک  دیایب  شدای  مکیلع » مالسلا   » و انیلع » مالسلا   » نتفگ زا  شیپ  رگا  هلأسم 1276 - 
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.دهد مالس  ار  زامن  دناوخب و  دهشت  هرابود  دروآ و  اج  هب  ار  هدجس  ود  دیاب  هدرواین ؛ اج  هب  ار  رخآ  تعکر  هدجس 

شومارف هک  ار  يرادقم  دـیاب  هدـناوخن ؛ زامن  رخآ  زا  رتشیب  ای  تعکر  کی  هک  دـیایب  شدای  زامن  مالـس  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1277 - 
.دروآ اج  هب  هدرک 

هک هداد  ماجنا  يراک  هچنانچ  هدناوخن ؛ ار  زامن  رخآ  زا  رتشیب  ای  تعکر  کی  هک  دیایب  شدای  زامن  مالـس  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1278 - 
.تسا لطاب  شزامن  هدرک ؛ هلبق  هب  تشپ  الثم  دنک ؛ یم  لطاب  ار  زامن  دتفیب  قافتا  اوهس  ای  ادمع  زامن  رد  رگا 

.دروآ اج  هب  هدرک  شومارف  هک  ار  يرادقم  اروف  دیاب  هدادن  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  زامن  نآ ؛ يوهس  يدمع و  هک  يراک  رگا  و 

الثم دنک ؛ یم  لطاب  ار  زامن  دتفیب  قافتا  اوهـس  ای  ادمع  زامن  رد  رگا  هک  دهد  ماجنا  یلمع  زامن  مالـس  زا  دـعب  هاگره  هلأسم 1279 - 
.تسا لطاب  شزامن  هدرواین ؛ اج  هب  ار  رخآ  هدجس  ود  هک  دیایب  شدای  دعب  دیامن و  هلبق  هب  تشپ 

هرابود دروآ و  اج  هب  هدرک  شومارف  هک  ار  يا  هدجـس  ود  دیاب  دـیایب  شدای  دـنک ؛ یم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  ماجنا  زا  شیپ  رگا  و 
.دیامنب تسا  هتفگ  لوا  هک  یمالس  يارب  وهس  هدجس  ود  دهد و  مالس  ار  زامن  دناوخب و  دهشت 

اـضق هتـشذگ ؛ تقو  رگا  دـناوخب و  هرابود  دـیاب  هدـناوخ  هلبق  هب  تشپ  ای  هدـناوخ  تقو  زا  شیپ  ار  زامن  دـمهفب  رگا  هلأسم 1280 - 
هرابود دشاب  تقو  نتـشذگ  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  هدروآ ؛ اج  هب  هلبق  پچ  فرط  هب  ای  تسار  فرط  هب  هک  دمهفب  رگا  اما  دیامن و 

دعب رگا  یلو  دناوخب ؛
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.دشاب هدوب  یعرش  مکح  نتسنادن  تهج  هب  لمع  نیا  هکنیا  رگم  دشاب  هتشادن  اضق  تسین  دیعب  دشاب  تقو  نتشذگ  زا 

رفاسم زامن 

: دناوخب تعکر  ود  ینعی  دروآ  اج  هب  هتسکش  طرش  تشه  اب  ار  اشع  رصع و  رهظ و  زامن  دیاب  رفاسم  رفاسم  زامن 

.تسا مین  رتم و  ولیک  جنپ  زا  رتمک  يرادقم  یعرش  خسرف  دشابن و  یعرش  خسرف  تشه  زا  رتمک  وا  رفس  هکنآ  لوا -  طرش 

خـسرف راـهچ  زا  رتـمک  شنتـشگرب  نینچمه  وا و  نتفر  هچناـنچ  تسا ؛ خـسرف  تشه  وا  نتـشگرب  نتفر و  هک  یـسک  هلأسم 1281 - 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دشابن ؛

.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ؛ سکع  هب  ای  خسرف ؛ جنپ  نتشگرب  خسرف و  هس  نتفر  رگا  زین  و 

ار زامن  دیاب  ددرگنرب ؛ نآ  بش  ای  زور  نامه  دور ؛ یم  هک  يزور  هچرگا  دـشاب  خـسرف  تشه  نتـشگرب  نتفر و  رگا  هلأسم 1282 - 
.دناوخب زین  مامت  هک  تسا  نآ  رتهب  هچ  رگا  دناوخب  هتسکش 

ار زامن  دیابن  هن ؛ ای  تسا  خسرف  تشه  وا  رفـس  هک  دنادن  ناسنا  ای  دشاب ؛ رتمک  خـسرف  تشه  زا  يرـصتخم  رفـس  رگا  هلأسم 1283 - 
مامت ار  شزامن  دیاب  تسین و  مزال  شیارب  ندرک  قیقحت  هن ؛ ای  تسا  خسرف  تشه  وا  رفـس  هک  دنک  کش  هچنانچ  دناوخب و  هتـسکش 

.دناوخب

.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  تسا ؛ خسرف  تشه  ناسنا  رفس  هک  دهد  ربخ  یقثوم  صخش  ای  لداع  ود  رگا  هلأسم 1284 - 

؛ هدوبن خسرف  تشه  هک  دمهفب  دعب  دناوخب و  هتسکش  ار  زامن  رگا  تسا ؛ خسرف  تشه  وا  رفـس  دراد  نیقی  هک  یـسک  هلأسم 1285 - 
.دیامن اضق  هتشذگ ؛ تقو  رگا  دروآ و  اج  هب  یتعکر  راهچ  ار  نآ  دیاب 

نیقی هک  یسک  هلأسم 1286 - 
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خـسرف تشه  وا  رفـس  هک  دمهفب  هار  نیب  رد  هچنانچ  هن ؛ ای  تسه  خسرف  تشه  هک  دراد  کش  ای  تسین ؛ خسرف  تشه  شرفـس  دراد 
.دروآ اج  هب  هتسکش  هرابود  هدناوخ  مامت  رگا  دناوخب و  هتسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ؛ یقاب  هار  زا  یمک  هچرگا  هدوب ؛

هتفر مه  يور  هچرگا  دنک ؛ دمآ  تفر و  هبترم  دـنچ  تسا ؛ خـسرف  راهچ  زا  رتمک  اهنآ  هلـصاف  هک  یلحم  ود  نیب  رگا  هلأسم 1287 - 
.دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دوش  خسرف  تشه 

؛ دـشاب رتشیب  اـی  خـسرف  تشه  نآ  رگید  هار  خـسرف و  تشه  زا  رتـمک  نآ  هار  کـی  دـشاب ؛ هتـشاد  هار  ود  یلحم  رگا  هلأسم 1288 - 
تـسین خسرف  تشه  هک  یهار  زا  رگا  دناوخب و  هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  دورب ؛ اجنآ  هب  تسا  خـسرف  تشه  هک  یهار  زا  ناسنا  هچنانچ 

.دناوخب مامت  دیاب  دورب ؛

ياه هناخ  زا  دیاب  درادن ؛ راوید  رگا  دنک و  باسح  رهش  راوید  زا  ار  خسرف  تشه  يادتبا  دیاب  دراد ؛ راوید  رهـش  رگا  هلأسم 1289 - 
.دیامن باسح  رهش  رخآ 

ترفاسم تسا  خسرف  تشه  زا  رتمک  هک  یئاج  هب  رگا  سپ  دشاب ؛ هتـشاد  ار  خـسرف  تشه  دـصق  ترفاسم  لوا  زا  هکنآ  مود -  طرش 
ار خسرف  تشه  دصق  لوا  زا  نوچ  دوش ؛ خسرف  تشه  هدمآ  هک  يرادقم  اب  هک  دورب  یئاج  دنک  دصق  اجنآ  هب  ندیسر  زا  دعب  دنک و 

.دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  هتشادن ؛

زور هد  دهاوخ  یم  هک  یلحم  ای  شنطو  هب  رگید  خسرف  راهچ  دورب و  خسرف  راهچ  ای  دورب ؛ خـسرف  تشه  اجنآ  زا  دـهاوخب  رگا  یلو 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  ددرگرب ؛ دنامب  اجنآ  رد 

ادیپ يارب  الثم  تسا ؛ خسرف  دنچ  شرفس  دناد  یمن  هک  یسک  هلأسم 1290 - 
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.دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دنک ؛ ادیپ  ار  نآ  ات  دورب  دیاب  رادقم  هچ  هک  دناد  یمن  دنک و  یم  ترفاسم  يا  هدشمگ  ندرک 

ار زامن  دـیاب  دـشاب ؛ رتشیب  ای  خـسرف  تشه  دـنامب ؛ اجنآ  رد  زور  هد  دـهاوخ  یم  هک  یئاـج  اـی  شنطو  اـت  هچناـنچ  نتـشگرب  رد  یلو 
.دناوخب هتسکش 

.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  ددرگرب ؛ خسرف  راهچ  دورب و  خسرف  راهچ  هک  دنک  دصق  نتفر  نیب  رد  رگا  زین  و 

رهش زا  هک  یـسک  سپ  دورب ؛ خسرف  تشه  دشاب  هتـشاد  میمـصت  هک  دناوخب  هتـسکش  ار  زامن  دیاب  یتروص  رد  رفاسم  هلأسم 1291 - 
یم ادیپ  قیفر  هک  دراد  نانیمطا  هچنانچ  دورب ؛ یخسرف  تشه  رفس  دنک ؛ ادیپ  قیفر  رگا  هک  تسا  نیا  شدصق  الثم  دور و  یم  نوریب 

.دناوخب مامت  دیاب  درادن ؛ نانیمطا  رگا  دناوخب و  هتسکش  ار  زامن  دیاب  دنک ؛

ار رهـش  ناذا  هک  دسرب  یئاج  هب  یتقو  دورب ؛ هار  یمک  رادقم  زور  ره  رد  هچرگا  دراد ؛ خسرف  تشه  دصق  هک  یـسک  هلأسم 1292 - 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دنیبن ؛ ار  رهش  لها  وا  هک  تسا  نیا  نآ  هناشن  دننیبن و  ار  وا  رهش  لها  دونشن و 

نآ بحتـسم  طایتحا  دناوخب و  مامت  ار  شزامن  دیاب  تسا ؛ رفاسم  دنیوگن  افرع  هک  دورب  هار  یمک  یلیخ  رادقم  زور  ره  رد  رگا  یلو 
.دناوخب مامت  مه  هتسکش و  مه  هک  تسا 

وا رفس  دنادب  هچنانچ  دنک ؛ یم  ترفاسم  دوخ  ياقآ  اب  هک  يرکون  دننام  تسا ؛ يرگید  رایتخا  رد  رفس  رد  هک  یسک  هلأسم 1293 - 
.تسین مزال  ندیسرپ  دروآ و  اج  هب  مامت  ار  زامن  دنادن ؛ رگا  دناوخب و  هتسکش  ار  زامن  دیاب  تسا  خسرف  تشه 

دنادب رگا  تسا ؛ يرگید  رایتخا  رد  رفس  رد  هک  یسک  هلأسم 1294 - 
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.دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دوش ؛ یم  ادج  وا  زا  خسرف  راهچ  هب  ندیسر  زا  شیپ  هک  دشاب  هتشاد  نامگ  ای 

دوش یم  ادج  وا  زا  خسرف  راهچ  هب  ندیسر  زا  شیپ  هک  دراد  کش  رگا  تسا ؛ يرگید  رایتخا  رد  رفـس  رد  هک  یـسک  هلأسم 1295 - 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دشابن ؛ اج  هب  مدرم  رظن  رد  وا  ندش  ادج  لامتحا  هچنانچ  یلو  دناوخب ؛ مامت  ار  زامن  دیاب  هن ؛ ای 

ددرم اـی  ددرگرب ؛ دوخ  دـصق  زا  خـسرف  راـهچ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  رگا  سپ  ددرگنرب ؛ دوخ  دـصق  زا  هار  نیب  رد  هکنآ  موس -  طرش 
.دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دوش ؛

دعب ای  دنامب  اجنامه  هک  دشاب  هتشاد  میمصت  هچنانچ  دوش ؛ فرـصنم  ترفاسم  زا  خسرف  راهچ  هب  ندیـسر  زا  دعب  رگا  هلأسم 1296 - 
.دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دشاب ؛ ددرم  ندنام  نتشگرب و  رد  ای  ددرگرب  زور  هد  زا 

ار زامن  دـیاب  ددرگرب ؛ هک  دـشاب  هتـشاد  میمـصت  دوش و  فرـصنم  ترفاسم  زا  خـسرف  راـهچ  هب  ندیـسر  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1297 - 
.دنامب اجنآ  رد  زور  هد  زا  رتمک  دهاوخب  هچ  رگا  دناوخب  هتسکش 

يرگید ياج  دهاوخب  هار  زا  يرادقم  نتفر  زا  دـعب  دـنک و  تکرح  تسا  خـسرف  تشه  هک  یلحم  هب  نتفر  يارب  رگا  هلأسم 1298 - 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ؛ خسرف  تشه  دورب ؛ دهاوخ  یم  هک  یئاج  ات  هدرک  تکرح  هک  یلوا  لحم  زا  هچنانچ  دورب ؛

دنامب یئاج  رد  زور  هد  هکنیا  نودب  ای  دورب  ار  خسرف  تشه  هیقب  هک  دوش  ددرم  تفر  خسرف  راهچ  هکنآ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1299 - 
زامن دیاب  دورن ؛ ای  دورب  هار  تسا  ددرم  هک  یعقوم  رد  هچ  ددرگرب  دوخ  لحم  هب 
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.ددرگرب هکنیا  ای  دورب  ار  هار  هیقب  هک  دریگب  میمصت  ادعب  هکنآ  هچ  دناوخب ؛ هتسکش  ار 

یلو ددرگرب  دوخ  لحم  هب  هکنیا  ای  دورب  ار  خـسرف  تشه  هیقب  هک  دوش  ددرم  دورب ؛ خـسرف  راـهچ  هکنآ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1300 - 
هیقب زور  هد  ندنام  نودب  هک  دریگب  میمـصت  دعب  دیامن و  یم  فقوت  زور  هد  رگید  ياج  ای  دیدرت  لحم  رد  هک  دهدب  ار  نیا  لامتحا 

هک دـشاب  نیا  شمیمـصت  رگا  یلو  دورن ؛ هچ  دورب  هار  دـیدرت  لاح  رد  هچ  دـنک  ماـمت  ار  زاـمن  تسا  مزـال  تروص  نیا  رد  دورب ؛ ار 
.تسا هتسکش  شزامن  دیامن  نتفر  هب  عورش  هک  یتقو  زا  ددرگرب ؛ خسرف  راهچ  دورب و  خسرف  راهچ  ای  دورب  رگید  خسرف  تشه 

؛ دورب ار  هار  هیقب  هک  دریگب  میمصت  دعب  هن و  ای  دورب  ار  هار  هیقب  هک  دوش  ددرم  دورب ؛ خسرف  راهچ  هکنآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1301 - 
هک یتقو  زا  ددرگرب ؛ رگید  خـسرف  راهچ  هتفر و  خـسرف  راهچ  الثم  دـهاوخب  هکنیا  ای  دـشاب  خـسرف  تشه  وا  رفـس  هدـنامیقاب  هچنانچ 

یقرف زین  تروص  نیا  رد  دناوخب و  مامت  ار  زامن  دیاب  الا  دـناوخ و  یم  هتـسکش  ار  زامن  دـیامن  شمیمـصت  زا  دـعب  نتفر  هار  هب  عورش 
.دورن ای  دورب  هار  دیدرت  لاح  رد  هک  تسین 

یسک سپ  دنامب ؛ یئاج  رد  رتشیب  ای  زور  هد  ای  درذگب ؛ دوخ  نطو  زا  خسرف  تشه  هب  ندیسر  زا  شیپ  دهاوخن  هکنآ  مراهچ -  طرش 
.دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دنامب ؛ یلحم  رد  زور  هد  ای  درذگب ؛ شنطو  زا  خسرف  تشه  هب  ندیسر  زا  شیپ  دهاوخ  یم  هک 

درذگ یم  شنطو  زا  خسرف  تشه  هب  ندیسر  زا  شیپ  دناد  یمن  هک  یسک  هلأسم 1302 - 
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.دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  هن ؛ ای  دیامن  یم  تماقا  دصق  یلحم  رد  زور  هد  ای  هن ؛ ای 

هک یسک  زین  دنامب و  یلحم  رد  زور  هد  ای  درذگب ؛ شنطو  زا  خسرف  تشه  هب  ندیسر  زا  شیپ  دهاوخ  یم  هک  یـسک  هلأسم 1303 - 
دیاب مه  زاب  دوش ؛ فرصنم  نطو  زا  نتـشذگ  ای  زور  هد  ندنام  زا  رگا  دنامب ؛ یلحم  رد  زور  هد  ای  درذگب ؛ شنطو  زا  هک  تسا  ددرم 

.دناوخب مامت  ار  زامن 

دیاب دشاب ؛ خسرف  راهچ  زین  نتـشگرب  ددرگرب و  دورب و  دهاوخب  دشاب و  خـسرف  راهچ  ای  دـشاب  خـسرف  تشه  هار  هدـنامیقاب  رگا  یلو 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن 

.دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دنک ؛ رفس  يدزد  دننام  یمارح  راک  يارب  رگا  دنکن و  رفس  مارح  راک  يارب  هکنآ  مجنپ -  طرش 

نودب نز  ای  دشاب ؛ هتشاد  تسا  مارح  اعرـش  نآ  رب  مادقا  هک  يررـض  وا  يارب  هکنآ  لثم  دشاب  مارح  رفـس  دوخ  رگا  تسا  نینچمه  و 
جح رفس  لثم  رگا  یلو  دشابن ؛ بجاو  نانآ  رب  هک  دنورب  يرفـس  دشاب  شقوقع  بجوم  هک  ردام  ردپ و  یهن  اب  دنزرف  رهوش و  هزاجا 

.دنناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ؛ بجاو 

مامت ار  زاـمن  رفـس  نآ  رد  دـیاب  ناـسنا  تسا و  مارح  دـشاب  رداـم  ردـپ و  تیذا  ببـس  رگا  تسین  بجاو  هک  يرفـس  هلأسم 1304 - 
.دریگب مه  هزور  دناوخب و 

الثم دـهد ؛ ماجنا  یتیـصعم  رفـس ؛ رد  هچرگا  دـنک ؛ یمن  رفـس  مه  مارح  راک  يارب  تسین و  مارح  وا  رفـس  هک  یـسک  هلأسم 1305 - 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دروخب ؛ بارش  ای  دنک  تبیغ 

دشاب هتشاد  رفس  رد  يرگید  ضرغ  هچ  دیامن ؛ ترفاسم  دنک ؛ كرت  ار  یبجاو  راک  هکنآ  يارب  رگا  هلأسم 1306 - 
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رفس رد  هچنانچ  دنک ؛ هبلاطم  مه  راکبلط  دهدب و  ار  دوخ  یهدب  دناوتب  رگا  تسا ؛ راکهدب  هک  یسک  سپ  تسا ؛ مامت  شزامن  هن ؛ ای 
راک يارب  شرفـس  رگا  یلو  دـناوخب ؛ مامت  ار  زاـمن  دـیاب  دـیامن ؛ ترفاـسم  ضرق  نداد  زا  رارف  يارب  دـهدب و  ار  دوخ  یهدـب  دـناوتن 

.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دیامنب  زین  بجاو  كرت  رفس  رد  هچرگا  تسا  يرگید 

نیمز رد  ای  دشاب ؛ یبصغ  تسا  وا  راوس  هک  يرگید  بکرم  ای  وا  يراوس  ناویح  یلو  دـشابن  مارح  رفـس  وا  رفـس  رگا  هلأسم 1307 - 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دنک ؛ ترفاسم  یبصغ 

دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دشاب ؛ ملاظ  هب  کمک  وا  ترفاسم  دشابن و  راچان  رگا  دنک  یم  ترفاسم  ملاظ  اب  هک  یـسک  هلأسم 1308 - 
.تسا هتسکش  شزامن  دنک ؛ ترفاسم  وا  اب  یمولظم  نداد  تاجن  يارب  الثم  ای  دشاب  راچان  رگا  و 

.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  تسین و  مارح  وا  رفس  دنک ؛ ترفاسم  شدرگ  حیرفت و  دصق  هب  رگا  هلأسم 1309 - 

هب شاعم  هیهت  يارب  هچنانچ  تسا و  مامت  شزاـمن  یلو  تسین  مارح  دور ؛ راکـش  هب  ینارذـگ  شوخ  وهل و  يارب  رگا  هلأسم 1310 - 
.دورب لام  ندرک  دایز  بسک و  يارب  رگا  تسا  نینچمه  تسا و  هتسکش  شزامن  دور ؛ راکش 

ای هدرک  تماقا  دصق  نتشگرب  زا  لبق  هچنانچ  ددرگ  یمرب  رفـس  زا  هک  یعقوم  هدرک ؛ رفـس  تیـصعم  يارب  هک  یـسک  هلأسم 1311 - 
طایتحا دناوخب و  هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  تسا ؛ خـسرف  تشه  یئاهنت  هب  نتـشگرب  هدرک و  هبوت  ای  هدـنام  دـصقم  رد  ددرت  اب  زور  یس 

رگا دناوخب و  مامت  مه  هتسکش و  مه  هدرکن  هبوت  هک  یتروص  رد  هک  تسا  نآ  بجاو 
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عمج ندنام ؛ دصقم  رد  ددرت  اب  زور  یـس  ای  هماقا  زا  لبق  تعجارم  رد  دیاب  دشاب  تفاسم  دح  هب  نتـشگرب  دشاب و  يوهل  راکـش  يارب 
.دیامن مامت  رصق و  نیب 

خسرف تشه  هار  هدنامیقاب  هچنانچ  ددرگرب ؛ تیصعم  دصق  زا  هار  نیب  رد  رگا  تسا ؛ تیصعم  رفس  وا  رفس  هک  یـسک  هلأسم 1312 - 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  ددرگرب ؛ خسرف  راهچ  دورب و  دهاوخب  دشاب و  خسرف  راهچ  ای  دشاب ؛

ار زامن  دیاب  دورب ؛ تیـصعم  يارب  ار  هار  هیقب  هک  دـنک  دـصق  هار  نیب  رد  رگا  هدرکن ؛ رفـس  تیـصعم  يارب  هک  یـسک  هلأسم 1313 - 
طایتحا الا  تسا و  حیحـص  هدوب  تفاسم  ردق  هب  هتـشذگ  رادـقم  هک  یتروص  رد  هدـناوخ  هتـسکش  هک  یئاهزامن  یلو  دـناوخب ؛ مامت 

.دیامن هداعا  ار  اهزامن  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو 

ناشمـشح دوخ و  يارب  كاروخ  بآ و  اج  ره  دـننک و  یم  شدرگ  اهنابایب  رد  هک  دـشابن  یئاه  نیـشنارحص  زا  هکنآ  مشـش -  طرش 
.دنناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  اهترفاسم  نیا  رد  اهنیشنارحص  دنور و  یم  رگید  ياج  هب  يدنچ  زا  دعب  دننام و  یم  دننک  ادیپ 

؛ دشاب هاگتـسد  هنب و  اب  هچنانچ  دـنک ؛ رفـس  ناشتاناویح  هاگارچ  لزنم و  ندرک  ادـیپ  يارب  اهنیـشنارحص  زا  یکی  رگا  هلأسم 1314 - 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دشاب ؛ خسرف  تشه  وا  رفس  هچنانچ  الا  دناوخب و  مامت  ار  زامن 

.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دنک ؛ ترفاسم  اهنیا  دننام  تراجت و  ای  جح  ای  ترایز  يارب  نیشنارحص  رگا  هلأسم 1315 - 

.دشابن ترفاسم  وا  لغش  هکنآ  متفه -  طرش 

مامت ار  زامن  دیاب  دننک ؛ ترفاسم  دوخ  لزنم  هیثاثا  ندرب  يارب  هچرگا  اهنیا ؛ دننام  نابیتشک و  رادبوچ و  هدـننار و  رادرتش و  نیا  ربانب 
قحلم دنناوخب و 
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یمرب هدومن و  رفـس  اـجنآ  هب  اـهزور  رتـشیب  یلو  تسا  ینیعم  ياـج  رد  شلمع  هک  یـسک  تسا  رفـس  شلمع  هک  یـسک  هب  دوش  یم 
.سیردت تراجت و  يارب  نتفر  دننام  رگید  ياج  رد  شراک  تسا و  یئاج  رد  شتماقا  هک  یسک  دننام  ددرگ 

ار زامن  دـیاب  دـنک ؛ ترفاسم  جـح  اـی  تراـیز  يارب  ـالثم  يرگید  راـک  يارب  رگا  تسا  ترفاـسم  شلغـش  هک  یـسک  هلأسم 1316 - 
.دناوخب هتسکش 

.دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دنک ؛ ترایز  مه  شدوخ  نمض  رد  دهدب و  هیارک  ترایز  يارب  ار  دوخ  لیبموتا  رفوش  الثم  رگا  یلو 

دیاب دشاب ؛ ترفاسم  شلغـش  هچنانچ  دـنک ) یم  ترفاسم  هکم  هب  اهیجاح  ندـناسر  يارب  هک  یـسک  ینعی   ) راد هلمح  هلأسم 1317 - 
مک شرفـس  تدم  هچرگا  دنک  یم  رفـس  يراد  هلمح  يارب  جح  مایا  رد  طقف  دـشابن و  ترفاسم  شلغـش  رگا  دـناوخب و  مامت  ار  زامن 

.دناوخب هتسکش  مامت و  طایتحا  رب  انب  تسا  امیپاوه  اب  رفس  هک  نامز  نیا  دننام  دشاب 

هار رد  ار  لاس  زا  هام  دـنچ  هچناـنچ  درب ؛ یم  هکم  هب  رود  هار  زا  ار  اـهیجاح  تسا و  يراد  هلمح  وا  لغـش  هک  یـسک  هلأسم 1318 - 
.دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دشاب ؛

ار دوخ  لیبموتا  ناتسمز  ای  ناتـسبات  رد  طقف  هک  يرفوش  لثم  تسا ؛ ترفاسم  شلغـش  لاس  زا  يرادقم  رد  هک  یـسک  هلأسم 1319 - 
.دناوخب مامت  ار  زامن  رفس  نآ  رد  دیاب  دهد ؛ یم  هیارک 

؛ دورب یخـسرف  تشه  رفـس  اقافتا  هچنانچ  دنک ؛ یم  دمآ  تفر و  رهـش  یخـسرف  هس  ود  رد  هک  يدرگ  هرود  هدننار و  هلأسم 1320 - 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب 

هچ دنامب ؛ دوخ  نطو  رد  رتشیب  ای  زور  هد  رگا  تسا  ترفاسم  شلغش  هک  يرادا  راهچ و  هلأسم 1321 - 
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هتـسکش ار  زامن  دور ؛ یم  زور  هد  زا  دعب  هک  یلوا  رفـس  رد  دیاب  دنامب ؛ دصق  نودب  هچ  دشاب ؛ هتـشاد  ار  زور  هد  ندنام  دـصق  لوا  زا 
.دنامب زور  هد  ندنام ؛ دصق  اب  دوخ  نطو  ریغ  رد  رگا  تسا  نینچمه  دناوخب و 

دوخ نطو  رد  ای  دنامب  زور  هد  دـصق  اب  دوخ  نطو  ریغ  رد  رگا  راداو  راهچ  زا  ریغ  تسا  ترفاسم  شلغـش  هک  یـسک  هلأسم 1322 - 
مامت و زامن  نیب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دور  یم  زور  هد  زا  دعب  هک  یلوا  رفـس  رد  دـنامب ؛ زور  هد  دـشاب  دـصق  نودـب  دـنچ  ره 

.دیامن عمج  هتسکش 

ار زامن  دیاب  هن ؛ ای  هدـنام  زور  هد  رگید  ياج  ای  دوخ  نطو  رد  هک  دـنک  کش  رگا  تسا  ترفاسم  شلغـش  هک  یـسک  هلأسم 1323 - 
.دناوخب مامت 

.دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  هدرکن ؛ رایتخا  ینطو  دوخ  يارب  دنک و  یم  تحایس  اهرهش  رد  هک  یسک  هلأسم 1324 - 

رد یپ  ياهترفاسم  نآ  لمح  يارب  هک  دراد  یسنج  یهد  رد  ای  يرهش  رد  الثم  رگا  تسین  ترفاسم  شلغش  هک  یسک  هلأسم 1325 - 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دنک ؛ یم  یپ 

ترفاسم شلغـش  رگا  دـنک ؛ راـیتخا  دوخ  يارب  يرگید  نطو  دـهاوخ  یم  هدرک و  رظن  فرـص  شنطو  زا  هک  یـسک  هلأسم 1326 - 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دوخ  ترفاسم  رد  دیاب  دشابن ؛

دح هب  يراـبتعا  نطو ؛ ریغ  رد  اـما  تشذـگ و  ( 1292  ) هلأـسم رد  صخرت  دـح  ینعم  دـسرب و  صخرت  دـح  هب  هکنآ  متـشه -  طرش 
.تسا رصق  شزامن  دوش ؛ جراخ  تماقا  لحم  زا  هک  نیمه  تسین و  صخرت 

ار رهش  لها  یلو  دونشن  ار  ناذا  هک  دسرب  یئاج  هب  رگا  دور  یم  رفس  هب  هک  یسک  هلأسم 1327 - 
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هتسکش و مه  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دناوخب ؛ زامن  اجنآ  رد  دهاوخب  هچنانچ  دونشب ؛ ار  ناذا  يادص  دنیبن و  ار  رهـش  لها  ای  دنیبب ؛
.دناوخب مامت  مه 

مامت ار  زامن  دیاب  دونـشب  ار  نآ  ناذا  يادص  دنیبب و  ار  دوخ  نطو  لها  هک  یتقو  ددرگ ؛ یمرب  شنطو  هب  هک  يرفاسم  هلأسم 1328 - 
.دناوخب

.تسا رصق  شزامن  هدیسرن  لحم  نآ  هب  هک  یمادام  دنامب ؛ یلحم  رد  زور  هد  دهاوخ  یم  هک  يرفاسم  یلو 

دوش رود  یمک  ناسنا  رگا  هک  دشاب  دوگ  يردق  هب  ای  دوش ؛ هدـید  نآ  لها  رود  زا  هک  دـشاب  يدـنلب  رد  رهـش  هاگره  هلأسم 1329 - 
راومه نیمز  رد  رهـش  نآ  رگا  هک  دوش  رود  يا  هزادـنا  هب  یتقو  دـنک ؛ یم  ترفاسم  رهـش  نآ  یلاها  زا  هک  یـسک  دـنیبن ؛ ار  نآ  لها 

.دناوخب هتسکش  ار  دوخ  زامن  دیاب  دش ؛ یمن  هدید  اجنآ  زا  شلها  دوب ؛

.دیامنب ار  لومعم  هظحالم  دیاب  دشاب ؛ لومعم  زا  رتشیب  هار  يدنلب  یتسپ و  رگا  زین  و 

یمن هدـید  اجنآ  زا  تشاد  لها  لحم  نآ  رگا  هک  دـسرب  یئاج  هب  یتقو  درادـن ؛ لها  هک  دـنک  ترفاسم  یلحم  زا  رگا  هلأسم 1330 - 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دش ؛

هتـسکش ار  زامن  دیاب  رگید ؛ يادص  ای  تسا  ناذا  يادص  دونـش  یم  هک  ار  یئادص  دنادن  هک  دوش  رود  يردق  هب  رگا  هلأسم 1331 - 
.دناوخب مامت  دیاب  دهدن ؛ صیخشت  ار  نآ  تاملک  دنیوگ و  یم  ناذا  دمهفب  رگا  یلو  دناوخب ؛

دیابن دونـشب ؛ دنیوگ  یم  دـنلب  ياج  رد  الومعم  هک  ار  رهـش  ناذا  دونـشن و  اه  هناخ  ناذا  هک  دوش  رود  يردـق  هب  رگا  هلأسم 1332 - 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن 

ياج رد  الومعم  هک  ار  رهش  ناذا  هک  دسرب  یئاج  هب  رگا  هلأسم 1333 - 
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.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دونشب ؛ دنیوگ  یم  دنلب  یلیخ  ياج  رد  هک  ار  یناذا  یلو  دونشن  دنیوگ  یم  دنلب 

طـسوتم مشچ  هک  دناوخب  هتـسکش  ار  زامن  دیاب  یلحم  رد  دـشاب  یلومعم  ریغ  ناذا  يادـص  ای  وا  شوگ  ای  مشچ  رگا  هلأسم 1334 - 
.دونشن ار  یلومعم  ناذا  يادص  طسوتم  شوگ  دنیبن و  ار  رهش  لها 

.دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  هن ؛ ای  هدیسر  صخرت  دح  هب  هک  دنک  کش  دور  یم  رفس  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1335 - 

.دناوخب هتسکش  دیاب  هن ؛ ای  هدیسر  صخرت  دح  هب  هک  دنک  کش  رگا  ددرگ  یمرب  رفس  زا  هک  يرفاسم  و 

ناذا يادص  دـنیبب و  ار  دوخ  نطو  لها  هک  دـسرب  یئاج  هب  یتقو  دـنک ؛ یم  روبع  دوخ  نطو  زا  رفـس  رد  هک  يرفاسم  هلأسم 1336 - 
.دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دونشب ؛ ار  نآ 

دهاوخب رگا  یلو  دناوخب ؛ مامت  ار  زامن  دیاب  تسه  اجنآ  رد  یتقو  ات  هدیسر ؛ شنطو  هب  ترفاسم  نیب  رد  هک  يرفاسم  هلأسم 1337 - 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دسرب ؛ صخرت  دح  هب  یتقو  ددرگرب ؛ خسرف  راهچ  دورب و  خسرف  راهچ  ای  دورب ؛ خسرف  تشه  اجنآ  زا 

ردپ و نطو  هدمآ و  ایند  هب  اجنآ  رد  هچ  تسا ؛ وا  نطو  هدرک  رایتخا  دوخ  یگدنز  تماقا و  يارب  ناسنا  هک  ار  یلحم  هلأسم 1338 - 
.دشاب هدرک  رایتخا  یگدنز  يارب  ار  اجنآ  شدوخ  ای  دشاب  شردام 

یمن باسح  وا  نطو  اجنآ  دور ؛ رگید  ياج  هب  دعب  دنامب و  یتدم  تسین  شیلصا  نطو  هک  یلحم  رد  دراد  دصق  رگا  هلأسم 1339 - 
.دوش

دنک یم  یگدنز  اجنآ  رد  تسا  وا  نطو  اجنآ  هک  یسک  لثم  هداد و  رارق  دوخ  یگدنز  لحم  ناسنا  هک  ار  یئاج  هلأسم 1340 - 
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هچرگا ددرگ ؛ یمرب  اجنامه  هب  هراـبود  دـیآ ؛ شیپ  وا  يارب  یترفاـسم  رگا  هک  دنتـسه  هیملع  ياـه  هزوح  رد  هک  یبـالط  رثکا  دـننام 
.دوش یم  باسح  وا  نطو  مکح  رد  دنامب ؛ اجنآ  رد  هشیمه  هک  دشاب  هتشادن  دصق 

؛ لحم ود  ره  دنام ؛ یم  رگید  رهش  رد  هام  شش  يرهش و  رد  هام  شش  الثم  دنک ؛ یم  یگدنز  لحم  ود  رد  هک  یسک  هلأسم 1341 - 
.تسا وا  نطو 

.دوش یم  باسح  وا  نطو  اهنآ  همه  دشاب ؛ هدرک  رایتخا  دوخ  یگدنز  يارب  ار  لحم  ود  زا  رتشیب  رگا  زین  و 

نطو دنک ؛ ضارعا  دعب  دنامب و  اجنآ  رد  دصق  اب  لصتم  هام  شش  تسا و  ینوکسم  لزنم  کلام  یلحم  رد  هک  یسک  هلأسم 1342 - 
.دوش یمن  باسح 

يرگید نطو  هچرگا  دناوخب ؛ مامت  ار  زامن  دیابن  هدرک ؛ رظن  فرـص  اجنآ  زا  هدوب و  وا  نطو  هک  دـسرب  یئاج  هب  رگا  هلأسم 1343 - 
.دشاب هدرکن  رایتخا  دوخ  يارب  مه 

یم یلحم  رد  زور  هد  رایتخا  نودب  هک  دـناد  یم  ای  دـنامب ؛ یلحم  رد  مه  رـس  تشپ  زور  هد  دراد  دـصق  هک  يرفاسم  هلأسم 1344 - 
.دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  لحم  نآ  رد  دنام ؛

دشاب و هتشاد  ار  مهدزای  بش  ای  لوا  بش  ندنام  دصق  تسین  مزال  دنامب ؛ یلحم  رد  زور  هد  دهاوخ  یم  هک  يرفاسم  هلأسم 1345 - 
.دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دنامب ؛ مهد  زور  بورغ  ات  لوا  زور  باتفآ  عولط  زا  هک  دنک  دصق  هک  نیمه 

.دنامب مهدزای  زور  رهظ  ات  لوا  زور  رهظ  زا  هک  دشاب  نیا  شدصق  الثم  رگا  تسا  نینچمه  و 

رد ار  زور  هد  دهاوخب  هک  دـناوخب  مامت  ار  زامن  دـیاب  یتروص  رد  دـنامب ؛ یلحم  رد  زور  هد  دـهاوخ  یم  هک  يرفاسم  هلأسم 1346 - 
؛ دنامب اج  کی 
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.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دنامب  ناریمش  نارهت و  رد  ای  هفوک  فجن و  رد  زور  هد  الثم  دهاوخب  رگا  سپ 

اجنآ فارطا  هب  زور  هد  نیب  رد  هک  دشاب  هتـشاد  دصق  لوا ؛ زا  رگا  دنامب ؛ یلحم  رد  زور  هد  دـهاوخ  یم  هک  يرفاسم  هلأسم 1347 - 
اب فرع  رظن  رد  هک  تسا  تعاس  ود  ای  کی  هزادنا  هب  الثم  شندمآ  نتفر و  تدم  رگا  دورب ؛ دشاب  رتشیب  ای  صخرت  دـح  ردـق  هب  هک 

رگا دیامن و  عمج  مامت  هتـسکش و  نیب  اطایتحا  دـشاب  رتشیب  نیا  زا  تدـم  رگا  دـناوخب و  مامت  ار  زامن  درادـن ؛ تافانم  زور  هد  تماقا 
.تسا هتسکش  شزامن  دشاب  زور  رتشیب  ای  مامت 

یبوخ لزنم  ای  دـیایب  شقیفر  رگا  هک  تسا  نیا  شدـصق  الثم  دـنامب ؛ یلحم  رد  زور  هد  درادـن  میمـصت  هک  يرفاسم  هلأسم 1348 - 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دنامب ؛ زور  هد  دنک ؛ ادیپ 

وا لامتحا  دسرب و  یعنام  وا  ندـنام  يارب  هک  دـهدب  لامتحا  رگا  دـنامب ؛ یلحم  رد  زور  هد  دراد ؛ میمـصت  هک  یـسک  هلأسم 1349 - 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ؛ یئالقع 

ار زامن  دیاب  دنامب ؛ یئاج  رد  هام  رخآ  ات  هک  دنک  دصق  هدنام و  هام  رخآ  هب  رتشیب  ای  زور  هد  الثم  هک  دنادب  رفاسم  رگا  هلأسم 1350 - 
الثم دشاب  مولعم  هام  رخآ  هک  یتروص  رد  دنامب ؛ هام  رخآ  ات  هک  دنک  دصق  هدنام و  ردقچ  هام  رخآ  ات  دنادن  رگا  هکلب  دـناوخب ؛ مامت 

هد ات  تسا  هبنـشراهچ  ای  دشاب  زور  هن  شتماقا  تدم  ات  تسا  هبنـشجنپ  شدصق  لوا  زور  هک  دـناد  یمن  رفاسم  یلو  تسا  هعمج  زور 
هک دوش  مولعم  ادعب  رگا  زین  تروص  نیا  رد  دشاب ؛ زور 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 303 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا مامت  شزامن  هدوب  هبنشراهچ  شدصق  لوا  زور 

رد یتعکر  راهچ  زامن  ندـناوخ  زا  دـعب  دـنام و  یم  یلحم  رد  مامت  زور  هد  سپ  تسا  زور  نالف  هام  رخآ  هک  دـنک  داـقتعا  رگا  زین  و 
ندـش جراخ  ات  دـیاب  دوش  یم  جراخ  لحم  زا  زور  نآ  رد  تسا و  مک  یـس  هام  نیا  يدـعب و  هام  لوا  زور  نآ  دوش  مولعم  لـحم  نآ 

ات هدرک  دصق  هک  یعقوم  زا  هچرگا  دناوخب  هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  دـنادن  ار  هام  رخآ  هک  تروص  نیا  ریغ  رد  دـناوخب و  مامت  ار  زامن 
.دشاب زور  هد  هام  رخآ  زور 

فرـصنم ندنام  زا  یتعکر  راهچ  زامن  کی  ندناوخ  زا  شیپ  هچنانچ  دنامب ؛ یلحم  رد  زور  هد  دنک  دـصق  رفاسم  رگا  هلأسم 1351 - 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دورب ؛ رگید  ياج  هب  ای  دنامب  اجنآ  رد  هک  دوش  ددرم  ای  دوش ؛

ار زامن  دـیاب  تسه ؛ اجنآ  رد  هک  یتقو  ات  دوش ؛ ددرم  ای  دوش  فرـصنم  ندـنام  زا  یتعکر ؛ راهچ  زامن  کـی  ندـناوخ  زا  دـعب  رگا  و 
.دناوخب مامت 

؛ دوش فرـصنم  اجنآ  رد  ندنام  زا  رهظ  زا  دعب  دریگب و  هزور  رگا  دـنامب ؛ یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دـصق  هک  يرفاسم  هلأسم 1352 - 
مامت ار  دوخ  ياهزامن  دیاب  تسا و  حیحـص  شیاه  هزور  تسه  اجنآ  رد  هک  یتقو  ات  دشاب ؛ هدناوخ  یتعکر  راهچ  زامن  کی  هچنانچ 

.دناوخب

دعب ياهزور  دناوخب و  هتـسکش  دیاب  ار  دوخ  ياهزامن  اما  تسا ؛ حیحـص  شزور  نآ  هزور  دشاب ؛ هدناوخن  یتعکر  راهچ  زامن  رگا  و 
.دریگب هزور  دناوت  یمن  مه 

دصق زا  هکنآ  زا  شیپ  دنک  کش  دوش و  فرصنم  ندنام  زا  رگا  دنامب ؛ یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دصق  هک  يرفاسم  هلأسم 1353 - 
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.دناوخب هتسکش  ار  دوخ  ياهزامن  دیاب  هن ؛ ای  هدناوخ  یتعکر  راهچ  زامن  کی  ددرگرب ؛ ندنام 

ای زور  هد  هک  دریگب  میمـصت  زامن  نیب  رد  دوش و  زاـمن  لوغـشم  دـناوخب ؛ هتـسکش  ار  زاـمن  هکنیا  تین  هب  رفاـسم  رگا  هلأسم 1354 - 
.دیامن مامت  یتعکر  راهچ  ار  زامن  دیاب  دنامب ؛ رتشیب 

هچنانچ ددرگرب ؛ دوخ  دـصق  زا  یتعکر  راـهچ  زاـمن  نیب  رد  رگا  دـنامب ؛ یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دـصق  هک  يرفاـسم  هلأسم 1355 - 
.دناوخب هتسکش  ار  دوخ  ياهزامن  هیقب  دیامن و  مامت  یتعکر  ود  ار  زامن  دیاب  هدشن ؛ موس  تعکر  لوغشم 

هب رگا  دناسرب و  رخآ  هب  هتـسکش  ار  زامن  دنیـشنب و  دیاب  هک  دشاب  هتفرن  عوکر  هب  هدـش و  موس  تعکر  لوغـشم  رگا  تسا  نینچمه  و 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  تسه  اجنآ  رد  یتقو  ات  دیامن و  هداعا  هتسکش  ار  نآ  دیاب  تسا و  لطاب  شزامن  دشاب  هتفر  عوکر 

دیاب هدرکن  ترفاسم  یتقو  ات  دنامب ؛ اجنآ  رد  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  دنامب ؛ یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دـصق  هک  يرفاسم  هلأسم 1356 - 
.دنک زور  هد  ندنام  دصق  هرابود  تسین  مزال  دناوخب و  مامت  ار  شزامن 

اج هب  مه  ار  یبحتسم  هزور  دناوت  یم  دریگب و  ار  بجاو  هزور  دیاب  دنامب ؛ یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دصق  هک  يرفاسم  هلأسم 1357 - 
.دناوخب مه  ار  اشع  رصع و  رهظ و  هلفان  هعمج و  زامن  دروآ و 

هد ندنام  زا  دعب  ای  یتعکر  راهچ  زامن  کی  ندـناوخ  زا  دـعب  رگا  دـنامب ؛ یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دـصق  هک  يرفاسم  هلأسم 1358 - 
ددرگرب دورب و  تسا  خسرف  راهچ  زا  رتمک  هک  یئاج  هب  دهاوخب  دشاب  هدناوخن  مه  مامت  زامن  کی  هچرگا  زور 
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زا دعب  ددرگ و  یمرب  هک  یتقو  ات  دور  یم  هک  یتقو  زا  دشاب ؛ ددرم  زور  هد  ندـنام  رد  ای  دـنامب  زور  هد  دوخ  لوا  ياج  رد  هرابود  و 
هک دشاب  تهج  نیا  زا  طقف  شتماقا  لحم  هب  نتـشگرب  دنام و  یمن  زور  هد  هک  دنادب  رگا  یلو  دناوخب ؛ مامت  ار  زامن  دـیاب  نتـشگرب ؛

.دناوخب هتسکش  ار  زامن  نتشگرب  نتفر و  عقوم  تسا  مزال  دشاب ؛ هیعرش  تفاسم  وا  رفس  تسا و  هدش  عقاو  شرفس  قیرط  رد 

هب دـهاوخب  یئادا  تعکر  راهچ  زامن  کـی  ندـناوخ  زا  دـعب  رگا  دـنامب ؛ یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دـصق  هک  يرفاـسم  هلأسم 1359 - 
دراد زور  هد  ندـنام  دـصق  هک  یلحم  رد  نتفر و  رد  دـنامب ؛ اجنآ  رد  زور  هد  دورب و  تسا  خـسرف  تشه  زا  رتمک  هک  يرگید  ياـج 
اجنآ رد  زور  هد  دهاوخن  دـشاب و  رتشیب  ای  خـسرف  تشه  دورب  دـهاوخ  یم  هک  یلحم  رگا  یلو  دـناوخب ؛ مامت  ار  دوخ  ياهزامن  دـیاب 

.دناوخب هتسکش  ار  دوخ  ياهزامن  دنام  یم  اجنآ  رد  هک  یتدم  نتفر و  عقوم  دیاب  دنامب ؛

هب دـهاوخب  یئادا  تعکر  راهچ  زامن  کـی  ندـناوخ  زا  دـعب  رگا  دـنامب ؛ یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دـصق  هک  يرفاـسم  هلأسم 1360 - 
لفاغ اجنآ  هب  نتشگرب  زا  یلک  هب  ای  هن  ای  ددرگرب  شلوا  لحم  هب  هک  دشاب  ددرم  هچنانچ  دورب ؛ تسا  خسرف  راهچ  زا  رتمک  هک  یئاج 
لفاغ اجنآ  زا  ترفاسم  اجنآ و  رد  ندنام  زور  هد  زا  هکنآ  ای  هن ؛ ای  دنامب  اجنآ  زور  هد  هک  دشاب  ددرم  یلو  ددرگرب  دهاوخب  ای  دشاب ؛

.دناوخب مامت  ار  دوخ  ياهزامن  نتشگرب ؛ زا  دعب  ددرگ و  یمرب  هک  یتقو  ات  دور  یم  هک  یتقو  زا  دیاب  دشاب ؛

هلأسم
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ندناوخ زا  دعب  دنامب و  اجنآ  رد  زور  هد  هک  دنک  دصق  دننامب ؛ یلحم  رد  زور  هد  دـنهاوخ  یم  شیاقفر  هکنیا  لایخ  هب  رگا   - 1361
اجنآ رد  هک  یتدم  ات  دوش ؛ فرـصنم  ندنام  زا  مه  شدوخ  هچرگا  دنا ؛ هدرکن  دـصق  اهنآ  هک  دـمهفب  یئادا  تعکر  راهچ  زامن  کی 

.دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  تسه 

نتـشذگ زا  دعب  دشاب ؛ ددرم  ندـنام  نتفر و  رد  زور  یـس  مامت  رد  الثم  دـنامب ؛ یلحم  رد  زور  یـس  اقافتا  رفاسم  رگا  هلأسم 1362 - 
.دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دنامب ؛ اجنآ  رد  یمک  رادقم  هچرگا  زور  یس 

دهاوخب دنام ؛ اجنآ  رد  رتمک  ای  زور  هن  هکنآ  زا  دـعب  رگا  دـنامب ؛ یلحم  رد  رتمک  ای  زور  هن  دـهاوخ  یم  هک  يرفاسم  هلأسم 1363 - 
.دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  مکی  یس و  زور  زور ؛ یس  ات  روطنیمه  دنامب و  رتمک  ای  رگید  زور  هن  هرابود 

يرادقم رگا  سپ  دنامب ؛ اج  کی  رد  ار  زور  یـس  هک  دناوخب  مامت  ار  زامن  دیاب  یتروص  رد  زور ؛ یـس  زا  دعب  رفاسم  هلأسم 1364 - 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  مه  زور  یس  زا  دعب  دنامب ؛ رگید  ياج  رد  ار  يرادقم  یئاج و  رد  ار  نآ  زا 

هقرفتم لئاسم 

ار شزامن  هفوک  دجسم  هنیدم و  هکم و  رهش  مامت  رد  هکلب  ص )  ) ربمغیپ دجسم  مارحلا و  دجسم  رد  دناوت  یم  رفاسم  هلأسم 1365 - 
سدقم حیرض  فارطا  زا  رترود  هچرگا  دناوخب  مامت  ار  زامن  ع )  ) ءادهشلادیس ترـضح  مرح  رد  دناوت  یم  رفاسم  زین  دناوخب و  مامت 

.دناوخب زامن 

هتفگ شیپ  هلأسم  رد  هک  یئاج  راهچ  ریغ  رد  رگا  دـناوخب ؛ هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  تسا و  رفاسم  دـناد  یم  هک  یـسک  هلأسم 1366 - 
مامت ادمع  دش 
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تروص رد  یلو  دـناوخب ؛ مامت  تسا و  هتـسکش  رفاـسم  زاـمن  هک  دـنک  شومارف  رگا  تسا  نینچمه  تسا و  لـطاب  شزاـمن  دـناوخب ؛
.تسین مزال  اضق  دیایب  شدای  تقو  زا  دعب  رگا  یشومارف 

.تسا لطاب  شزامن  دناوخب  مامت  اوهس  رگا  دناوخب ؛ هتسکش  ار  زامن  دیاب  تسا و  رفاسم  دناد  یم  هک  یسک  هلأسم 1367 - 

.تسا حیحص  شزامن  دناوخب  مامت  رگا  دناوخب ؛ هتسکش  ار  زامن  دیاب  دناد  یمن  هک  يرفاسم  هلأسم 1368 - 

رفس رد  هک  دنادن  الثم  دنادن ؛ ار  نآ  تایصوصخ  زا  یـضعب  رگا  دناوخب ؛ هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دناد  یم  هک  يرفاسم  هلأسم 1369 - 
.درادن اضق  دمهفب  تقو  جراخ  رد  رگا  یلو  تسا ؛ لطاب  شزامن  دناوخب  مامت  هچنانچ  دناوخب ؛ هتسکش  دیاب  یخسرف  تشه 

مامت تسا  خـسرف  تشه  زا  رتمک  وا  رفـس  هکنیا  نامگ  هب  رگا  دـناوخب  هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  دـناد  یم  هک  يرفاـسم  هلأسم 1370 - 
هکنیا زا  دعب  رگا  دناوخب و  هتـسکش  هرابود  دیاب  هدـناوخ  مامت  هک  ار  يزامن  هدوب ؛ خـسرف  تشه  شرفـس  دـمهفب  هک  یتقو  دـناوخب ؛

.تسین مزال  اضق  دمهفب  هتشذگ  تقو 

دروآ و اج  هب  هتـسکش  دیاب  دیایب ؛ شدای  تقو  رد  هچنانچ  دناوخب  مامت  ار  زامن  تسا و  رفاسم  هک  دـنک  شومارف  رگا  هلأسم 1371 - 
.تسین بجاو  وا  رب  زامن  نآ  ياضق  دیایب ؛ شدای  تقو  زا  دعب  رگا 

هک يرفاسم  رگم  تسا ؛ لطاب  شزامن  تروص  ره  رد  دروآ  اج  هب  هتـسکش  رگا  دناوخب ؛ مامت  ار  زامن  دیاب  هک  یـسک  هلأسم 1372 - 
.دناوخب هتسکش  ار  زامن  هلأسم  مکح  نتسنادن  تهج  هب  دشاب و  هتشاد  یئاج  رد  زور  هد  ندنام  دصق 

تفتلم ای  تسا ؛ رفاسم  هک  دیایب  شدای  زامن  نیب  رد  دوش و  یتعکر  راهچ  زامن  لوغشم  رگا  هلأسم 1373 - 
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تعکر عوکر  هب  رگا  دنک و  مامت  یتعکر  ود  ار  زامن  دیاب  هتفرن ؛ موس  تعکر  عوکر  هب  هچنانچ  تسا ؛ خسرف  تشه  وا  رفس  هک  دوش 
.تسا لطاب  شزامن  هتفر  موس 

.دناوخب هتسکش  رس  زا  ار  زامن  دیاب  دشاب ؛ هتشاد  تقو  مه  تعکر  کی  ندناوخ  رادقم  هب  هک  یتروص  رد  و 

ددرگرب خسرف  راهچ  دورب و  خسرف  راهچ  رگا  هک  دنادن  الثم  دنادن ؛ ار  رفاسم  زامن  تایصوصخ  زا  یضعب  رفاسم  رگا  هلأسم 1374 - 
زامن دیاب  دمهفب ؛ ار  هلأسم  موس  تعکر  عوکر  زا  شیپ  دوش و  زامن  لوغشم  یتعکر  راهچ  زامن  تین  هب  هچنانچ  دناوخب ؛ هتسکش  دیاب 
رگا دنک و  هداعا  هرابود  ار  زامن  طایتحا  رب  انب  دمهفب  عوکر  زا  لبق  موس و  تعکر  هب  مایق  زا  دعب  هچنانچ  دـنک و  مامت  یتعکر  ود  ار 

رـس زا  ار  زامن  دـیاب  دـشاب  هدـنام  تقو  زا  مه  تعکر  کـی  رادـقم  هب  هک  یتروص  رد  تسا و  لـطاب  شزاـمن  دوش  تفتلم  عوکر  رد 
.دناوخب هتسکش 

رد دوش و  زامن  لوغشم  یتعکر  ود  زامن  تین  هب  هلأسم  نتسنادن  هطـساو  هب  رگا  دناوخب  مامت  ار  زامن  دیاب  هک  يرفاسم  هلأسم 1375 - 
.دنک مامت  یتعکر  راهچ  ار  زامن  دیاب  دمهفب ؛ ار  هلأسم  زامن  نیب 

زور هد  دهاوخ  یم  هک  دسرب  یئاج  هب  ای  دسرب  شنطو  هب  تقو  ندـش  مامت  زا  شیپ  رگا  هدـناوخن ؛ زامن  هک  يرفاسم  هلأسم 1376 - 
دیاب رفـس  رد  دنک ؛ ترفاسم  دناوخن و  زامن  تقو  لوا  رد  رگا  تسین ؛ رفاسم  هک  یـسک  دناوخب و  مامت  ار  زامن  دـیاب  دـنامب ؛ اجنآ  رد 

.دناوخب هتسکش  ار  زامن 

اضق وا  ياشع  ای  رصع  ای  رهظ  زامن  دناوخب  هتسکش  ار  زامن  دیاب  هک  يرفاسم  رگا  هلأسم 1377 - 
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.دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  دهاوخب  رفس  ریغ  رد  هچرگا  دیامن  اضق  یتعکر  ود  ار  نآ  دیاب  دوش ؛

اضق ار  نآ  دهاوخب  رفـس  رد  هچرگا  دیامن  اضق  یتعکر  راهچ  دیاب  دوش ؛ اضق  زامن  هس  نیا  زا  یکی  تسین  رفاسم  هک  یـسک  زا  رگا  و 
.دیامن

رد ربکا و  هّللا  هّللا و  الا  هلا  هّلل و ال  دـمحلا  هّللا و  ناحبـس  دـیوگب  هبترم  یـس  زامن  ره  زا  دـعب  رفاـسم  تسا  بحتـسم  هلأسم 1378 - 
.دیوگب هبترم  تصش  زامن  هس  نیا  بیقعت  رد  تسا  رتهب  هکلب  تسا ؛ هدش  شرافس  رتشیب  اشع  رصع و  رهظ و  زامن  بیقعت 

اضق زامن 

؛ زامن تقو  مامت  رد  هچرگا  دروآ  اـج  هب  ار  نآ  ياـضق  دـیاب  هدـناوخن ؛ نآ  تقو  رد  ار  دوخ  بجاو  زاـمن  هک  یـسک  هلأسم 1379 - 
هچ درادـن  اضق  هدـناوخن  سافن  ای  ضیح  لاح  رد  نز  هک  ار  یئاهزامن  یلو  دـشاب ؛ هدـناوخن  زامن  یتسم  هطـساو  هب  اـی  هدـنام  باوخ 

.نآ ریغ  هچ  دشاب  هیموی  هچ  درادن  اضق  هدوب  شوهیب  زامن  تقو  مامت  رد  هک  یسک  زین  نآ و  ریغ  هچ  دشاب  هیموی  ياهزامن 

.دناوخب ار  نآ  ياضق  دیاب  هدوب ؛ لطاب  هدناوخ  هک  ار  يزامن  دمهفب  زامن  تقو  زا  دعب  رگا  هلأسم 1380 - 

.دروآ اج  هب  ار  نآ  اروف  تسین  بجاو  یلو  دنکن  یهاتوک  نآ  ندناوخ  رد  دیاب  دراد ؛ اضق  زامن  هک  یسک  هلأسم 1381 - 

.دناوخب یبحتسم  زامن  دناوت  یم  دراد ؛ اضق  زامن  هک  یسک  هلأسم 1382 - 

اطایتحا تسا  بحتـسم  هدوبن ؛ حیحـص  هدـناوخ  هک  ار  یئاهزامن  ای  دراد  یئاضق  زاـمن  هک  دـهد  لاـمتحا  ناـسنا  رگا  هلأسم 1383 - 
.دروآ اج  هب  ار  اهنآ  ياضق 

رگم تسین -  مزال  بیترت  هیموی  ياهزامن  ياضق  رد  هلأسم 1384 - 
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بیترت تاعارم  رتهب  هچرگا  زور -  کی  زا  اشع  برغم و  اـی  رـصع  رهظ و  زاـمن  لـثم  تسه  بیترت  اـهنآ  يادا  رد  هک  یئاـهزامن  رد 
.تسا

دنچ هیموی و  زامن  کی  ياضق  دهاوخب  الثم  ای  دناوخب ؛ ار  تایآ  زامن  دننام  هیموی  ریغ  زامن  دنچ  ياضق  دـهاوخب  رگا  هلأسم 1385 - 
.دروآ اج  هب  بیترت  هب  ار  اهنآ  تسین  مزال  دناوخب ؛ ار  هیموی  ریغ  زامن 

هب دـنک  نیقی  هک  دـناوخب  ار  اـهنآ  يروـط  هک  تسا  نآ  رتـهب  دـنک ؛ شوـمارف  هدـناوخن  هک  ار  یئاـهزامن  بیترت  رگا  هلأسم 1386 - 
مادـک دـناد  یمن  تسا و  بجاو  وا  رب  برغم  زامن  کی  رهظ و  زامن  کی  ياضق  رگا  الثم  تسا  هدروآ ؛ اج  هب  هدـش  اـضق  هک  یبیترت 

زا دعب  رهظ و  زامن  کی  لوا  ای  دـناوخب ؛ ار  برغم  زامن  هرابود  رهظ و  زامن  کی  نآ  زا  دـعب  برغم و  زامن  کی  لوا  هدـش ؛ اضق  لوا 
.تسا هدناوخ  لوا  هدش  اضق  لوا  هک  ار  مادک  ره  دنک  نیقی  ات  دناوخب ؛ ار  رهظ  زامن  هرابود  برغم و  زامن  کی  نآ 

مادک دناد  یمن  هدش و  اضق  وا  زا  رـصع  زامن  ود  ای  رهظ  زامن  ود  ای  رگید  زور  رـصع  زامن  زور و  کی  رهظ  زامن  رگا  هلأسم 1387 - 
مود زور  زامن  ياضق  یمود  لوا و  زور  زامن  ياضق  یلوا  هکنیا  تین  هب  دـناوخب  یتعکر  راهچ  زامن  ود  هچنانچ  تسا ؛ هدـش  اضق  لوا 

.تسا یفاک  بیترت  ندش  لصاح  رد  دشاب ؛

هدش اضق  لوا  مادک  دنادن  دوش و  اضق  وا  زا  اشع  زامن  کی  رصع و  زامن  کی  ای  اشع  زامن  کی  رهظ و  زامن  کی  رگا  هلأسم 1388 - 
ار اهنآ  يروط  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا ؛
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یمن ار  اهنآ  یلوا  هدـش و  اضق  وا  زا  اشع  زامن  کی  رهظ و  زامن  کی  رگا  الثم  تسا ؛ هدروآ  اـج  هب  بیترت  هب  دـنک  نیقی  هک  دـناوخب 
؛ رهظ زامن  کی  دـعب  اشع ؛ زامن  کی  لوا  ای  دـناوخب ؛ رهظ  زامن  کی  هرابود  اشع ؛ زامن  کی  نآ  زا  دـعب  رهظ ؛ زامن  کـی  لوا  دـناد ؛

.دناوخب اشع  زامن  کی  هرابود 

زامن کی  رگا  اشع ؛ زامن  ای  تسا  رهظ  زامن  دـناد  یمن  یلو  هدـناوخن  یتعکر  راـهچ  زاـمن  کـی  دـناد  یم  هک  یـسک  هلأسم 1389 - 
.دشاب یم  ریخم  تافخا  رهج و  هب  تبسن  تسا و  یفاک  دروآ  اج  هب  هدناوخن  هک  يزامن  ياضق  تین  هب  یتعکر  راهچ 

بیترت هب  زامن  هن  هچنانچ  تسا ؛ مادـک  اهنآ  یلوا  دـناد  یمن  هدـش و  اـضق  وا  زا  مه  رـس  تشپ  زاـمن  جـنپ  هک  یـسک  هلأسم 1390 - 
رصع و رهظ و  حبـص و  زامن  هبترم  ود  دناوخ  ار  اشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  هکنآ  زا  دعب  دنک و  عورـش  حبـص  زامن  زا  الثم  دناوخب 

.تسا هدومن  لصاح  بیترت  هب  نیقی  دناوخب ؛ ار  برغم 

تسا نیا  رتهب  دناد  یمن  ار  اهنآ  بیترت  هدش و  اضق  زور  کی  زا  مادک  ره  وا  هناگ  جنپ  ياهزامن  دناد  یم  هک  یـسک  هلأسم 1391 - 
يزامن ره  يارب  نینچمه  دناوخب و  زامن  زور  هنابش  شش  هدش  اضق  وا  زور  شش  زا  زامن  شش  رگا  دناوخب و  زامن  زور  هنابش  جنپ  هک 

الثم تسا ؛ هدروآ  اج  هب  هدش  اضق  هک  یبیترت  هب  دـنک  نیقی  ات  دـناوخب  رتشیب  زور  هنابـش  کی  دوش ؛ هفاضا  وا  ياضق  ياهزامن  هب  هک 
.دیامن اضق  زور  هنابش  تفه  دشاب  هدناوخن  زور  تفه  زا  زامن  تفه  رگا 

دنچ الثم  هک  یسک  هلأسم 1392 - 
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زامن جنپ  ای  راهچ  ای  هس  هک  دناد  یمن  الثم  هدرک ؛ شومارف  ای  دناد  یمن  ار  اهنآ  هرامش  هدش و  اضق  وا  زا  رهظ  زامن  دنچ  ای  حبص  زامن 
هدناوخ ار  اهنآ  مامت  دنک  نیقی  هک  دناوخب  زامن  يردق  هب  هک  تسا  نیا  رتهب  یلو  تسا ؛ یفاک  دناوخب  ار  رتمک  رادـقم  هچنانچ  هدوب ؛

حبص زامن  هد  اطایتحا  هدوبن ؛ ات  هد  زا  رتشیب  هک  دراد  نیقی  تسا و  هدش  اضق  وا  زا  حبص  زامن  دنچ  هک  هدرک  شومارف  رگا  الثم  تسا ؛
.دناوخب

دعب دـناوخب  ار  نآ  لوا  تسا  نکمم  رگا  هک  تسا  نیا  رتهب  دراد ؛ شیپ  ياهزور  زا  اضق  زامن  کـی  طـقف  هک  یـسک  هلأسم 1393 - 
؛ تسا هدش  اضق  وا  زا  زور  نامه  زا  رتشیب  ای  زامن  کی  یلو  درادـن  اضق  زامن  شیپ  ياهزور  زا  رگا  زین  دوش و  زور  نآ  زامن  لوغـشم 

.دناوخب ادا  زامن  زا  شیپ  ار  زور  نآ  ياضق  زامن  هک  تسا  نیا  رتهب  دشاب  نکمم  هک  یتروص  رد 

ياهزور زا  اضق  زامن  کی  طقف  ای  هدش ؛ اضق  وا  زا  زور  نامه  زا  رتشیب  ای  زامن  کی  هک  دیایب  شدای  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1394 - 
الثم دـنک ؛ اضق  زامن  تین  هک  تسا  نیا  رتهب  دـنادرگرب  اضق  زاـمن  هب  ار  تین  تسا  نکمم  دراد و  تعـسو  تقو  هچناـنچ  دراد ؛ شیپ 

گنت رهظ  زامن  تقو  هک  یتروص  رد  هدش ؛ اضق  زور  نآ  حبـص  زامن  هک  دـیایب  شدای  موس  تعکر  عوکر  زا  شیپ  رهظ  زامن  رد  رگا 
یمن ای  تسا  گنت  تقو  رگا  یلو  دناوخب ؛ ار  رهظ  نآ  زا  دعب  دنک  مامت  یتعکر  ود  ار  نآ  دنادرگرب و  حبـص  زامن  هب  ار  تین  دـشابن ؛

هب ار  تین  دناوت 
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زامن تین  دـهاوخب  رگا  نوچ  هدـناوخن ؛ ار  حبـص  زامن  هک  دـیایب  شدای  رهظ  زامن  موس  تعکر  عوکر  رد  الثم  دـنادرگرب  اـضق  زاـمن 
.دنادرگرب حبص  ياضق  هب  ار  تین  دیابن  دوش ؛ یم  دایز  تسا  نکر  هک  عوکر  کی  دنک  حبص 

يارب هچنانچ  هدـش ؛ اضق  وا  زا  زور  نامه  زا  مه  رتشیب  ای  زامن  کی  دراد و  اـضق  ياـهزامن  هتـشذگ  ياـهزور  زا  رگا  هلأسم 1395 - 
ادا زامن  زا  شیپ  ار  زور  نآ  ياضق  زاـمن  تسا  بحتـسم  دـناوخب ؛ زور  نآ  ار  همه  دـهاوخ  یمن  اـی  درادـن ؛ تقو  اـهنآ  ماـمت  ياـضق 

هدناوخ ادا  زامن  زا  شیپ  زور  نآ  رد  هک  ار  یئاضق  زامن  هرابود  قباس  ياهزامن  ياضق  ندـناوخ  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  رتهب  دـناوخب و 
.دروآ اج  هب 

.دیامن اضق  ار  وا  ياهزامن  دناوت  یمن  يرگید  دشاب ؛ زجاع  دوخ  ياهزامن  ياضق  زا  هچرگا  تسا  هدنز  ناسنا  ات  هلأسم 1396 - 

ار زامن  کی  ود  ره  تسین  مزال  اضق و  ای  دـشاب  ادا  تعامج  ماما  زامن  هچ  دـناوخ ؛ دوش  یم  تعامج  اب  ار  اضق  زاـمن  هلأسم 1397 - 
.درادن لاکشا  دناوخب  ماما  رصع  ای  رهظ  زامن  اب  ار  حبص  ياضق  زامن  رگا  الثم  دنناوخب ؛

تداع رگید  ياهتدابع  ندناوخ و  زامن  هب  دـمهف ) یم  ار  دـب  بوخ و  هک  يا  هچب  ینعی   ) ار زیمم  هچب  تسا  بحتـسم  هلأسم 1398 - 
.دنیامن راداو  مه  اهزامن  ياضق  هب  ار  وا  تسا  بحتسم  هکلب  دنهد ؛

: تسا بجاو  رتگرزب  رسپ  رب  هک  ردپ  ياضق  زامن 

ینامرفان يور  زا  دنچ  ره  طایتحا  رب  انب  دـنک و  اضق  تسا  هتـسناوت  یم  دـشاب و  هدرواین  اج  هب  ار  دوخ  زامن  ردـپ  رگا  هلأسم 1399 - 
هک تسا  بجاو  دشابن  یجرح  هک  يرادقم  ات  شرتگرزب  رسپ  رب  دشاب ؛ هدرک  كرت 
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.دریگب ریجا  وا  يارب  ای  دروآ ؛ اج  هب  شگرم  زا  دعب 

.تسا رتهب  دنچ  ره  تسین  بجاو  وا  رب  ردام  ياهزامن  ياضق  و 

.تسین بجاو  وا  رب  يزیچ  هن ؛ ای  هتشاد  اضق  زامن  شردپ  هک  دراد  کش  رتگرزب  رسپ  رگا  هلأسم 1400 - 

دیاب بجاو  طایتحا  رب  انب  هن ؛ ای  هدروآ  اج  هب  هک  دـنک  کش  هتـشاد و  اضق  زامن  شردـپ  هک  دـنادب  رتگرزب  رـسپ  رگا  هلأسم 1401 - 
.دیامن اضق 

طایتحا یلو  تسین ؛ بجاو  اهرـسپ  زا  مادک  چیه  رب  ردپ  زامن  ياضق  تسا ؛ مادک  رتگرزب  رـسپ  هک  دشابن  مولعم  رگا  هلأسم 1402 - 
.دننزب هعرق  نآ  ماجنا  يارب  ای  دننک ؛ تمسق  ناشدوخ  نیب  ار  وا  زامن  هک  تسا  نآ  بحتسم 

اج هب  حیحـص  روط  هب  ار  وا  زامن  ریجا ؛ هکنآ  زا  دـعب  دـنریگب ؛ ریجا  وا  زاـمن  يارب  هک  دـشاب  هدرک  تیـصو  تیم  رگا  هلأسم 1403 - 
.تسین بجاو  يزیچ  رتگرزب  رسپ  رب  دروآ ؛

زامن ياضق  سپ  دنک ؛ لمع  دوخ  فیلکت  هب  تافخا  رهج و  رد  دیاب  دناوخب ؛ ار  ردام  زامن  دهاوخب  رتگرزب  رـسپ  رگا  هلأسم 1404 - 
.دناوخب دنلب  دیاب  ار  شردام  ءاشع  برغم و  حبص و 

دروآ اج  هب  لوا  ار  مادـک  ره  دـنک ؛ اضق  دـهاوخب  مه  ار  ردام  ردـپ و  زامن  رگا  دراد ؛ اـضق  زاـمن  شدوخ  هک  یـسک  هلأسم 1405 - 
.تسا حیحص 

اـضق ار  ردپ  زامن  دیاب  دیدرگ ؛ لقاع  ای  دش  غلاب  هک  یتقو  دـشاب ؛ هناوید  ای  غلاب  ان  ردـپ  گرم  عقوم  رتگرزب  رـسپ  رگا  هلأسم 1406 - 
.دیامن

.تسین بجاو  يزیچ  مود  رسپ  رب  دریمب ؛ دنک  اضق  ار  ردپ  زامن  هکنآ  زا  شیپ  رتگرزب  رسپ  رگا  هلأسم 1407 - 

نآ ماکحا  تعامج و  زامن 

هیموی ياهزامن  اصوصخ  بجاو  ياهزامن  تسا  بحتسم  هلأسم 1408 - 
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دونش یم  ار  دجسم  ناذا  يادص  هک  یسک  دجسم و  هیاسمه  يارب  اصوصخ  اشع ؛ برغم و  حبص و  زامن  رد  دنناوخب و  تعامج  هب  ار 
.تسا هدش  شرافس  رتشیب 

ادتقا رفن  ود  رگا  دراد و  زامن  هاجنپ  دـص و  باوث  نانآ  زامن  زا  تعکر  ره  دـنک ؛ ادـتقا  تعامج  ماما  هب  رفن  کی  رگا  هلأسم 1409 - 
زا هک  نانآ  هدع  دنسرب و  رفن  هد  هب  ات  دوش  یم  رتشیب  ناشزامن  باوث  دنوش  رتشیب  هچره  دراد و  زامن  دصشش  باوث  یتعکر  ره  دننک 

کی باوث  دنناوت  یمن  دنوش  هدنسیون  هکئالم  سنا و  نج و  ملق و  اهتخرد  بکرم و  اهایرد  ذغاک و  اهنامسآ  مامت  رگا  تشذگ ؛ هد 
.دنسیونب ار  نآ  تعکر 

تعامج زامن  رذع  نودب  ناسنا  هک  تسین  راوازـس  تسین و  زیاج  یئانتعا  یب  يور  زا  تعامج  زامن  هب  ندشن  رـضاح  هلأسم 1410 - 
.دنک كرت  ار 

اهنت ینعی  يدارف -  هک  تقو  لوا  زامن  زا  تعامج  زامن  دناوخب و  تعامج  هب  ار  زامن  دنک  ربص  ناسنا  تسا  بحتسم  هلأسم 1411 - 
یتعامج زامن  زین  تسا و  تلیـضف  تقو  ریغ  رد  تعامج  زامن  زا  لضفا  تلیـضف  تقو  رد  يدارف  زامن  یلو  تسا ؛ رتهب  دوش  هدـناوخ 

.دشاب یم  رتهب  دنهدب  لوط  ار  نآ  هک  يدارف  زامن  زا  دنناوخب  رصتخم  هک  ار 

دـناوخب و تعامج  اب  هرابود  هدـناوخ  يدارف  ار  شزامن  هک  یـسک  تسا  بحتـسم  دوش  یم  اپ  رب  تعاـمج  هک  یتقو  هلأسم 1412 - 
.تسا یفاک  وا  مود  زامن  هدوب ؛ لطاب  شلوا  زامن  هک  دمهفب  دعب  رگا 

نآ داسف  لامتحا  هچنانچ  دـناوخب ؛ تعامج  اب  هرابود  هدـناوخ  تعامج  هب  هک  ار  يزامن  دـهاوخب  مومام  ای  ماـما  رگا  هلأسم 1413 - 
روط هب  رگم  دراد  لاکشا  دهدن  ار  زامن 
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.دنشاب هدناوخن  ار  بجاو  زامن  هک  دنشاب  یناسک  نیمومام  رد  تماما و 

اب ار  زاـمن  هک  یتروص  رد  طـقف  دوش و  یم  شزاـمن  نـالطب  بجوم  هک  دراد  ساوسو  يدـح  هب  زاـمن  رد  هک  یـسک  هلأسم 1414 - 
.دناوخب تعامج  اب  ار  زامن  دیاب  دوش ؛ یم  تحار  ساوسو  زا  دناوخب ؛ تعامج 

شقوقع بجوم  نآ  كرت  هک  یتروص  رد  دناوخب ؛ تعامج  هب  ار  زامن  هک  دنک  رما  دوخ  دـنزرف  هب  ردام  ای  ردـپ  رگا  هلأسم 1415 - 
.دوش یم  بجاو  وارب  تعامج  زامن  دوش ؛

يزامن و  دنناوخ -  یم  ناراب  ندـمآ  يارب  هک  ءاقـستسا -  زامن  رگم  دـناوخ ؛ تعامج  هب  دوش  یمن  ار  بحتـسم  زامن  هلأسم 1416 - 
بئاغ هطـساو  هب  هدوب و  بجاو  ع )  ) ماما نامز  رد  هک  نابرق  رطف و  دیع  زامن  دننام  تسا ؛ هدش  بحتـسم  یتهج  هب  هدوب و  بجاو  هک 

.دشاب یم  بحتسم  ناشیا  ندش 

.درک ادتقا  وا  هب  دوش  یم  ار  هیموی  ياهزامن  زا  مادک  ره  دناوخ ؛ یم  هیموی  زامن  تعامج  ماما  هک  یعقوم  هلأسم 1417 - 

ادتقا وا  هب  دوش  یم  دناوخ ؛ یم  دشاب  ینیقی  نآ  توف  هک  ار  رگید  سک  ای  دوخ  هیموی  زامن  ياضق  تعامج  ماما  رگا  هلأسم 1418 - 
.تسین زیاج  وا  هب  ادتقا  دنک  یم  اضق  اطایتحا  ار  يرگید  سک  ای  دوخ  زامن  رگا  یلو  درک ؛

.دنک ادتقا  وا  هب  دناوت  یمن  بحتسم ؛ زامن  ای  تسا  هیموی  بجاو  زامن  دناوخ  یم  ماما  هک  ار  يزامن  دنادن  ناسنا  رگا  هلأسم 1419 - 

مومام و نیب  هطـساو  هک  رگید  مومام  مومام و  نیب  نینچمه  مومام و  ماما و  نیب  هک  تسا  طرـش  تعامج  تحـص  رد  هلأسم 1420 - 
لاثما راوید و  ای  هدرپ  دننام  دوش  ندید  زا  عنام  هک  تسا  يزیچ  لئاح  زا  دارم  دشابن و  یلئاح  تسا  ماما 
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یلئاح نینچ  تسا  لاصتا  هطـساو  هک  رگید  مومام  مومام و  نیب  ای  مومام  ماما و  نیب  نآ  ضعب  ای  زامن  لاوحا  مامت  رد  رگا  سپ  اهنیا ؛
.دمآ دهاوخ  هکنانچ  تسا  ینثتسم  مکح  نیا  زا  نز  دش و  دهاوخ  لطاب  تعامج  دشاب ؛

.دننک ادتقا  دنناوت  یم  دننیبن ؛ ار  ماما  دنا  هداتسیا  فص  فرط  ود  هک  یناسک  لوا ؛ فص  يزارد  هطساو  هب  رگا  هلأسم 1421 - 

دنناوت یم  دـننیبن ؛ ار  دوخ  يولج  فص  دـنا  هداتـسیا  نآ  فرط  ود  هک  یناـسک  رگید  ياهفـص  زا  یکی  يزارد  هطـساو  هب  رگا  زین  و 
.دنیامن ادتقا 

زامن زین  تسا و  حیحص  شزامن  هداتسیا  فص  تشپ  رد ؛ لباقم  هک  یسک  دسرب ؛ دجسم  رد  ات  تعامج  ياهفص  رگا  هلأسم 1422 - 
رگید مومام  تهج  زا  دنا و  هداتـسیا  فرط  ود  رد  هک  یناسک  زامن  هکلب  دشاب ؛ یم  حیحـص  دننک  یم  ادـتقا  وا  رـس  تشپ  هک  یناسک 

.تسا حیحص  زین  دنراد  تعامج  هب  لاصتا 

دناوت یمن  دشابن ؛ لصتم  ماما  هب  رگید  مومام  هطساو  هب  پچ  ای  تسار  فرط  زا  رگا  هداتسیا ؛ نوتس  تشپ  هک  یـسک  هلأسم 1423 - 
.دنک ادتقا 

دـشاب بجو  کی  زا  رتمک  رگا  دشابن و  رتدنلب  فراعتم  بجو  کی  هزادنا  هب  مومام  ياج  زا  دیاب  ماما  نداتـسیا  ياج  هلأسم 1424 - 
دشابن و دایز  نآ  یبیـشارس  هک  یتروص  رد  دتـسیاب  تسا  رتدنلب  هک  یفرط  رد  ماما  دشاب و  بیـشارس  نیمز  رگا  زین  درادن و  لاکـشا 

.درادن یعنام  دنیوگب  حطسم  نیمز  نآ ؛ هب  هک  دشاب  يروط 

هدرک عامتجا  دنیوگن  هک  دشاب  رتدنلب  يردق  هب  رگا  یلو  درادن ؛ لاکـشا  دشاب ؛ ماما  ياج  زا  رتدـنلب  مومام  ياج  رگا  هلأسم 1425 - 
.تسین حیحص  تعامج  دنا ؛

شزامن هک  رفن  کی  دنا  هداتسیا  فص  کی  رد  هک  یناسک  نیب  رگا  هلأسم 1426 - 
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هلـصاف رگید  تهج  زا  ای  دنوش  هلـصاف  تسا  لطاب  ناشزامن  هک  رفن  دنچ  رگا  اما  دـننک و  ادـتقا  دـنناوت  یم  دوش ؛ هلـصاف  تسا  لطاب 
.دننک ادتقا  دنناوت  یمن  دشاب ؛ يدایز 

؛ هداتـسیا دعب  فص  رد  هک  یـسک  دـشاب ؛ کیدزن  نانآ  نتفگ  ریبکت  زامن و  هدامآ  ولج  فص  رگا  ماما  ریبکت  زا  دـعب  هلأسم 1427 - 
.دوش مامت  ولج  فص  ریبکت  ات  دنک  ربص  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  دیوگب ؛ ریبکت  دناوت  یم 

زامن دنادن  رگا  یلو  دنک ؛ ادتقا  دناوت  یمن  دعب  ياهفـص  رد  تسا ؛ لطاب  ولج  ياهفـص  زا  فص  کی  زامن  دنادب  رگا  هلأسم 1428 - 
.دیامن ادتقا  دناوت  یم  هن ؛ ای  تسا  حیحص  نانآ 

وا هب  دـناوت  یمن  دـشابن ؛ تفتلم  ماما  دوخ  هچرگا  درادـن  وضو  ماما  دـنادب  الثم  تسا ؛ لطاب  ماما  زامن  دـنادب  هاـگره  هلأسم 1429 - 
.دنک ادتقا 

زامن وضو  یب  الثم  هدوب  لطاب  شزامن  یتهج  هب  ای  هدوب ؛ رفاک  ای  هدوبن ؛ لداع  ماما  هک  دمهفب  زامن  زا  دـعب  مومام  رگا  هلأسم 1430 - 
شزامن دـشاب ؛ هدرکن  دـنک ؛ یم  لطاب  اوهـس  ولو  ار  يدارف  زامن  هک  یئاـهراک  زا  عوکر  ندرک  داـیز  لـثم  هک  یتروص  رد  هدـناوخ ؛

.تسا حیحص 

يور زا  هک  دهد  لامتحا  هدوب و  ندـناوخ  تعامج  رب  شیانب  رگا  هن ؛ ای  هدرک  ادـتقا  هک  دـنک  کش  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1431 - 
یم دهد ؛ یم  شوگ  ماما  هروس  دمح و  هب  الثم  تسا  مومام  هفیظو  هک  دشاب  یلاح  رد  هچنانچ  تسا ؛ هدرکن  تعامج  تین  یشومارف 

.دنک مامت  تعامج  هب  ار  زامن  دناوت 

يدارف تین  هب  ار  زامن  دیاب  دشاب ؛ هدجـس  ای  عوکر  رد  الثم  تسا  مومام  هفیظو  مه  ماما و  هفیظو  مه  هک  دـشاب  يراک  لوغـشم  رگا  و 
.دیامن مامت 

نیب رد  مومام  رگا  هلأسم 1432 - 
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هتشاد دصق  زامن  لوا  زا  رگا  یلو  درادن ؛ لاکشا  هتـشادن  يدصق  نینچ  زامن  لوا  زا  هک  یتروص  رد  دیامن ؛ دارفنا  دصق  دهاوخب  زامن 
.تسا لاکشا  دروم  تسا 

مامت زا  شیپ  رگا  دـناوخب و  ار  هروس  دـمح و  تسین  مزال  دـنک ؛ يدارف  تین  ماما ؛ هروس  دـمح و  زا  دـعب  مومام  رگا  هلأسم 1433 - 
.دناوخب زین  هدناوخ  ماما  هک  ار  يرادقم  طایتحا  رب  انب  دیامن  يدارف  تین  هروس  دمح و  ندش 

تین هک  دوش  ددرم  رگا  هکلب  دـنک ؛ تعامج  تین  هرابود  دـناوت  یمن  دـیامن ؛ يدارف  تین  تعامج  زاـمن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1434 - 
.تسا لاکشا  لحم  شتعامج  تحص  دنک ؛ مامت  تعامج  اب  ار  زامن  هک  دریگب  میمصت  دعب  هن و  ای  دنک  يدارف 

.تسا هدرکن  يدارف  تین  هک  دراذگب  انب  دیاب  هن ؛ ای  هدرک  يدارف  تین  هک  دنک  کش  رگا  هلأسم 1435 - 

شزامن دـشاب ؛ هدـش  مامت  ماما  رکذ  هچرگا  دـسرب ؛ ماما  عوکر  هب  دـنک و  ادـتقا  تسا  عوکر  رد  ماما  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1436 - 
.تسا لطاب  شزامن  دسرن  ماما  عوکر  هب  دوش و  مخ  عوکر  رادقم  هب  رگا  اما  دوش ؛ یم  باسح  تعکر  کی  تسا و  حیحص 

ای هدیـسر  ماما  عوکر  هب  هک  دنک  کش  دوش و  مخ  عوکر  رادقم  هب  دنک و  ادتقا  تسا  عوکر  رد  ماما  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1437 - 
.تسا لطاب  شزامن  هن ؛

؛ درادرب عوکر  زا  رـس  ماما  دوش ؛ مخ  عوکر  هزادنا  هب  هکنآ  زا  شیپ  دنک و  ادتقا  تسا  عوکر  رد  ماما  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1438 - 
.دیامنب يدارف  دصق  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب 

عوکر هب  هکنآ  زا  شیپ  دنک و  ادتقا  هروس  دمح و  نیب  ای  زامن  لوا  رگا  هلأسم 1439 - 
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.تسا حیحص  وا  زامن  درادرب ؛ عوکر  زا  رس  ماما  دور ؛

دیاب دسرب ؛ تعامج  باوث  هب  دهاوخب  هچنانچ  تسا ؛ زامن  رخآ  دهـشت  ندـناوخ  لوغـشم  ماما  هک  دـسرب  یعقوم  رگا  هلأسم 1440 - 
؛ دهدب ار  زامن  مالس  ماما  ات  دنک  ربص  دیوگن و  ار  مالس  یلو  دناوخب  ماما  اب  ار  دهـشت  دنیـشنب و  مارحالا  هریبکت  نتفگ  تین و  زا  دعب 

.دنک باسح  دوخ  زامن  لوا  تعکر  ار  نآ  دناوخب و  ار  هروس  دمح و  دیوگب ؛ ریبکت  ودنک  تین  هرابود  هکنآ  نودب  دتسیاب  دعب 

ماما تسار  فرط  رد  رت  بقع  يردـق  دـشاب  درم  کی  مومام  رگا  طایتحا  رب  انب  دتـسیاب و  ماما  زا  رتولج  دـیابن  مومام  هلأسم 1441 - 
.دنتسیاب ماما  رس  تشپ  دنشاب  ددعتم  رگا  دشاب و  ماما  زا  رتدنلب  وا  دق  ول  دتسیاب و  ربارب  ماما  اب  دشاب  زیاج  هک  تسین  دیعب  دتسیاب و 

هب نز  تسا و  درم  هک  يرگید  مومام  نز و  نآ  نیب  ای  ماما  نز و  نآ  نیب  هچناـنچ  دـشاب ؛ نز  موماـم  درم و  ماـما  رگا  هلأسم 1442 - 
.درادن لاکشا  دشاب ؛ نآ  دننام  هدرپ و  تسا ؛ هدش  لصتم  ماما  هب  وا  هطساو 

هدرپ تسا ؛ ماما  هب  لصتم  وا  هطساو  هب  مومام  هک  یسک  مومام و  نیب  ای  ماما ؛ مومام و  نیب  زامن ؛ هب  عورش  زا  دعب  رگا  هلأسم 1443 - 
.دیامن لمع  درفنم  هفیظو  هب  مومام  تسا  مزال  دوش و  یم  لطاب  تعامج  دوش ؛ لئاح  يرگید  زیچ  ای 

نینچمه دشابن و  هلصاف  رتم  کی  هزادنا  هب  ماما  نداتسیا  ياج  مومام و  هدجس  ياج  نیب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 1444 - 
دشاب و لصتم  ماما  هب  هداتسیا  وا  يولج  هک  یمومام  هطساو  هب  ناسنا  رگا  تسا 
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.دشاب هتشادن  هلصاف  چیه  هداتسیا ؛ وا  يولج  هک  یسک  ياج  اب  مومام  هدجس  ياج  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا 

لـصتم ماما  هب  ولج  زا  دـشاب و  لصتم  ماما  هب  هدرک  ادـتقا  وا  پچ  اـی  تسار  فرط  هک  یـسک  هطـساو  هب  موماـم  رگا  هلأسم 1445 - 
.دشاب هتشادن  هلصاف  رتم  کی  هدرک ؛ ادتقا  وا  پچ  ای  تسار  فرط  رد  هک  یسک  اب  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشابن ؛

هلـصاف رتم  کی  تسا ؛ لصتم  ماما  هب  وا  هطـساو  هب  مومام  هک  یـسک  مومام و  نیب  ای  ماما ؛ مومام و  نیب  زامن ؛ رد  رگا  هلأسم 1446 - 
.تسا حیحص  شزامن  دنک و  دارفنا  دصق  دیاب  دوش ؛ ادیپ 

؛ دـننک ادـتقا  ماما  هب  يرگید  زاـمن  يارب  اروف  هچناـنچ  دوش ؛ ماـمت  دنتـسه  ولج  فص  رد  هک  یناـسک  همه  زاـمن  رگا  هلأسم 1447 - 
.تسا حیحص  دعب  فص  تعامج 

طایتحا دناوخ و  یم  ماما  اب  ار  دهـشت  تونق و  یلو  دناوخب  هروس  دمح و  تسین  مزال  دنک ؛ ادتقا  مود  تعکر  رد  رگا  هلأسم 1448 - 
ماما اب  دهـشت  زا  دعب  دیاب  دنک و  دنلب  ار  اهوناز  دراذگب و  نیمز  هب  ار  اپ  هنیـس  تسد و  ناتـشگنا  دهـشت  ندـناوخ  عقوم  هک  تسا  نآ 

رد رگا  دناسرب و  ماما  هب  ار  دوخ  عوکر ؛ رد  دنک و  مامت  ار  دمح  درادن ؛ تقو  هروس  يارب  رگا  دناوخب و  ار  هروس  دـمح و  دزیخرب و 
.دیامن دارفنا  دصق  بجاو  طایتحا  رب  انب  دسرن ؛ ماما  هب  عوکر 

تعکر هک  شزامن  مود  تعکر  رد  دـیاب  دـنک ؛ ادـتقا  تسا  یتعکر  راهچ  زاـمن  مود  تعکر  رد  ماـما  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1449 - 
بجاو رادقم  هب  ار  دهشت  دنیشنب و  هدجس  ود  زا  دعب  تسا  ماما  موس 
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ماـما هب  ار  دوـخ  عوـکر  رد  دـیوگب و  هبترم  کـی  دـیاب  درادـن ؛ تقو  تاـحیبست  هبترم  هس  نتفگ  يارب  هچناـنچ  دزیخرب و  دـناوخب و 
.دناسرب

یمن ماما  عوکر  هب  دناوخب ؛ ار  دـمح  دـنک و  ادـتقا  رگا  هک  دـنادب  مومام  دـشاب و  مراهچ  ای  موس  تعکر  رد  ماما  رگا  هلأسم 1450 - 
.دیامن ادتقا  دعب  دور ؛ عوکر  هب  ماما  ات  دنک  ربص  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دسر ؛

تقو هروس  يارب  رگا  دـناوخب و  ار  هروس  دـمح و  دـیاب  دـنک ؛ ادـتقا  ماما  مراـهچ  اـی  موس  تعکر  ماـیق  لاـح  رد  رگا  هلأسم 1451 - 
دارفنا دصق  بجاو  طایتحا  رب  انب  دسرن  ماما  هب  عوکر  رد  رگا  دناسرب و  ماما  هب  ار  دوخ  عوکر  رد  دنک و  مامت  ار  دـمح  دـیاب  درادـن ؛

.دنک

ار تونق  ای  هروس  ادـمع  هچناـنچ  دـسر ؛ یمن  ماـما  عوکر  هب  دـنک  ماـمت  ار  تونق  اـی  هروس  رگا  دـناد  یم  هک  یـسک  هلأسم 1452 - 
.دیامن لمع  درفنم  هفیظو  هب  دیاب  تسا و  حیحص  شزامن  هک  تسا  نیا  رهظا  دسرن ؛ عوکر  هب  دناوخب و 

دایز هک  یتروص  رد  دسر ؛ یم  ماما  عوکر  هب  دـیامن ؛ مامت  ای  دـنک  عورـش  ار  هروس  رگا  هک  دراد  نانیمطا  هک  یـسک  هلأسم 1453 - 
نآ بجاو  طایتحا  دـشکب  لوط  دایز  رگا  دـیامن و  مامت  هدرک  عورـش  رگا  اـی  دـنک ؛ عورـش  ار  هروس  هک  تسا  نآ  رتهب  دـشکن  لوط 

.دیامنن مامت  هدرک  عورش  هچنانچ  دنکن و  عورش  هک  تسا 

؛ دـسرن عوکر  هب  دـناوخب و  ار  هروس  هچناـنچ  دـسر ؛ یم  ماـما  عوکر  هب  دـناوخب  ار  هروـس  رگا  دراد  نیقی  هک  یـسک  هلأسم 1454 - 
.تسا حیحص  شتعامج 

ادتقا دناوت  یم  تسا ؛ تعکر  مادک  رد  هک  دنادن  مومام  دشاب و  هداتسیا  ماما  رگا  هلأسم 1455 - 
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.هدوب مود  ای  لوا  تعکر  رد  ماما  هک  دمهفب  دعب  هچرگا  دناوخب  تبرق  دصق  هب  ار  هروس  دمح و  دیاب  یلو  دنک ؛

تعکر رد  هک  دـمهفب  عوکر  زا  دـعب  دـناوخن و  هروس  دـمح و  تسا  مود  ای  لوا  تعکر  رد  ماما  هکنیا  لاـیخ  هب  رگا  هلأسم 1456 - 
طقف درادن ؛ تقو  رگا  دناوخب و  ار  هروس  دمح و  دیاب  دـمهفب ؛ عوکر  زا  شیپ  رگا  یلو  تسا ؛ حیحـص  شزامن  هدوب ؛ مراهچ  ای  موس 

.دیامن دارفنا  دصق  بجاو  طایتحا  رب  انب  دسر  یمن  رگا  دناسرب و  ماما  هب  ار  دوخ  عوکر  رد  دناوخب و  ار  دمح 

دمهفب نآ  زا  دعب  ای  عوکر  زا  شیپ  دناوخب و  هروس  دـمح و  تسا  مراهچ  ای  موس  تعکر  رد  ماما  هکنیا  لایخ  هب  رگا  هلأسم 1457 - 
.تسا حیحص  شزامن  هدوب ؛ مود  ای  لوا  تعکر  رد  هک 

.دنک مامت  ار  اهنآ  تسین  مزال  دمهفب ؛ هروس  دمح و  نیب  رد  رگا  و 

هب دنک  مامت  ار  زامن  رگا  هک  درادن  نانیمطا  هچنانچ  دوش ؛ اپ  رب  تعامج  تسا  یبحتسم  زامن  لوغشم  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1458 - 
لوا تعکر  هب  هک  دشاب  هتشادن  نانیمطا  رگا  هکلب  دوش ؛ تعامج  زامن  لوغشم  دنک و  اهر  ار  زامن  تسا  بحتسم  دسر ؛ یم  تعامج 

.دیامن راتفر  روتسد  نیمه  هب  تسا  بحتسم  دسرب 

موس تعکر  عوکر  هب  هچنانچ  دوش ؛ اپ  رب  تعامج  تسا  یتعکر  راـهچ  اـی  یتعکر  هس  زاـمن  لوغـشم  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1459 - 
مامت یتعکر  ود  ار  زامن  یبحتسم  زامن  تین  هب  تسا  بحتسم  دسر ؛ یم  تعامج  هب  دنک  مامت  ار  زامن  رگا  هک  درادن  نانیمطا  هتفرن و 

.دناسرب تعامج  هب  ار  دوخ  دنک و 

دوش و مامت  ماما  زامن  رگا  هلأسم 1460 - 
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.دنک يدارف  تین  تسین  مزال  دشاب ؛ لوا  مالس  ای  دهشت  لوغشم  مومام 

ناتشگنا دناوخ ؛ یم  ار  رخآ  تعکر  دهـشت  ماما  یتقو  هک  تسا  نآ  رتهب  هدنام  بقع  ماما  زا  تعکر  کی  هک  یـسک  هلأسم 1461 - 
.دزیخرب دعب  دیوگب و  ار  زامن  مالس  ماما  ات  دنک  ربص  درادهگن و  دنلب  ار  اهوناز  دراذگب و  نیمز  هب  ار  اپ  هنیس  تسد و 

.تسا لاکشا  لحم  هتشاد  دارفنا  دصق  لوا  زا  هچنانچ  یلو  درادن ؛ یعنام  دیامن  دارفنا  دصق  دهاوخب  اج  نامه  رد  رگا  و 

تعامج ماما  طئارش 

دناوخب و حیحص  روط  هب  ار  زامن  دشاب و  هداز  لالح  لداع و  یماما و  هدزاود  هعیش  لقاع و  غلاب و  دیاب  تعامج  ماما  هلأسم 1462 - 
یعنام رگید  زیمم  هچب  هب  دمهف  یم  ار  دـب  بوخ و  هک  زیمم  هچب  ندرک  ادـتقا  دـشاب و  درم  دـیاب  مه  وا  ماما  تسا  درم  مومام  رگا  زین 

.دوش یمن  بترتم  وا  رب  تعامج  راثآ  هچرگا  درادن 

.دیامن ادتقا  وا  هب  دناوت  یم  هن ؛ ای  تسا  یقاب  دوخ  تلادع  هب  هک  دنک  کش  رگا  هتسناد ؛ یم  لداع  هک  ار  یماما  هلأسم 1463 - 

.دنک ادتقا  دناوخ  یم  زامن  هدیباوخ  ای  هتسشن  هک  یسک  هب  دناوت  یمن  دناوخ ؛ یم  زامن  هداتسیا  هک  یسک  هلأسم 1464 - 

.دیامن ادتقا  دناوخ  یم  زامن  هدیباوخ  هک  یسک  هب  دناوت  یمن  دناوخ ؛ یم  زامن  هتسشن  هک  یسک  و 

.دنک ادتقا  دناوخ  یم  زامن  هتسشن  هک  یسک  هب  دناوت  یم  دناوخ ؛ یم  زامن  هتسشن  هک  یسک  هلأسم 1465 - 

.تسا لاکشا  لحم  دناوخ  یم  زامن  هدیباوخ  ای  هتسشن  هک  یسک  هب  دناوخ  یم  زامن  هدیباوخ  هک  یسک  ءادتقا  و 

وا هب  دوش  یم  دـناوخب ؛ زامن  يا  هریبج  يوضو  اب  ای  ممیت  اب  ای  سجن  سابل  اـب  يرذـع  هطـساو  هب  تعاـمج  ماـما  رگا  هلأسم 1466 - 
.درک ادتقا 

هلأسم 1467
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هک ینز  زین  درک و  ادـتقا  وا  هب  دوـش  یم  دـنک ؛ يراددوـخ  طـئاغ  لوـب و  ندـمآ  نوریب  زا  دـناوت  یمن  هـک  دراد  یـضرم  ماـما  رگا  - 
.دیامن ادتقا  هضاحتسم  نز  هب  دناوت  یم  تسین  هضاحتسم 

.دوشن تعامج  ماما  دراد ؛ یسیپ  ای  هروخ  ضرم  هک  یسک  هک  تسا  نیا  رتهب  هلأسم 1468 - 

یبارعا هب  نیـشن ) هناخ   ) رهـش لـها  نینچمه  دـنیامنن و  ادـتقا  هدـش  يراـج  وا  رب  یعرـش  دـح  هک  یـسک  هب  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  و 
.دنکن ادتقا  نیشنارحص ) )

تعامج ماکحا 

یم ادتقا  دنک  تین  رگا  تسین و  مزال  وا  مسا  نتـسناد  یلو  دیامن ؛ نیعم  ار  ماما  دیاب  دنک ؛ یم  تین  مومام  هک  یعقوم  هلأسم 1469 - 
.تسا حیحص  شزامن  رضاح ؛ تعامج  ماما  هب  منک 

ای موس  تعکر  وا  مود  ای  لوا  تعکر  رگا  یلو  دـناوخب ؛ شدوخ  ار  زامن  ياهزیچ  هروس  دـمح و  زا  ریغ  دـیاب  موماـم  هلأسم 1470 - 
.دناوخب ار  هروس  دمح و  دیاب  دشاب ؛ ماما  مراهچ 

ار تاملک  هچرگا  دونشب ؛ ار  ماما  هروس  دمح و  يادص  اشع  برغم و  حبـص و  زامن  مود  لوا و  تعکر  رد  مومام  رگا  هلأسم 1471 - 
هتسهآ دیاب  یلو  دناوخب  ار  هروس  دمح و  تسا  بحتسم  دونشن  ار  ماما  يادص  رگا  دناوخن و  ار  هروس  دمح و  دیاب  دهدن ؛ صیخـشت 

.درادن لاکشا  دناوخب  دنلب  اوهس  هچنانچ  دناوخب و 

.دناوخن ار  هروس  دمح و  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دونشب ؛ ار  ماما  هروس  دمح و  تاملک  زا  یضعب  مومام  رگا  هلأسم 1472 - 

هروس دمح و  تسین و  ماما  يادص  دونش  یم  هک  ار  یئادص  دنک  لایخ  ای  دناوخب ؛ ار  هروس  دمح و  اوهـس  مومام  رگا  هلأسم 1473 - 
.تسا حیحص  شزامن  هدوب ؛ ماما  يادص  دمهفب  دعب  دناوخب و  ار 

هلأسم 1474
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دناوت یم  رگید ؛ سک  يادص  ای  تسا  ماما  يادص  دنادن  دونـشب و  یئادص  ای  هن ؛ ای  دونـش  یم  ار  ماما  يادـص  هک  دـنک  کش  رگا  - 
.دناوخب ار  هروس  دمح و 

رکذ نآ  ياج  هب  تسا  بحتـسم  دـناوخب و  ار  هروس  دـمح و  دـیابن  رـصع  رهظ و  زامن  مود  لوا و  تعکر  رد  موماـم  هلأسم 1475 - 
.دیوگب

ریبکت هدشن  مامت  ماما  ریبکت  ات  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  دیوگب ؛ ماما  زا  شیپ  ار  مارحالا  هریبکت  دیابن  مومام  هلأسم 1476 - 
.دیوگن

رهاظ هکلب  دهد ؛ مالس  ماما  اب  هرابود  تسین  مزال  تسا و  حیحص  شزامن  دهد ؛ مالس  ماما  زا  شیپ  اوهـس  مومام  رگا  هلأسم 1477 - 
.درادن لاکشا  شزامن  دهد  مالس  ماما  زا  شیپ  مه  ادمع  رگا  هک  تسا  نیا 

اهنآ رگا  یلو  درادن ؛ لاکـشا  دیوگب  ماما  زا  شیپ  ار  زامن  رگید  ياهزیچ  مالـس ؛ مارحالا و  هریبکت  زا  ریغ  مومام  رگا  هلأسم 1478 - 
.دیوگن ماما  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دیوگ ؛ یم  تقو  هچ  ماما  دنادب  ای  دونشب ؛ ار 

دعب یمک  ای  ماما  اب  ار  دوجـس  عوکر و  دننام  نآ  رگید  ياهراک  دوش ؛ یم  هدـناوخ  زامن  رد  هچنآ  زا  ریغ  دـیاب  مومام  هلأسم 1479 - 
درفنم هفیظو  هب  رگا  یلو  دوش ؛ یم  لطاب  شتعامج  دهد ؛ ماجنا  ماما  زا  دـعب  یتدـم  ای  ماما  زا  شیپ  ادـمع  رگا  دروآ و  اج  هب  ماما  زا 

.تسا حیحص  شزامن  دیامن  لمع 

درادرب رس  ماما  اب  ددرگرب و  عوکر  هب  دیاب  دشاب ؛ عوکر  رد  ماما  هچنانچ  درادرب  عوکر  زا  رس  ماما  زا  شیپ  اوهس  رگا  هلأسم 1480 - 
ددرگرب عوکر  هب  رگا  یلو  دنک ؛ یمن  لطاب  ار  زامن  تسا  نکر  هک  عوکر  ندش  دایز  تروص  نیا  رد  و 
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.تسا لطاب  شزامن  درادرب ؛ رس  ماما  دسرب ؛ ماما  عوکر  هب  هکنآ  زا  شیپ  و 

قافتا نیا  هدجس  ود  ره  رد  هچنانچ  ددرگرب و  هدجس  هب  دیاب  تسا ؛ هدجـس  رد  ماما  دنیبب  درادرب و  رـس  اهابتـشا  رگا  هلأسم 1481 - 
.دوش یمن  لطاب  زامن  تسا  نکر  هک  هدجس  ود  ندش  دایز  يارب  دتفیب ؛

هتشادرب رس  البق  ماما  دوش  مولعم  ددرگرب و  هدجس  هب  هاگره  هتشادرب ؛ هدجس  زا  رـس  ماما  زا  شیپ  اهابتـشا  هک  یـسک  هلأسم 1482 - 
.تسا لطاب  شزامن  دتفیب  قافتا  نیا  هدجس  ود  ره  رد  رگا  یلو  تسا ؛ حیحص  شزامن  تسا ؛

؛ دورن هدجـس  ای  عوکر  هب  دـسر  یمن  ماما  هب  هکنیا  لایخ  هب  ای  اوهـس  درادرب و  هدجـس  اـی  عوکر  زا  رـس  اهابتـشا  رگا  هلأسم 1483 - 
.تسا حیحص  شزامن  تعامج و 

هکنیا دصق  هب  تسا ؛ ماما  لوا  هدجس  هکنیا  لایخ  هب  هچنانچ  تسا ؛ هدجس  رد  ماما  دنیبب  درادرب و  هدجـس  زا  رـس  رگا  هلأسم 1484 - 
مود هدجس  هکنیا  لایخ  هب  رگا  دوش و  یم  باسح  وا  مود  هدجس  هدوب ؛ ماما  مود  هدجس  دمهفب  دور و  هدجـس  هب  دنک  هدجـس  ماما  اب 

هب ماما  اب  هرابود  دنک و  مامت  ار  هدجـس  ماما  اب  هدجـس  دـصق  هب  دـیاب  هدوب ؛ ماما  لوا  هدجـس  هک  دـمهفب  دور و  هدجـس  هب  تسا  ماما 
.دور هدجس 

هچنانچ دسر ؛ یم  ماما  تئارق  زا  يرادقم  هب  درادرب  رس  رگا  هک  دشاب  يروط  دور و  عوکر  هب  ماما  زا  شیپ  اوهس  رگا  هلأسم 1485 - 
.تسا لطاب  شزامن  ددرگنرب  ادمع  رگا  تسا و  حیحص  شزامن  دور ؛ عوکر  هب  ماما  اب  درادرب و  رس 

هب ددرگرب  رگا  هک  دشاب  يروط  دور و  عوکر  هب  ماما  زا  شیپ  اوهس  رگا  هلأسم 1486 - 
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شزامن تعامج و  دور ؛ عوکر  هب  ماما  اب  درادرب و  رـس  دـناوخب  زاـمن  ماـما  اـب  هکنیا  دـصق  هب  رگا  دـسر ؛ یمن  ماـما  تئارق  زا  يزیچ 
.دوش یم  درفنم  تسا و  حیحص  شزامن  ددرگنرب  ادمع  رگا  تسا و  حیحص 

؛ دور هدجـس  هب  ماما  اب  درادرب و  رـس  دناوخب  زامن  ماما  اب  هکنیا  دصق  هب  رگا  دور ؛ هدجـس  هب  ماما  زا  شیپ  اوهـس  رگا  هلأسم 1487 - 
.ددرگ یم  درفنم  حیحص و  شزامن  ددرگنرب  ادمع  رگا  تسا و  حیحص  شزامن  تعامج و 

ندناوخ لوغشم  اهابتشا  درادن  دهـشت  هک  یتعکر  رد  ای  دناوخب ؛ تونق  اهابتـشا  درادن  تونق  هک  یتعکر  رد  ماما  رگا  هلأسم 1488 - 
؛ دتـسیاب ماما  نداتـسیا  زا  شیپ  ای  دور ؛ عوکر  هب  ماما  زا  شیپ  دناوت  یمن  یلو  دـناوخب ؛ ار  دهـشت  تونق و  دـیابن  مومام  دوش ؛ دهـشت 

.دناوخب وا  اب  ار  زامن  هیقب  دوش و  مامت  ماما  دهشت  تونق و  ات  دنک  ربص  دیاب  هکلب 

تعامج زامن  رد  مومام  ماما و  هفیظو 

رـس تشپ  دشاب ؛ نز  دـنچ  ای  کی  رگا  دتـسیاب و  ماما  تسار  فرط  دـشاب ؛ درم  کی  مومام  رگا  بجاو  طایتحا  رب  انب  هلأسم 1489 - 
رـس تشپ  نز  دنچ  ای  کی  دتـسیاب و  ماما  تسار  فرط  درم  دنـشاب ؛ نز  دنچ  درم و  کی  ای  نز  کی  درم و  کی  رگا  دتـسیاب و  ماما 

.دنتسیاب اهدرم  تشپ  اهنز  ماما و  بقع  تسا  درم  هچنآ  دنشاب ؛ نز  دنچ  ای  کی  درم و  دنچ  رگا  دنتسیاب و  ماما 

نارگید زا  رتولج  ماما  دنتـسیاب و  رگیدـکی  فیدر  طایتحا  رب  انب  تسا  بجاو  دنـشاب ؛ نز  ود  ره  موماـم  ماـما و  رگا  هلأسم 1490 - 
.دتسیان

فص رد  يوقت  لامک و  ملع و  لها  دتسیاب و  فص  طسو  رد  ماما  تسا  بحتسم  هلأسم 1491 - 
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.دنتسیاب لوا 

نانآ هناش  دشابن و  هلصاف  دنا  هداتسیا  فص  کی  رد  هک  یناسک  نیب  دشاب و  مظنم  تعامج  ياهفـص  تسا  بحتـسم  هلأسم 1492 - 
.دشاب رگیدکی  فیدر 

.دنزیخرب نیمومام  هالصلا  تماق  دق  نتفگ  زا  دعب  تسا  بحتسم  هلأسم 1493 - 

ار دوجـس  عوکر و  تونق و  دنک و  تیاعر  تسا  رت  فیعـض  نارگید  زا  هک  ار  یمومام  تعامج  ماما  تسا  بحتـسم  هلأسم 1494 - 
.دنلیام دنا  هدرک  ادتقا  وا  هب  هک  یناسک  همه  دنادب  رگم  دهدن ؛ لوط 

دنک دنلب  يردق  هب  ار  دوخ  يادص  دـناوخ ؛ یم  دـنلب  هک  یئاهرکذ  هروس و  دـمح و  رد  تعامج  ماما  تسا  بحتـسم  هلأسم 1495 - 
.دنکن دنلب  ار  ادص  هزادنا  زا  شیب  دیاب  یلو  دنونشب ؛ نارگید  هک 

لوط هشیمه  ربارب  ود  ار  عوکر  تسا  بحتسم  دنک ؛ ادتقا  دهاوخ  یم  هدیسر و  هزات  یسک  دمهفب  عوکر  رد  ماما  رگا  هلأسم 1496 - 
.تسا هدش  دراو  ادتقا  يارب  مه  يرگید  سک  دمهفب  هچرگا  دزیخرب ؛ دعب  دهدب و 

تسا هورکم  تعامج  رد  هک  یئاهزیچ 

.دتسیاب اهنت  ناسنا  تسا  هورکم  دشاب ؛ اج  تعامج  ياهفص  رد  رگا  هلأسم 1497 - 

.دونشب ماما  هک  دیوگب  يروط  ار  زامن  ياهرکذ  مومام  تسا  هورکم  هلأسم 1498 - 

رفاسم هک  یـسک  هب  اـهزامن  نیا  رد  تسا  هورکم  دـناوخ ؛ یم  تعکر  ود  ار  اـشع  رـصع و  رهظ و  زاـمن  هک  يرفاـسم  هلأسم 1499 - 
.دیامن ادتقا  رفاسم  هب  اهزامن  نیا  رد  تسا  هورکم  تسین  رفاسم  هک  یسک  دنک و  ادتقا  تسین 

تایآ زامن 

: دوش یم  بجاو  زیچ  راهچ  هطساو  هب  دش  دهاوخ  هتفگ  ادعب  نآ  روتسد  هک  تایآ  زامن  هلأسم 1500 - 

.دیشروخ نتفرگ  لوا - 

.دسرتن نآ  زا  مه  یسک  دوش و  هتفرگ  اهنآ  زا  یمک  رادقم  هچرگا  هام  نتفرگ  مود - 

.دسرتن مه  یسک  هچرگا  هلزلز  موس - 

.دنسرتب مدرم  رتشیب  هک  یتروص  رد  ینامسآ  تایآ  زا  اهنیا  دننام  خرس و  هایس و  ياهداب  قرب و  دعر و  مراهچ - 

هدـناوخ تایآ  زامن  طایتحا  رب  انب  دوش  مدرم  رثکا  سرت  بجوم  هک  هوک  نداتفا  ایرد و  بآ  نتفرورف  دـننام  ینیمز  ثداوح  رد  اـما  و 
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.دشابن بجاو  تایآ  زامن  دشابن  هلزلز  هک  ینیمز  ثداوح  رد  هک  تسین  دیعب  یلو  دوش ؛

اهنآ زا  کی  ره  يارب  دیاب  ناسنا  دتفیب ؛ قافتا  یکی  زا  رتشیب  تسا  بجاو  اهنآ  يارب  تایآ  زامن  هک  یئاهزیچ  زا  رگا  هلأسم 1501 - 
.دناوخب تایآ  زامن  ود  دیاب  دوشب ؛ مه  هلزلز  دریگب و  دیشروخ  رگا  الثم  دناوخب ؛ تایآ  زامن  کی 

هبترم هس  الثم  دشاب ؛ هدـش  بجاو  وا  رب  زیچ  کی  يارب  اهنآ  همه  هچ  تسا ؛ بجاو  وا  رب  تایآ  زامن  دـنچ  هک  یـسک  هلأسم 1502 - 
نتفرگ هام  نتفرگ و  باتفآ  يارب  الثم  دشاب  زیچ  دنچ  يارب  هچ  تسا ؛ هدناوخن  ار  اهنآ  زامن  هتفرگ و  دیشروخ 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 331 

http://www.ghaemiyeh.com


اهنآ کی  مادک  يارب  هک  دنک  نیعم  تسین  مزال  دـناوخ ؛ یم  ار  اهنآ  ياضق  هک  یعقوم  دـشاب ؛ هدـش  بجاو  وا  رب  یئاهزامن  هلزلز ؛ و 
.دشاب

تایآ زامن  دیاب  رهـش  نامه  مدرم  طقف  دتفیب ؛ قافتا  يرهـش  ره  رد  تسا ؛ بجاو  اهنآ  يارب  تایآ  زامن  هک  یئاهزیچ  هلأسم 1503 - 
.تسین بجاو  رگید  ياهاج  مدرم  رب  دنناوخب و 

دناوخب و اروف  ار  تایآ  زامن  فلکم  تسا  مزال  اهنآ  دننام  هایس و  ياهداب  قرب و  دعر و  ای  هلزلز  يارب  تایآ  زامن  رد  هلأسم 1504 - 
.دنکن اضق  ادا و  دصق  دروایب و  همذلا  یف  ام  دصق  هب  هک  تسا  نآ  طوحا  دزادنیب  ریخات  هچنانچ 

هب هک  تسا  نیا  رتهب  دـناوخب و  ار  تایآ  زامن  دـیاب  ناسنا  دـنک ؛ یم  نتفرگ  هب  عورـش  هاـم  اـی  دیـشروخ  هک  یتقو  زا  هلأسم 1505 - 
.دنک ندش  زاب  هب  عورش  هک  دزادنین  ریخات  يردق 

؛ درادن یعنام  ادا  تین  دنک ؛ ندش  زاب  هب  عورـش  هام  ای  باتفآ  هک  دزادنیب  ریخات  يردق  هب  ار  تایآ  زامن  ندناوخ  رگا  هلأسم 1506 - 
.دیامن اضق  تین  دیاب  دناوخب  زامن  نآ ؛ مامت  ندش  زاب  زا  دعب  رگا  یلو 

نیا رد  تایآ  زامن  بوجو  دـشاب ؛ رتمک  ای  زامن  تعکر  کی  ندـناوخ  هزادـنا  هب  هام  ای  دیـشروخ  نتفرگ  تدـم  رگا  هلأسم 1507 - 
هب تعکر  کی  ندناوخ  هزادنا  هب  ات  دناوخن ؛ ار  زامن  ناسنا  یلو  دشاب  رتشیب  اهنآ  نتفرگ  تدـم  رگا  تسا و  طایتحا  رب  ینبم  تروص 

.تسا ادا  بجاو و  تایآ  زامن  تروص  نیا  رد  دشاب ؛ هدنام  نآ  تقو  رخآ 

رگا یلو  دـناوخب ؛ ار  تایآ  زامن  ياضق  دـیاب  هدوب ؛ هتفرگ  نآ  مامت  هک  دـمهفب  هام  ای  باـتفآ  ندـش  زاـب  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1508 - 
دمهفب
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.تسین بجاو  وا  رب  اضق  هدوب  هتفرگ  نآ  زا  يرادقم 

نانآ هتفگ  زا  ناسنا  هچنانچ  تسا ؛ هتفرگ  هام  ای  دیـشروخ  هک  دنیوگب  دشابن  اهنآ  راتفگ  هب  نانیمطا  هک  يا  هدع  رگا  هلأسم 1509 - 
هام ای  دیـشروخ  مامت  هک  یتروص  رد  دنا ؛ هتفگ  تسار  دوش  مولعم  دعب  دناوخن و  تایآ  زامن  دنکن و  ادـیپ  یـصخش  نانیمطا  ای  نیقی 

نینچمه تسین و  بجاو  وا  رب  تایآ  زامن  ندناوخ  دشاب ؛ هتفرگ  نآ  زا  يرادقم  رگا  یلو  دناوخب ؛ ار  تایآ  زامن  دـیاب  دـشاب ؛ هتفرگ 
.دنا هدوب  لداع  هک  دوش  مولعم  دعب  هتفرگ ؛ هام  ای  دیشروخ  دنیوگب  تسین  مولعم  نانآ  ندوب  لداع  هک  رفن  ود  رگا  تسا 

هک دنک  ادیپ  نانیمطا  دنناد  یم  ار  هام  دیـشروخ و  نتفرگ  تقو  یملع  هدعاق  يور  زا  هک  یناسک  هتفگ  هب  ناسنا  رگا  هلأسم 1510 - 
دریگ و یم  هام  ای  دیـشروخ  تقو  نالف  دـنیوگب  رگا  زین  دـناوخب و  ار  تایآ  زامن  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هتفرگ ؛ هام  ای  دیـشروخ 

.دیامن لمع  نانآ  فرح  هب  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنک ؛ ادیپ  نانیمطا  نانآ  هتفگ  هب  ناسنا  دشک و  یم  لوط  رادقم  نالف 

.دیامن اضق  هتشذگ  تقو  رگا  دناوخب و  هرابود  دیاب  هدوب ؛ لطاب  هدناوخ  هک  یتایآ  زامن  دمهفب  رگا  هلأسم 1511 - 

ار مادـک  ره  دراد ؛ تقو  زامن  ود  ره  يارب  هچنانچ  دوش ؛ بجاو  ناـسنا  رب  مه  تاـیآ  زاـمن  هیموی  زاـمن  تقو  رد  رگا  هلأسم 1512 - 
زامن لوا  دیاب  دشاب ؛ گنت  ود  ره  تقو  رگا  دناوخب و  ار  نآ  لوا  دشاب ؛ گنت  ود  نآ  زا  یکی  تقو  رگا  درادن و  لاکشا  دناوخب  لوا 

.دناوخب ار  هیموی 

؛ تسا گنت  تایآ  زامن  تقو  هک  دمهفب  هیموی  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1513 - 
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نآ دشابن ؛ گنت  هیموی  زامن  تقو  رگا  دناوخب و  ار  تایآ  زامن  دعب  دـنک  مامت  ار  نآ  دـیاب  دـشاب ؛ گنت  مه  هیموی  زامن  تقو  هچنانچ 
.دروآ اج  هب  ار  هیموی  زامن  دعب  تایآ و  زامن  لوا  دنکشب و  ار 

هیموی زامن  لوغـشم  دـنک و  اهر  ار  تایآ  زامن  دـیاب  تسا ؛ گنت  هیموی  زامن  تقو  هک  دـمهفب  تایآ  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1514 - 
هدرک اهر  هک  اجنامه  زا  ار  تایآ  زامن  هیقب  دـنزب ؛ مه  هب  ار  زامن  هک  يراک  ماجنا  زا  شیپ  درک  ماـمت  ار  زاـمن  هک  نآ  زا  دـعب  دوش و 

.دناوخب

وا رب  تایآ  زامن  دـتفیب ؛ قافتا  اهنیا  دـننام  قرب و  دـعر و  ای  دریگب  هام  ای  باـتفآ  نز ؛ ساـفن  اـی  ضیح  لاـح  رد  رگا  هلأسم 1515 - 
.درادن مه  اضق  تسین و  بجاو 

تایآ زامن  روتسد 

ریبکت تین ؛ زا  دعب  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ  روتـسد  دراد و  عوکر  جـنپ  تعکر  ره  رد  تسا و  تعکر  ود  تایآ  زامن  هلأسم 1516 - 
زاب دناوخب ؛ هروس  کی  دمح و  کی  هرابود  درادرب ؛ عوکر  زا  رـس  دور و  عوکر  هب  دناوخب و  مامت  هروس  کی  دمح و  کی  دیوگب و 

هب لوا  تعکر  لثم  مه  ار  مود  تعکر  دزیخرب و  دیامن و  هدجـس  ود  مجنپ  عوکر  زا  ندش  دنلب  زا  دعب  هبترم و  جـنپ  ات  دور  عوکر  هب 
.دهد مالس  دناوخب و  دهشت  دروآ و  اج 

دنک و تمـسق  جنپ  ار  هروس  کی  ياه  هیآ  دمح ؛ ندناوخ  ریبکت و  تین و  زا  دـعب  ناسنا  تسا  نکمم  تایآ  زامن  رد  هلأسم 1517 - 
نودب درادرب و  رس  دور و  عوکر  هب  دناوخب و  ار  نآ  رتشیب  ای  رتمک  ای  هیآ  کی 
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ماـمت ار  هروس  مجنپ  عوکر  زا  شیپ  اـت  روط  نیمه  دور و  عوکر  هب  دـناوخب و  ار  هروس  ناـمه  زا  مود  تمـسق  دـناوخب ؛ دـمح  هکنیا 
دیوگب دتـسیاب و  دعب  دور ؛ عوکر  هب  دیوگب و  دحا  هّللا  وه  لق  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مسب  دحا ؛ هّللا  وه  لق  هروس  دصق  هب  الثم  دـیامن ؛

هب دورب  دلوی و  مل  دیوگب و  دتسیاب و  دور و  عوکر  هب  زاب  دلی  مل  دیوگب  دتـسیاب و  عوکر  زا  دعب  دور و  عوکر  هب  هرابود  دمـصلا  هّللا 
دنک هدجس  ود  نتشادرب ؛ رـس  زا  دعب  دور و  مجنپ  عوکر  هب  نآ  زا  دعب  دحا و  اوفک  هل  نکی  مل  دیوگب و  درادرب و  رـس  مه  زاب  عوکر 

.دهد مالس  ار  زامن  دناوخب و  دهشت  مود  هدجس  زا  دعب  دروآ و  اج  هب  لوا  تعکر  لثم  مه  ار  مود  تعکر  و 

يدعب عوکر  زا  لبق  ار  دمح  تسا  مزال  درک  مامت  ار  هروس  تقو  ره  نکل  دیامن ؛ میسقت  تمسق  جنپ  زا  رتمک  هب  هک  تسا  زیاج  زین  و 
.دنکن عوکر  اهنت  هلمسب »  » اب مزال  طایتحا  رب  انب  دناوخب و 

هروس دناوخب و  دمح  کی  رگید  تعکر  رد  دناوخب و  هروس  دـمح و  هبترم  جـنپ  تایآ ؛ زامن  زا  تعکر  کی  رد  رگا  هلأسم 1518 - 
.درادن یعنام  دنک  تمسق  جنپ  ار 

رد یلو  دـشاب ؛ یم  بحتـسم  بجاو و  مه  تایآ  زامن  رد  تسا ؛ بحتـسم  بجاو و  هیموی  ياهزامن  رد  هک  یئاهزیچ  هلأسم 1519 - 
يزیچ تعامج  ریغ  رد  هالصلا و  دنیوگب  هبترم  هس  هماقا  ناذا و  ياج  هب  تسا  بحتسم  دشاب  تعامج  هب  هک  یتروص  رد  تایآ  زامن 

.تسین

زا دعب  عوکر و  زا  شیپ  تسا  بحتسم  هلأسم 1520 - 
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.دیوگب زین  هدمح  نمل  هّللا  عمس  ریبکت  زا  لبق  مهد  مجنپ و  عوکر  زا  دعب  دیوگب و  ریبکت  نآ 

عوکر زا  شیپ  تونق  طقف  رگا  دناوخب و  تونق  مهد  متشه و  مشش و  مراهچ و  مود و  عوکر  زا  شیپ  تسا  بحتـسم  هلأسم 1521 - 
.تسا یفاک  دناوخب  مهد 

.تسا لطاب  زامن  دسرن ؛ یئاج  هب  شرکف  هدناوخ و  تعکر  دنچ  هک  دنک  کش  تایآ  زامن  رد  رگا  هلأسم 1522 - 

زامن دـسرن ؛ یئاج  هب  شرکف  مود و  تعکر  لوا  عوکر  رد  اـی  تسا  لوا  تعکر  رخآ  عوکر  رد  هک  دـنک  کـش  رگا  هلأسم 1523 - 
؛ هدوب هدجـس  هب  ندیـسر  زا  شیپ  وا  کش  هچناـنچ  عوکر ؛ جـنپ  اـی  هدرک  عوکر  راـهچ  هک  دـنک  کـش  ـالثم  رگا  یلو  تسا ؛ لـطاب 

.دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  دشاب  هدیسر  هدجس  هب  رگا  یلو  دروآ ؛ اج  هب  دیاب  هن  ای  هدروآ  اج  هب  دراد  کش  هک  ار  یعوکر 

.تسا لطاب  زامن  دوش  دایز  ای  مک  اهابتشا  ای  ادمع  رگا  هک  تسا  نکر  تایآ  زامن  ياه  عوکر  زا  کی  ره  هلأسم 1524 - 

نابرق رطف و  دیع  زامن 

ماما هک  ام  نامز  رد  دوش و  هدناوخ  تعامج  هب  دیاب  تسا و  بجاو  ع )  ) ماما روضح  نامز  رد  نابرق  رطف و  دیع  زامن  هلأسم 1525 - 
.دناوخ يدارف  ای  تعامج  هب  ار  نآ  دوش  یم  دشاب و  یم  بحتسم  تسا  بئاغ  (ع )

.تسا رهظ  ات  دیع  زور  باتفآ  لوا  زا  نابرق  رطف و  دیع  زامن  تقو  هلأسم 1526 - 

ندش دنلب  زا  دعب  تسا  بحتـسم  رطف  دیع  رد  دنناوخب و  باتفآ  ندش  دنلب  زا  دعب  ار  نابرق  دـیع  زامن  تسا  بحتـسم  هلأسم 1527 - 
زامن دعب  دنهدب ؛ مه  ار  هرطف  هاکز  دننک و  راطفا  باتفآ 
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.دنناوخب ار  دیع 

دیوگب و ریبکت  جنپ  دیاب  هروس ؛ دمح و  ندناوخ  زا  دـعب  لوا  تعکر  رد  هک  تسا  تعکر  ود  نابرق  رطف و  دـیع  زامن  هلأسم 1528 - 
دزیخرب دروآ و  اج  هب  هدجـس  ود  دور و  عوکر  هب  دیوگب و  يرگید  ریبکت  مجنپ  تونق  زا  دعب  دناوخب و  تونق  کی  ریبکت  ره  زا  دعب 

ود عوکر  زا  دعب  دور و  عوکر  هب  دیوگب و  ار  مجنپ  ریبکت  دناوخب و  تونق  ریبکت  ره  زا  دعب  دـیوگب و  ریبکت  راهچ  مود  تعکر  رد  و 
.دهد مالس  ار  زامن  دناوخب و  دهشت  دنک و  هدجس 

لها مهللا  دـناوخب  ار  اعد  نیا  تسا  رتهب  یلو  تسا  یفاک  دـناوخب  يرکذ  اعد و  ره  نابرق  رطف و  دـیع  زامن  تونق  رد  هلأسم 1529 - 
هتلعج يذـلا  مویلا  اذـه  قحب  کلأسا  هرفغملا  يوقتلا و  لـها  همحرلا و  وفعلا و  لـها  توربجلا و  دوجلا و  لـها  همظعلا و  ءاـیربکلا و 

ریخ لـک  یف  ینلخدـت  نا  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  یلـصت  نا  ادـیزم  همارک و  افرـش و  ارخذ و  ص )  ) دـمحمل ادـیع و  نیملـسملل 
ینا مهللا  مهیلع  هیلع و  کتاولـص  دـمحم  لآ  ادـمحم و  هنم  تجرخا  ءوس  لک  نم  ینجرخت  نا  دـمحم و  لآ  ادـمحم و  هیف  تلخدا 

.نوصلخملا كدابع  هنم  ذاعتسا  امم  کب  ذوعا  نوحلاصلا و  كدابع  هب  کلأس  ام  ریخ  کلأسا 

.دنناوخب هبطخ  ود  نابرق  رطف و  دیع  زامن  زا  دعب  تسا  بحتسم  ع )  ) ماما ندوب  بئاغ  نامز  رد  هلأسم 1530 - 

.دنیوگب ار  ینابرق  ماکحا  نابرق  دیع  هبطخ  رد  هرطف و  هاکز  ماکحا  رطف  دیع  هبطخ  رد  هک  تسا  رتهب  و 

تسا رتهب  یلو  درادن  یصوصخم  هروس  دیع  زامن  هلأسم 1531 - 
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هروس لوا  تعکر  رد  ای  دـنناوخب ؛ ار  هروس 88 )  ) هیـشاغ هروس  مود  تعکر  رد  و  هروس 91 )  ) سمـش هروس  نآ  لوا  تعکر  رد  هک 
.دنناوخب ار  سمش  هروس  مود  تعکر  رد  و  هروس 87 )  ) مسا حبس 

.دوش هدناوخ  مارحلا  دجسم  رد  تسا  بحتسم  هکم  رد  یلو  دنناوخب ؛ ارحص  رد  ار  دیع  زامن  تسا  بحتسم  هلأسم 1532 - 

رـس رب  دیفـس  همامع  دـننک و  لسغ  زامن  زا  شیپ  دـنورب و  دـیع  زاـمن  هب  راـقو  اـب  هنهرب و  اـپ  هداـیپ و  تسا  بحتـسم  هلأسم 1533 - 
.دنراذگب

زامن هک  یـسک  دننک و  دنلب  ار  اهتـسد  اهریبکت  نتفگ  لاح  رد  دننک و  هدجـس  نیمز  رب  دـیع  زامن  رد  تسا  بحتـسم  هلأسم 1534 - 
.دناوخب دنلب  ار  زامن  دناوخ ؛ یم  زامن  يدارف  ای  تسا ؛ تعامج  ماما  رگا  دناوخ ؛ یم  دیع 

اهریبکت نیا  تسا  بحتسم  رطف  دیع  زامن  زا  دعب  نآ و  حبـص  زامن  زا  دعب  رطف و  دیع  بش  اشع  برغم و  زامن  زا  دعب  هلأسم 1535 - 
.اناده ام  یلع  ربکا  هّللا  دمحلا ؛ هّلل  ربکا و  هّللا  ربکا ؛ هّللاو  هّللا  الا  هلا  ال  ربکا ؛ هّللا  ربکا ؛ هّللا  دیوگب  ار 

زور حبـص  زامن  اهنآ  رخآ  دـیع و  زور  رهظ  زامن  اهنآ  لوا  هک  زامن  هد  زا  دـعب  نابرق  دـیع  رد  ناـسنا  تسا  بحتـسم  هلأسم 1536 - 
ماعنالا و همیهب  نم  انقزر  ام  یلع  ربکا  هّللا  دیوگب  نآ  زا  دـعب  دـیوگب و  دـش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  ار  یئاهریبکت  تسا ؛ مهدزاود 

.انالبا ام  یلع  هّلل  دمحلا 

زور حبص  زامن  اهنآ  رخآ  دیع و  زور  رهظ  زامن  اهنآ  لوا  هک  زامن  هدزناپ  زا  دعب  تسا  بحتـسم  دشاب  ینم  رد  ار  نابرق  دیع  رگا  یلو 
؛ تسا هجح  يذ  مهدزیس 
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.دیوگب ار  اهریبکت  نیا 

.تسین ریپ  ياهنز  يارب  طایتحا  نیا  یلو  دننک ؛ يراددوخ  دیع  زامن  هب  نتفر  زا  اهنز  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هلأسم 1537 - 

.دناوخب شدوخ  ار  زامن  رگید  ياهزیچ  هروس  دمح و  زا  ریغ  دیاب  مومام  رگید ؛ ياهزامن  لثم  مه  دیع  زامن  رد  هلأسم 1538 - 

زا هچنآ  دـیاب  تفر ؛ عوکر  هب  ماـما  هکنآ  زا  دـعب  هتفگ ؛ ار  اـهریبکت  زا  يرادـقم  ماـما  هک  دـسرب  یعقوم  موماـم  رگا  هلأسم 1539 - 
.تسا یفاک  دیوگب  هّلل  دمحلا  کی  ای  هّللا  ناحبس  کی  تونق  ره  رد  رگا  دیوگب و  شدوخ  هتفگن  ماما  اب  هک  ار  اهتونق  اهریبکت و 

عوکر هب  دیوگب و  ار  زامن  لوا  ریبکت  دنک و  تین  دناوت  یم  تسا ؛ عوکر  رد  ماما  هک  دسرب  یعقوم  دیع  زامن  رد  رگا  هلأسم 1540 - 
.دور

یلو دروآ ؛ اج  هب  ار  نآ  زامن  زا  دعب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنک ؛ شومارف  ار  دهـشت  ای  هدجـس  کی  دـیع  زامن  رد  رگا  هلأسم 1541 - 
.دیامنب وهس  هدجس  ود  تسین  مزال  دیآ  شیپ  تسا  مزال  وهس  هدجس  هیموی  زامن  رد  نآ  يارب  هک  يراک  رگا 

زامن يارب  نتفرگ  ریجا 

؛ دننک ریجا  ار  يرگید  هدرواین ؛ اج  هب  یگدنز  رد  هک  وا  رگید  ياهتدابع  زامن و  يارب  دوش  یم  ناسنا ؛ گرم  زا  دـعب  هلأسم 1542 - 
.تسا حیحص  دهد  ماجنا  ار  اهنآ  مه  دزم  نودب  یسک  رگا  دروآ و  اج  هب  ار  اهنآ  هک  دنهد  دزم  وا  هب  ینعی 

فرط زا  ع ؛)  ) ناماما ربمغیپ و  ربق  ترایز  هرمع و  جـح و  لثم  یبحتـسم  ياـهراک  زا  یـضعب  يارب  دـناوت  یم  ناـسنا  هلأسم 1543 - 
ای ناگدرم  يارب  ار  نآ  باوث  دهد و  ماجنا  ار  یبحتسم  راک  دناوت  یم  زین  دوش و  ریجا  ناگدنز 
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.دیامن هیده  ناگدنز 

ای دنادب ؛ حیحـص  دیلقت  يور  زا  ار  زامن  لئاسم  ای  دشاب  دهتجم  ای  دیاب  هدـش ؛ ریجا  تیم  ياضق  زامن  يارب  هک  یـسک  هلأسم 1544 - 
.دنادب الماک  ار  طایتحا  دراوم  هک  یتروص  رد  دنک  طایتحا  هب  لمع  هکنآ 

زامن یـسک  فرط  زا  دنک  تین  رگا  سپ  دـنادب ؛ ار  وا  مسا  تسین  مزال  دـیامن و  نیعم  ار  تیم  تین ؛ عقوم  دـیاب  ریجا  هلأسم 1545 - 
.تسا یفاک  ما  هدش  ریجا  وا  يارب  هک  مناوخ  یم 

وا يارب  ار  نآ  باوث  دـهد و  ماجنا  ار  یلمع  رگا  دروآ و  اج  هب  تسا  تیم  همذ  رد  هچنآ  دـصق  هب  ار  لمع  دـیاب  ریجا  هلأسم 1546 - 
.تسین یفاک  دنک  هیده 

.دهد یم  ماجنا  ار  لمع  دنشاب  هتشاد  نانیمطا  هک  دننک  ریجا  ار  یسک  دیاب  هلأسم 1547 - 

دیاب هداد ؛ ماجنا  لطاب  ای  هدرواین  اج  هب  ار  لمع  هک  دـنمهفب  رگا  دـنا ؛ هدرک  ریجا  تیم  ياـهزامن  يارب  هک  ار  یـسک  هلأسم 1548 - 
.دنریگب ریجا  هرابود 

رگا تسا و  یفاک  ما  هداد  ماجنا  دـیوگب  دـشاب و  هقث  صخـش  هن و  ای  هداد  ماجنا  ار  لمع  ریجا  هک  دـنک  کش  هاگره  هلأسم 1549 - 
.دراذگب نآ  تحص  رب  انب  هن ؛ ای  هدوب  حیحص  وا  لمع  هک  دنک  کش 

هچرگا درک ؛ ریجا  تیم  ياهزامن  يارب  دوش  یمن  دناوخ ؛ یم  زامن  هتسشن  ای  ممیت  اب  الثم  دراد و  يرذع  هک  ار  یسک  هلأسم 1550 - 
.دشاب هدش  اضق  روط  نامه  مه  تیم  زامن 

فیلکت هب  ریجا  دیاب  زامن  ندناوخ  هتـسهآ  ندـناوخ و  دـنلب  رد  دوش و  ریجا  دـناوت  یم  درم  يارب  نز  نز و  يارب  درم  هلأسم 1551 - 
.دیامن لمع  دوخ 

هک یئاهزامن  رد  رگم  تسین  بجاو  بیترت  تیم  ياهزامن  ياضق  رد  هلأسم 1552 - 
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.تشذگ اقباس  هک  نانچ  زور  کی  زا  اشع  برغم و  ای  رصع  رهظ و  زامن  لثم  دراد  بیترت  اهنآ  ادا 

طرـش وا  اب  رگا  دروآ و  اج  هب  روط  نامه  دیاب  دهد  ماجنا  یـصوصخم  روط  هب  ار  لمع  هک  دـننک  طرـش  ریجا  اب  رگا  هلأسم 1553 - 
هب هک  مادـک  ره  تیم  شدوخ و  هفیظو  زا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دـیامن و  راـتفر  دوخ  فیلکت  هب  لـمع  نآ  رد  دـیاب  دـننکن 

؛ تسا هبترم  کی  وا  فیلکت  هدوب و  هعبرا  تاحیبست  هبترم  هس  نتفگ  تیم  هفیظو  رگا  الثم  دـنک ؛ لمع  نآ  هب  تسا  رتکیدزن  طاـیتحا 
.دیوگب هبترم  هس 

.تسا یفاک  دنک  افتکا  بجاو  رادقم  هب  دناوخب ؛ نآ  تابحتسم  زا  رادقم  هچ  اب  ار  زامن  هک  دننکن  طرش  ریجا  اب  رگا  هلأسم 1554 - 

يارب تسین  مزال  دش  هتفگ  ( 1552  ) هلأسم رد  هچنآ  رب  انب  دـنک ؛ ریجا  تیم  ياضق  زامن  يارب  ار  رفن  دـنچ  ناسنا  رگا  هلأسم 1555 - 
.دیامن نیعم  ار  یتقو  اهنآ  مادک  ره 

دیاب دریمب ؛ لاس  ندش  مامت  زا  شیپ  دـناوخب و  ار  تیم  ياهزامن  لاس  کی  تدـم  رد  الثم  هک  دوش  ریجا  یـسک  رگا  هلأسم 1556 - 
.دنیامن ریجا  ار  يرگید  هدرواین ؛ اج  هب  دنناد  یم  هک  یئاهزامن  يارب 

.دریگب ریجا  زین  بجاو  طایتحا  رب  انب  هدرواین  اج  هب  هک  دنهد  یم  لامتحا  رگا  و 

هتفرگ ار  اهنآ  همه  ترجا  دریمب و  اهزامن  ندرک  مامت  زا  شیپ  رگا  دنا ؛ هدرک  ریجا  تیم  ياهزامن  يارب  هک  ار  یسک  هلأسم 1557 - 
دناوت یم  هدننک  هراجا  حیحص و  هراجا  هدوب  لمع  رب  رداق  رگا  دناوخب ؛ شدوخ  ار  اهزامن  مامت  هک  دنشاب  هدرک  طرش  هچنانچ  دشاب ؛

ار هراجا  هکنآ  ای  دریگب  ار  هدنامیقاب  لثملا  هرجا 
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ریجا توف  دعبام  هب  تبـسن  هراجا  هدوبن  رداق  رگا  دریگب و  ار  یقبام  رـسک و  هدروآ  اج  هب  هک  ار  يرادـقم  لثملا  هرجا  هدومن و  خـسف 
دهدب و ار  وا  لثملا  هرجا  هدومن و  خسف  ار  هتـشذگ  رادقم  هراجا  هکنآ  ای  هتفرگ  ار  هدنامیقاب  يامـسملا  هرجا  دناوت  یم  تسا و  لطاب 

يزیچ وا  هثرو  رب  دـشاب  هتـشادن  لام  رگا  اـما  دـنریگب ؛ ریجا  وا  لاـم  زا  شا  هثرو  دـیاب  دـناوخب  شدوخ  هک  دنـشاب  هدرکن  طرـش  رگا 
تسین بجاو 

يروتـسد هب  لمع  زا  دـعب  دـشاب ؛ هتـشاد  اضق  زامن  مه  شدوخ  دریمب و  تیم  ياهزامن  ندرک  مامت  زا  شیپ  ریجا  رگا  هلأسم 1558 - 
مامت يارب  دنهدب ؛ هزاجا  هثرو  دشاب و  هدرک  تیـصو  هک  یتروص  رد  دـمآ ؛ دایز  وا  لام  زا  يزیچ  رگا  دـش ؛ رکذ  یلبق  هلأسم  رد  هک 

.دنناسرب وا  زامن  فرصم  هب  ار  نآ  ثلث  دنهدن ؛ هزاجا  رگا  دنریگب و  ریجا  وا  ياهزامن 

زامن تالطبم 

: دنیوگ یم  تالطبم  ار  اهنآ  دنک و  یم  لطاب  ار  زامن  زیچ  هدزاود  هلأسم 1135 - 

.تسا یبصغ  تسا  رتاس  هک  شسابل  دمهفب  زامن  نیب  رد  الثم  دورب ؛ نیب  زا  نآ  ياهطرش  زا  یکی  زامن  نیب  رد  هکنآ  لوا - 

وا زا  لوب  الثم  دـیآ ؛ شیپ  دـنک  یم  لطاب  ار  لسغ  ای  وضو  هک  يزیچ  يراچان ؛ يور  زا  ای  اوهـس  ای  ادـمع  زاـمن  نیب  رد  هکنآ  مود - 
؛ دوش جراخ  وا  زا  طئاغ  ای  لوب  زامن  نیب  رد  رگا  دنک ؛ يراددوخ  طئاغ  لوب و  ندمآ  نوریب  زا  دناوت  یمن  هک  یسک  یلو  دیآ ؛ نوریب 

هـضاحتسم نز  زا  زامن  نیب  رد  رگا  زین  دوش و  یمن  لطاب  شزامن  دـیامن  راتفر  دـش ؛ هتفگ  وضو  ماکحا  رد  هک  يروتـسد  هب  هچناـنچ 
یتروص رد  دوش ؛ جراخ  نوخ 
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.تسا حیحص  شزامن  دشاب ؛ هدرک  راتفر  هضاحتسا  روتسد  هب  هک 

هرابود ار  شزامن  دـیاب  نآ ؛ زا  دـعب  ای  هدرب  شباوخ  زامن  نیب  رد  هک  دـنادن  رگا  هدرب ؛ شباوخ  رایتخا  یب  هک  یـسک  هلأسم 1136 - 
.دناوخب

زامن لوغشم  هک  هتفر  شدای  زامن  نیب  رد  ای  هدوب ؛ زامن  زا  دعب  هک  دنک  کش  هدیباوخ و  شدوخ  رایتخا  هب  دنادب  رگا  هلأسم 1137 - 
هرابود دـیاب  هدوب ؛ زامن  هب  تافتلا  اب  ادـمع و  زاـمن  ءاـنثا  رد  شباوخ  دـهد  لاـمتحا  رگا  تسا و  حیحـص  شزاـمن  هدـیباوخ ؛ تسا و 

.دناوخب

هچنانچ رکـش ؛ هدجـس  رد  ای  تسا  زامن  رخآ  هدجـس  رد  هک  دنک  کش  دوش و  رادـیب  باوخ  زا  هدجـس  لاح  رد  رگا  هلأسم 1138 - 
زا هک  دـهد  لامتحا  هدـیباوخ و  شدوخ  رایتخا  هب  دـنادب  رگا  دـناوخب و  هرابود  ار  زامن  نآ  دـیاب  هدرب  شباوخ  راـیتخا  یب  هک  دـنادب 

.تسا حیحص  شزامن  هدیباوخ  زامن  هدجس  رد  تلفغ  يور 

هب هکلب  دـشابن  دـصق  نیا  هب  رگا  دراذـگب و  مه  يور  دـشاب  زامن  وزج  هکنیا  دـصق  هب  ار  اهتـسد  هک  تسا  نآ  زامن  تـالطبم  زا  موس 
.تسا هدرک  مارح  راک  نکل  تسا و  حیحص  شزامن  دشاب  زامن  رد  بدا  ناونع 

مه يور  ار  اهتـسد  نآ ؛ دننام  تسد و  ندناراخ  لثم  رگید  راک  يارب  ای  هیقت  ای  يراچان  ای  یـشومارف  يور  زا  هاگره  هلأسم 1139 - 
.درادن لاکشا  دراذگب 

؛ دشاب زامن  وزج  هکنیا  دصق  هب  ای  دـیامنن و  اعد  دـصق  هک  یتروص  رد  دـمح  ندـناوخ  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  زامن  تالطبم  زا  مراهچ 
.دوش یمن  لطاب  شزامن  دیوگب ؛ هیقت  يور  زا  ای  اهابتشا  ای  اعد  دصق  هب  طقف  رگا  یلو  دیوگب ؛ نیمآ 

هک تسا  نآ  زامن  تالطبم  زا  مجنپ 
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دنیوگن هک  ددرگرب  يردق  هب  ادمع  رگا  هکلب  ددرگرب ؛ هلبق  پچ  ای  تسار  فرطب  ای  دـنک ؛ هلبق  هب  تشپ  یـشومارف  يور  زا  ای  ادـمع 
.تسا لطاب  شزامن  دسرن ؛ پچ  ای  تسار  فرط  هب  هچرگا  تسا ؛ هلبق  هب  ور 

؛ تسا لطاب  شزامن  دشاب ؛ رتشیب  ای  هلبق  پچ  ای  تسار  فرط  هجاوم  هک  دنادرگب  يردق  هب  ار  رس  اوهـس  ای  ادمع  رگا  هلأسم 1140 - 
هب رگا  دوش و  یمن  لطاب  شزامن  اهابتـشا ؛ ای  دشاب  ادمع  هدنادرگ ؛ هلبق  زا  اردوخ  يور  دـنیوگن  هک  دـنادرگب  یمک  ار  رـس  رگا  یلو 

تروص نیا  رد  دشاب ؛ هدیـسرن  هلبق  پچ  ای  تسار  دح  هب  یلو  تسا  هدنادرگرب  هلبق  زا  ار  دوخ  يور  دنیوگب  هک  دنادرگرب  يرادـقم 
.تسا حیحص  زامن  دشاب  يوهس  رگا  تسا و  لطاب  زامن  دشاب  يدمع  ندنادرگور  هچنانچ 

.دشاب هتشادن  مه  ینعم  هچرگا  دشاب ؛ رتشیب  ای  فرح  کی  هک  دیوگب  يا  هملک  ادمع  هک  تسا  نآ  زامن  تالطبم  زا  مشش 

یمن لطاب  شزامن  دـشاب  هتـشاد  ینعم  هملک  نآ  هچرگا  دراد ؛ رتشیب  ای  فرح  کـی  هک  دـیوگب  يا  هملک  اوهـس  رگا  هلأسم 1141 - 
.دمآ دهاوخ  هکنانچ  دروآ  اج  هب  وهس  هدجس  زامن  زا  دعب  تسا  مزال  یلو  دوش ؛

رگا اهنیا  دننام  هآ و  خآ و  نتفگ  یلو  درادن ؛ لاکشا  زامن  رد  ندرک  هراشا  ای  ندیشک  هآ  ندز و  غورآ  ندرک ؛ هفرس  هلأسم 1142 - 
.دنک یم  لطاب  ار  زامن  دشاب ؛ يدمع 

دنک دنلب  ار  ادص  نآ ؛ نتفگ  عقوم  رد  و  ربکا » هّللا   » دیوگب رکذ  دـصق  هب  الثم  دـیوگب  رکذ  دـصق  هب  ار  يا  هملک  رگا  هلأسم 1143 - 
رکذ دصق  هب  ار  يا  هملک  دنامهفب  یسک  هب  يزیچ  هکنیا  دصق  هب  رگا  هکلب  درادن ؛ لاکشا  دنامهفب ؛ يرگید  هب  ار  يزیچ  هک 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 344 

http://www.ghaemiyeh.com


.درادن لاکشا  دیوگب 

ندرک اعد  زین  دش و  هتفگ  تبانج  ماکحا  رد  دراد و  بجاو  هدجـس  هک  يا  هیآ  راهچ  زا  ریغ  زامن ؛ رد  نآرق  ندناوخ  هلأسم 1144 - 
.دنکن اعد  یبرع  ریغ  هب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  درادن ؛ لاکشا  زامن  رد 

.درادن لاکشا  دیوگب  هبترم  دنچ  اطایتحا  ای  ادمع  ار  زامن  ياهرکذ  هروس و  دمح و  زا  يزیچ  رگا  هلأسم 1145 - 

روطنامه دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنک ؛ مالس  وا  هب  يرگید  رگا  دنک و  مالـس  يرگید  هب  دیابن  ناسنا  زامن ؛ لاح  رد  هلأسم 1146 - 
ره مالـسلا » مکیلع   » باوج رد  یلو  مکیلع » مالـس   » دیوگب باوج  مکیلع » مالـس   » هتفگ رگا  الثم  دـهد ؛ باوج  هدرک ؛ مالـس  وا  هک 

.دیوگب دناوت  یم  دهاوخ  یم  هک  يا  هغیص 

ار مالس  باوج  یشومارف  يور  زا  ای  ادمع  رگا  دیوگب و  اروف  زامن  ریغ  رد  ای  زامن  رد  هچ  ار  مالس  باوج  دیاب  ناسنا  هلأسم 1147 - 
رد رگا  دهدب و  باوج  دیابن  دـشاب ؛ زامن  رد  هچنانچ  دوشن ؛ باسح  مالـس  نآ  باوج  دـیوگب ؛ باوج  رگا  هک  دـهد  لوط  يردـق  هب 

.تسین بجاو  نداد  باوج  دشابن ؛ زامن 

در دنت  هداد و  مالس  ای  دشاب  رک  هدننک  مالس  رگا  یلو  دونـشب ؛ هدننک  مالـس  هک  دیوگب  يروط  ار  مالـس  باوج  دیاب  هلأسم 1148 - 
باوج دتسرفب  یصخش  شرافس  اب  ای  همان  رد  ار  مالـس  هچنانچ  تسا و  یفاک  دهدب  ار  وا  باوج  لومعم  روط  هب  ناسنا  هچنانچ  دوش 

.تسین بجاو 

هدرک مالـس  هک  یـسک  يارب  ملاع  دنوادخ  زا  ینعی  دیوگب  اعد  دصق  هب  ار  مالـس  باوج  رازگزامن  هک  تسین  بجاو  هلأسم 1149 - 
.درادن یعنام  دیوگب  زین  تیحت  دصق  هب  هکلب  دهاوخب ؛ یتمالس 

درم ای  نز  رگا  هلأسم 1150 - 
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رد یلو  دهدب ؛ ار  وا  باوج  دیاب  رازگزامن  دنک ؛ مالـس  رازگزامن  هب  دمهف  یم  ار  دـب  بوخ و  هک  يا  هچب  ینعی  زیمم  هچب  ای  مرحمان 
هک یتروص  رد  تسین  دیعب  دهدن و  شیپ  ربز و  ریز و  ار  فاک  و  کیلع » مالـس   » دـیوگب دـیاب  دـیوگب  کیلع » مالـس   » هک نز  مالس 

.دشاب هتشادن  یبیع  دیوگب  ریز  اب  باوج  رد  هتفگ  ربز  اب  نز  ار  فاک 

.تسا حیحص  شزامن  یلو  هدرک  تیصعم  دهدن ؛ ار  مالس  باوج  رازگزامن  رگا  هلأسم 1151 - 

.تسین بجاو  وا  باوج  دوشن ؛ باسح  مالس  هک  يروط  هب  دنک ؛ مالس  طلغ  رازگزامن  هب  یسک  رگا  هلأسم 1152 - 

یتروص رد  ناملسم  ریغ  نز  درم و  مالس  باوج  دنک و  یم  مالس  یخوش  ای  هرخسم  يور  زا  هک  یسک  مالـس  باوج  هلأسم 1153 - 
.دوش افتکا  کیلع »  » هملک هب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنشاب  یمذ  رگا  تسین و  بجاو  دنشابن ؛ یمذ  هک 

دهد باوج  نانآ  زا  یکی  رگا  یلو  تسا ؛ بجاو  نانآ  همه  رب  وا  مالـس  باوج  دـنک ؛ مالـس  يا  هدـع  هب  یـسک  رگا  هلأسم 1154 - 
.تسا یفاک 

مه زاب  دهد ؛ باوج  هتـشادن  ار  وا  هب  نداد  مالـس  دصق  هدننک  مالـس  هک  یـسک  دنک و  مالـس  يا  هدع  هب  یـسک  رگا  هلأسم 1155 - 
.تسا بجاو  هدع  نآ  رب  وا  مالس  باوج 

هب ندرک  مالس  دصق  هدننک  مالس  هک  دنک  کش  تسا  زامن  لوغشم  اهنآ  نیب  هک  یسک  دنک و  مالـس  يا  هدع  هب  رگا  هلأسم 1156 - 
اما دهدب ؛ ار  مالـس  باوج  يرگید  یلو  هتـشاد  مه  ار  وا  دصق  دنادب  رگا  تسا  نینچمه  دهدب و  باوج  دیابن  هن ؛ ای  هتـشاد  مه  ار  وا 

؛ دهدن باوج  يرگید  هتشاد و  مه  ار  وا  دصق  دنادب  رگا 
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.درادن یعنام  دیوگب  باوج  وا  دهد  باوج  يرگید  هکنآ  زا  لبق  دیوگب و  ار  وا  باوج  دیاب 

هب رتـکچوک  هتـسشن و  هب  هداتـسیا  هداـیپ و  هب  هراوـس  هک  تسا  هدـش  شرافـس  یلیخ  تسا و  بحتـسم  ندرک  مالـس  هلأسم 1157 - 
.دنک مالس  رتگرزب 

.دهدب ار  يرگید  مالس  باوج  کی  ره  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دننک ؛ مالس  رگیدکی  هب  مه  اب  رفن  ود  رگا  هلأسم 1158 - 

باوج رد  مکیلع » مالس   » تفگ یسک  رگا  الثم  دیوگب ؛ مالـس  زا  رتهب  ار  مالـس  باوج  تسا  بحتـسم  زامن ؛ ریغ  رد  هلأسم 1159 - 
«. هّللا همحرو  مکیلع  مالس   » دیوگب

شزامن هک  تسا  نیا  رهاظ  ددنخب ؛ ادص  اب  اوهـس  ای  ادص  یب  ادمع  هچنانچ  تسا و  يدمع  ادـص و  اب  هدـنخ  زامن ؛ تالطبم  زا  متفه 
.درادن لاکشا 

ار شزاـمن  هک  تسا  نآ  رتـهب  دوش ؛ خرـس  شگنر  ـالثم  دـنک ؛ رییغت  شلاـح  هدـنخ  يادـص  زا  يریگولج  يارب  رگا  هلأسم 1160 - 
.دناوخب هرابود 

راک يارب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنک و  هیرگ  ادص  اب  ادـمع  ایند  راک  يارب  هک  تسا  نآ  طایتحا  رب  انب  زامن  تالطبم  زا  متـشه 
نیرتهب زا  هکلب  درادن  لاکـشا  دنلب  ای  دشاب  هتـسهآ  دنک ؛ هیرگ  ترخآ  يارب  ای  ادخ  سرت  زا  رگا  یلو  دنکن ؛ هیرگ  مه  ادص  یب  ایند 

.تسا لامعا 

زا ای  دشاب  ادمع  اهنیا ؛ دننام  ندـیرپ و  اوه  هب  ندز و  تسد  لثم  دـنزب ؛ مه  هب  ار  زامن  تروص  هک  تسا  يراک  زامن ؛ تالطبم  زا  مهن 
.درادن لاکشا  تسد  اب  ندرک  هراشا  لثم  دنزن ؛ مه  هب  ار  زامن  تروص  هک  يراک  یلو  یشومارف ؛ يور 

شزامن طایتحا  رب  انب  دناوخ ؛ یم  زامن  دنیوگن  هک  دنامب  تکاس  يردق  هب  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1161 - 
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.دنک هداعا  ندرک  مامت  زا  دعب  ار 

طایتحا رب  انب  هن ؛ ای  هدروخ  مه  هب  زامن  هک  دـنک  کش  دوش و  تکاس  یتدـم  ای  دـهد ؛ ماجنا  يراک  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1162 - 
.دناوخب هرابود  هدرک و  مامت  ار  زامن 

دشاب ادمع  دناوخ ؛ یم  زامن  دنیوگن  هک  دماشایب  ای  دروخب  يروط  زامن  رد  رگا  هک  تسا  ندیماشآ  ندروخ و  زامن ؛ تالطبم  زا  مهد 
یبحتـسم زاـمن  حبـص ؛ ناذا  زا  شیپ  رگا  دریگب ؛ هزور  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  یلو  دوش ؛ یم  لـطاب  شزاـمن  یـشومارف ؛ يور  زا  اـی 

دشاب یمدق  هس  ود  رد  وا  يوربور  بآ  هک  یتروص  رد  دوش ؛ حبـص  دنک  مامت  ار  زامن  رگا  هک  دسرتب  هچنانچ  دشاب ؛ هنـشت  دناوخب و 
.دهدن ماجنا  هلبق  زا  ندنادرگ  ور  لثم  دنک ؛ یم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  دیاب  اما  دماشایب ؛ بآ  زامن  نیب  رد  دناوت  یم 

انب دناوخ ؛ یم  مه  رس  تشپ  ار  زامن  دنیوگن  هک  دوش  يروط  ینعی  دروخب ؛ مه  هب  زامن  تالاوم  یلمع ؛ هطساو  هب  رگا  هلأسم 1163 - 
.دناوخب هرابود  ندرک  مامت  زا  دعب  ار  زامن  دیاب  بجاو  طایتحا  رب 

ای دـنق  رگا  زین  دوش و  یمن  لطاب  شزامن  دربب ؛ ورف  هدـنام  اهنادـند  يال  ای  ناهد  رد  هک  ار  یئاذـغ  زامن ؛ نیب  رد  رگا  هلأسم 1164 - 
.درادن لاکشا  دور  ورف  دوش و  بآ  مک  مک  زامن  لاح  رد  دشاب و  هدنام  ناهد  رد  اهنیا  دننام  رکش و 

؛ تسا یتعکر  راهچ  ياهزامن  لوا  تعکر  ود  رد  ای  یتعکر ؛ هس  ای  یتعکر  ود  زامن  ياهتعکر  رد  کـش  زاـمن ؛ تـالطبم  زا  مهدزاـی 
.دروآ اج  هب  کش  لاح  رد  ار  زامن  زا  يرادقم  ای  دشاب ؛ یقاب  کش  لاح  رد  رازگزامن  هک  یتروص  رد 

هک تسا  نآ  زامن  تالطبم  زا  مهدزاود 
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هک تشذگ  ( 951  ) هلأسم رد  دیامن و  دایز  ای  مک  ادمع  تسین  نکر  هک  ار  يزیچ  ای  دـنک ؛ دایز  ای  مک  اوهـس  ای  ادـمع  ار  زامن  نکر 
.تسین زامن  لطبم  اوهس  مارحالا  هریبکت  يدایز 

حیحـص شزامن  هن ؛ ای  هداد  ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  زامن  هک  يراـک  زاـمن  نیب  رد  هک  دـنک  کـش  زاـمن  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1165 - 
.تسا

تسا هورکم  زامن  رد  هک  یئاهزیچ 

هلبق زا  ار  دوخ  يور  دـنیوگن  هک  يروط  هب  دـنادرگب  پچ  ای  تسار  فرط  هب  یمک  ار  تروص  زامن  رد  تسا  هورکم  هلأسم 1166 - 
.تشذگ هکنانچ  تسا  لطاب  زامن  الا  هدنادرگ و 

اهتشگنا دنک و  يزاب  دوخ  تسد  شیر و  اب  دنادرگب و  پچ  تسار و  فرط  هب  ای  دراذگب  مه  ار  اهمشچ  زامن  رد  تسا  هورکم  زین  و 
.دنک هاگن  رتشگنا  طخ  ای  باتک  ای  نآرق  طخ  هب  دزادنیب و  نهد  بآ  دیامن و  مه  لخاد  ار 

عوضخ و هک  يراک  ره  هکلب  دوش ؛ تکاس  یسک  فرح  ندینش  يارب  رکذ  نتفگ  هروس و  دمح و  ندناوخ  عقوم  تسا ؛ هورکم  زین  و 
.دشاب یم  هورکم  دربب  نیب  زا  ار  عوشخ 

دـناوخب و زاـمن  تسا  هورکم  طـئاغ ؛ لوـب و  زا  ندرک  يراددوـخ  عـقوم  زین  دـیآ و  یم  شباوـخ  ناـسنا  هک  یعقوـم  هلأسم 1167 - 
.دشاب یم  هورکم  دهد  راشف  ار  اپ  هک  گنت  باروج  ندیشوپ  نینچمه 

.تسا هدش  هتفگ  لصفم  ياهباتک  رد  مه  يرگید  تاهورکم  اهنیا  زا  ریغ  و 

تسکش ار  بجاو  زامن  دوش  یم  هک  يدراوم 

ررـض زا  يریگولج  لام و  ظفح  يارب  یلو  تسا ؛ مارح  بجاو  طایتحا  رب  اـنب  راـیتخا  يور  زا  بجاو  زاـمن  نتـسکش  هلأسم 1168 - 
.درادن یعنام  یندب  ای  یلام 

یم بجاو  نآ  يرادـهگن  هک  یلام  ظفح  ای  تسا ؛ بجاو  وا  ناج  ظفح  هک  یـسک  اـی  ناـسنا  دوخ  ناـج  ظـفح  رگا  هلأسم 1169 - 
.دنکشب ار  زامن  دیاب  دشابن ؛ نکمم  زامن  نتسکش  نودب  دشاب ؛

بلط زامن  نیب  رد  دناوتب  هچنانچ  دنک ؛ هبلاطم  وا  زا  ار  دوخ  بلط  راکبلط  دشاب و  زامن  لوغشم  تقو  تعـسو  رد  رگا  هلأسم 1170 - 
دیاب تسین ؛ نکمم  وا  بلط  نداد  زامن ؛ نتسکش  نودب  رگا  دزادرپب و  لاح  نامه  رد  دیاب  دهدب ؛ ار  وا 
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.دناوخب ار  زامن  دعب  دهدب ؛ ار  وا  بلط  دنکشب و  ار  زامن 

تقو رگا  دـنک و  مامت  ار  زامن  دـیاب  دـشاب ؛ گـنت  تقو  هچناـنچ  تسا ؛ سجن  دجـسم  هک  دـمهفب  زاـمن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1171 - 
مه هب  ار  زامن  رگا  دناوخب و  ار  زامن  هیقب  دعب  دنک ؛ ریهطت  زامن  نیب  رد  دیاب  دنز ؛ یمن  مه  هب  ار  زامن  دجـسم ؛ ریهطت  دراد و  تعـسو 

ریهطت زامن  زا  دعب  رگا  تسا و  زیاج  ریهطت  يارب  زامن  نتـسکش  دـشاب ؛ نکمم  دجـسم  ریهطت  زامن  زا  دـعب  هک  یتروص  رد  دـنز ؛ یم 
.دناوخب ار  زامن  دعب  دیامن ؛ ریهطت  ار  دجسم  دنکشب و  ار  زامن  دیاب  دشابن ؛ نکمم  دجسم 

طایتحا هچرگا  تسا ؛ حیحـص  وا  زامن  یلو  هدرک  تیـصعم  دـنک  مامت  ار  زامن  رگا  دنکـشب ؛ ار  زامن  دـیاب  هک  یـسک  هلأسم 1172 - 
.دناوخب هرابود  هک  تسا  نآ  بحتسم 

زاـمن تقو  هچناـنچ  هدرک ؛ شومارف  ار  هماـقا  ناذا و  هک  دـیایب  شداـی  دوش ؛ مخ  عوکر  هزادـنا  هب  هکنآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1173 - 
شومارف ار  هماقا  هک  دیایب  شدای  تئارق  زا  شیپ  رگا  تسا  نینچمه  دنکشب و  ار  زامن  اهنآ  نتفگ  يارب  تسا  بحتسم  دراد ؛ تعـسو 

.تسا هدرک 

هزور ماکحا 

تین

يراددوخ دوش  یم  هتفگ  ادـعب  هک  يزیچ  هن  زا  برغم  ات  حبـص  ناذا  زا  ملاع  دـنوادخ  نامرف  ماـجنا  يارب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  هزور 
.دیامن

انب هک  ردق  نیمه  هکلب  مریگ ؛ یم  هزور  ار  ادرف  دیوگب  الثم  ای  دنارذگب  دوخ  بلق  زا  ار  هزور  تین  ناسنا  تسین  مزال  هلأسم 1559 - 
.تسا یفاک  دهدن  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  برغم  ات  حبص  ناذا  زا  ملاع  دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  دشاب  هتشاد 

ار تدم  نیا  مامت  دنک  نیقی  هکنآ  يارب  و 
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يراددوخ دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  ماجنا  زا  برغم  زا  دـعب  مه  يرادـقم  حبـص و  ناذا  زا  شیپ  يرادـقم  دـیاب  هدوب ؛ هزور 
.دیامن

مه هام  لوا  بش  هک  تسا  نآ  رتهب  دـنک و  تین  نآ  يادرف  هزور  يارب  ناـضمر  هاـم  زا  بش  ره  رد  دـناوت  یم  ناـسنا  هلأسم 1560 - 
.دیامنب ار  هام  همه  هزور  تین 

.حبص ناذا  ات  تسا  بش  لوا  زا  ناضمر  هام  هزور  تین  تقو  هلأسم 1561 - 

ات رگا  هک  دشاب  هدنام  تقو  برغم  هب  ندرک  تین  هزادنا  هب  هک  یعقوم  ات  تسا  بش  لوا  زا  یبحتسم  هزور  تین  تقو  هلأسم 1562 - 
.تسا حیحص  وا  هزور  دنک  یبحتسم  هزور  تین  دشاب و  هدادن  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  تقو  نیا 

دوش رادیب  رهظ  زا  شیپ  رگا  تسا ؛ هدیباوخ  هزور  تین  نودب  ناضمر  هام  هزور  ریغ  رد  حبص  ناذا  زا  شیپ  هک  یسک  هلأسم 1563 - 
بجاو هزور  تین  دناوت  یمن  دوش ؛ رادیب  رهظ  زا  دعب  رگا  بحتـسم و  هچ  دشاب  بجاو  هزور  هچ  تسا ؛ حیحـص  وا  هزور  دنک  تین  و 

.دیامن

تسا لاکـشا  لحم  شا  هزور  تحـص  دنک ؛ تین  دوش و  رادیب  رهظ  زا  شیپ  هچرگا  دشاب  هدیباوخ  تین  یب  رگا  ناضمر  هام  رد  اما  و 
.دیامن اضق  دعب  هدرک  كاسما  ار  زور  نآ  تسا  مزال  و 

هزور ای  اضق  هزور  هک  دـنک  تین  الثم  دـیامن ؛ نیعم  ار  نآ  دـیاب  دریگب  يرگید  هزور  ناضمر  هزور  ریغ  دـهاوخب  رگا  هلأسم 1564 - 
ای تسا  ناضمر  هام  دـنادن  رگا  هکلب  مریگ ؛ یم  ناـضمر  هاـم  هزور  هک  دـنک  تین  تسین  مزـال  ناـضمر  هاـم  رد  یلو  مریگ ؛ یم  رذـن 

.دوش یم  باسح  ناضمر  هام  هزور  دنک ؛ تین  ار  يرگید  هزور  دیامن و  شومارف 

هلأسم
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دوش و یم  باسح  ناضمر  هزور  هن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنک ؛ ناضمر  ریغ  هزور  تین  ادمع  تسا و  ناضمر  هام  دـنادب  رگا   - 1565
.تسا هدرک  دصق  هک  يا  هزور  هن 

.تسا حیحص  وا  هزور  هدوب ؛ موس  ای  مود  دمهفب  دعب  دریگب ؛ هزور  هام  لوا  زور  تین  هب  الثم  رگا  هلأسم 1566 - 

نآ هزور  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـیآ ؛ شوه  هب  زور  نیب  رد  دوش و  شوهیب  دـنک و  تین  حبـص  ناذا  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1567 - 
.دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  درکن  مامت  رگا  دیامن و  مامت  ار  زور 

نآ هزور  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دیآ ؛ شوه  هب  زور  نیب  رد  دوش و  تسم  دـنک و  تین  حبـص  ناذا  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1568 - 
.دروآ اج  هب  مه  ار  نآ  ياضق  دنک و  مامت  ار  زور 

.تسا حیحص  شا  هزور  دوش ؛ رادیب  برغم  زا  دعب  دباوخب و  دنک و  تین  حبص  ناذا  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1569 - 

یم لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هچنانچ  دوش ؛ تفتلم  رهظ  زا  شیپ  تسا و  ناضمر  هام  هک  دـنک  شومارف  اـی  دـنادن  رگا  هلأسم 1570 - 
هک يراک  برغم  ات  دـیاب  یلو  دـشاب ؛ یم  لطاب  وا  هزور  تسا ؛ ناضمر  هام  هک  دوش  تفتلم  رهظ  زا  دـعب  اـی  دـشاب ؛ هداد  ماـجنا  دـنک 

.دیامن اضق  ار  هزور  نآ  مه  ناضمر  زا  دعب  دهدن و  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور 

.دشاب هدادن  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  دوش و  تفتلم  رهظ  زا  شیپ  رگا  بجاو  طایتحا  رب  انب  مکح  تسا  نینچمه  و 

ناذا زا  دعب  رگا  دریگب و  هزور  دیاب  دوش ؛ غلاب  ناضمر  هام  حبص  ناذا  زا  شیپ  هچب  رگا  هلأسم 1571 - 
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.تسین بجاو  وا  رب  زور  نآ  هزور  دوش ؛ غلاب 

هزور هک  یسک  یلو  درادن ؛ لاکشا  دریگب  یبحتـسم  هزور  رگا  هدش ؛ ریجا  یتیم  هزور  ندروآ  اج  هب  يارب  هک  یـسک  هلأسم 1572 - 
هک یتروص  رد  دریگب  بحتسم  هزور  دنک و  شومارف  هچنانچ  دریگب و  یبحتسم  هزور  دناوت  یمن  دراد ؛ يرگید  بجاو  هزور  ای  اضق 
رهظ زا  دعب  رگا  دنادرگرب و  بجاو  هزور  هب  ار  دوخ  تین  دناوت  یم  دروخ و  یم  مه  هب  وا  یبحتـسم  هزور  دیایب ؛ شدای  رهظ  زا  شیپ 

.تسا حیحص  شا  هزور  دیایب ؛ شدای  برغم  زا  دعب  رگا  تسا و  لطاب  وا  هزور  دوش ؛ تفتلم 

ار ینیعم  زور  هک  دـشاب  هدرک  رذـن  ـالثم  دـشاب ؛ بجاو  ناـسنا  رب  يرگید  نیعم  هزور  ناـضمر  هاـم  هزور  زا  ریغ  رگا  هلأسم 1573 - 
ای تسا ؛ بجاو  وا  رب  زور  نآ  هزور  هک  دـنادن  رگا  تسا و  لطاب  شا  هزور  دـنکن ؛ تین  حبـص  ناذا  اـت  ادـمع  هچناـنچ  دریگب ؛ هزور 

حیحص وا  هزور  دنک ؛ تین  دشاب و  هدادن  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هچنانچ  دیایب ؛ شدای  رهظ  زا  شیپ  دنک و  شومارف 
.دشاب یم  لطاب  هنرگ  و 

شیپ رگا  هکلب  درادن ؛ لاکـشا  دـنکن  تین  رهظ  کیدزن  ات  ادـمع  هرافک  هزور  لثم  ینیعم  ریغ  بجاو  هزور  يارب  رگا  هلأسم 1574 - 
ماجنا دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هچنانچ  هن ؛ ای  دریگب  هک  دشاب  هتـشاد  دیدرت  ای  دریگن  هزور  هک  دشاب  هتـشاد  میمـصت  تین  زا 

.تسا حیحص  وا  هزور  دنک ؛ تین  رهظ  زا  شیپ  دشاب و  هدادن 

مامت ار  هزور  دـنک و  هزور  تین  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  اـنب  دوش ؛ ناملـسم  رفاـک  رهظ ؛ زا  شیپ  ناـضمر  هاـم  رد  رگا  هلأسم 1575 - 
زور نآ  رگا  دیامن و 
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.دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  دریگن ؛ هزور  ار 

دنچ ره  تسین  بجاو  زور  نآ  هزور  دوش ؛ بوخ  ضیرم  نآ  زا  دـعب  ای  رهظ  زا  شیپ  ناضمر  هام  زور  طـسو  رد  رگا  هلأسم 1576 - 
.دشاب هدادن  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  تقو  نآ  ات 

.دریگب هزور  تسین  بجاو  ناضمر ؛ لوا  ای  تسا  نابعش  رخآ  دراد  کش  ناسنا  هک  ار  يزور  هلأسم 1577 - 

ناضمر رگا  ناضمر و  هزور  تسا  ناضمر  رگا  هک  دـنک  تین  اـی  دـنک ؛ ناـضمر  هزور  تین  دـناوت  یمن  دریگب ؛ هزور  دـهاوخب  رگا  و 
ناضمر زا  هدوب ؛ ناضمر  دوش  مولعم  دعب  هچنانچ  دیامنب و  نآ  دننام  اضق و  هزور  تین  دیاب  هکلب  دشاب ؛ نآ  دننام  ای  اضق  هزور  تسین 

.دوش یم  باسح 

.تسا یفاک  زین  هدوب  ناضمر  دوش  مولعم  دعب  دهد  ماجنا  تسا  هتساوخ  وا  زا  ادخ  العف  هک  ار  هچنآ  دنک  دصق  هک  یتروص  رد  یلو 

هزور نآ  دننام  یبحتسم و  هزور  ای  اضق  هزور  تین  هب  ناضمر ؛ لوا  ای  تسا  نابعش  رخآ  دراد  کش  هک  ار  يزور  رگا  هلأسم 1578 - 
.دنک ناضمر  هام  هزور  تین  دیاب  تسا ؛ ناضمر  هام  هک  دمهفب  زور  نیب  رد  دریگب و 

هزور هک  دـنک  دـصق  ای  هن ؛ ای  دـنک  لطاب  ار  دوخ  هزور  هک  دوش  ددرم  ناضمر  هزور  لثم  ینیعم  بجاو  هزور  رد  رگا  هلأسم 1579 - 
ماجنا دـنک  یم  لـطاب  ار  هزور  هک  مه  يراـک  دـیامن و  هبوت  هدرک  هک  يدـصق  زا  هچرگا  دوش ؛ یم  لـطاب  شا  هزور  دـنک ؛ لـطاب  ار 

.دهدن

ار هزور  هک  يراـک  دـنک  دـصق  رگا  هراـفک ؛ هزور  لـثم  تسین  نیعم  نآ  تقو  هک  یبجاو  هزور  بحتـسم و  هزور  رد  هلأسم 1580 - 
دوش ددرم  ای  دهد  ماجنا  دنک  یم  لطاب 
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.تسا حیحص  وا  هزور  دنک ؛ هزور  تین  هرابود  رهظ  زا  شیپ  درواین و  اج  هب  هچنانچ  هن ؛ ای  دروآ  اج  هب  هک 

دنک یم  لطاب  ار  هزور  هک  یئاهزیچ 

هلاسم

: دنک یم  لطاب  ار  هزور  زیچ  هن  هلأسم 1581 - 

.ندیماشآ ندروخ و  لوا :

.عامج مود :

.دیآ نوریب  وا  زا  ینم  هک  دنک  يراک  عامج ؛ زا  ریغ  يرگید  ای  دوخ  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  ءانمتسا  ءانمتسا و  موس :

(. ع  ) ربمغیپ نانیشناج  ربمغیپ و  ادخ و  هب  نتسب  غورد  مراهچ :

.قلح هب  رابغ  ندناسر  مجنپ :

.بآ رد  رس  مامت  ندرب  ورف  مشش :

.حبص ناذا  ات  سافن  ضیح و  تبانج و  رب  ندنام  یقاب  متفه :

.ناور ياهزیچ  اب  ندرک  هلاما  متشه :

.ندرک یق  مهن :

: دوش یم  هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  اهنیا  ماکحا  و 

ندیماشآ ندروخ و   - 1

ندروخ و هچ  دوش ؛ یم  لطاب  وا  هزور  دـماشایب ؛ ای  دروخب  يزیچ  ادـمع  دراد  هزور  هکنیا  هب  تافتلا  اب  راد  هزور  رگا  هلأسم 1582 - 
.دایز ای  دشاب  مک  هچ  تخرد و  هریش  كاخ و  لثم  دشابن  لومعم  هچ  بآ ؛ نان و  لثم  دشاب  لومعم  زیچ  نآ  ندیماشآ 

ورف ادمع  هچنانچ  دروآ و  نوریب  ناهد  زا  ار  همقل  دیاب  هدش ؛ حبص  دمهفب  تسا  ندروخ  اذغ  لوغشم  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1583 - 
.دوش یم  بجاو  وا  رب  مه  هرافک  دش  دهاوخ  هتفگ  ادعب  هک  يروتسد  هب  تسا و  لطاب  شا  هزور  دربب 

.دوش یمن  لطاب  شا  هزور  دماشایب ؛ ای  دروخب  يزیچ  اوهس  راد  هزور  رگا  هلأسم 1584 - 
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.درادن لاکشا  راد  هزور  يارب  دوش ؛ یم  لامعتسا  رگید  تهج  هب  ای  دنک  یم  سح  یب  ار  وضع  هک  یلوپمآ  هلأسم 1585 - 

.دنک يراددوخ  دنرب  یم  راکب  اذغ  اود و  ياج  هب  هک  یلوپمآ  لامعتسا  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  و 

.دوش یم  لطاب  شا  هزور  دربب ؛ ورف  ادمع  تسا  هدنام  نادند  يال  هک  ار  يزیچ  راد  هزور  رگا  هلأسم 1586 - 

دنادب رگا  یلو  دنک ؛ لالخ  ار  شیاهنادند  ناذا  زا  شیپ  تسین  مزال  دریگب ؛ هزور  دهاوخ  یم  هک  یسک  هلأسم 1587 - 
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.دوشیم لطاب  شا  هزور  دنکن  لالخ  هچنانچ  دور ؛ یم  ورف  زور  رد  هدنام  نادند  يال  هک  یئاذغ 

لطاب ار  هزور  دـشاب ؛ هدـش  عمج  ناهد  رد  نآ  دـننام  یـشرت و  ندرک  لایخ  هطـساو  هب  هچرگا  ناهد ؛ بآ  ندرب  ورف  هلأسم 1588 - 
.دنک یمن 

طایتحا دوش ؛ ناهد  ياضف  لخاد  رگا  یلو  درادن ؛ لاکشا  هدیـسرن  ناهد  ياضف  هب  ات  هنیـس ؛ رـس و  طالخا  ندرب  ورف  هلأسم 1589 - 
.دنربن ورف  ار  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو 

زا هک  يا  هزادنا  هب  دناوت  یم  دوش ؛ التبم  ضرم  هب  ای  دریمب  یگنـشت  زا  دسرتب  هک  دوش  هنـشت  يردق  هب  راد  هزور  رگا  هلأسم 1590 - 
يراک ندروآ  اج  هب  زا  زور  هیقب  رد  دیاب  دشاب ؛ ناضمر  هام  رگا  دوش و  یم  لطاب  وا  هزور  یلو  دـماشایب  بآ  دـنکادیپ  تاجن  فوخ 

.دیامن يراددوخ  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک 

قلح هب  اقافتا  هچرگا  دسر ؛ یمن  قلح  هب  الومعم  هک  اهنیا  دننام  اذـغ و  ندیـشچ  هدـنرپ و  ای  هچب  يارب  اذـغ  ندـیوج  هلأسم 1591 - 
ار نآ  ياضق  دیاب  دوش و  یم  لطاب  شا  هزور  دـسر ؛ یم  قلح  هب  هک  دـنادب  لوا  زا  ناسنا  رگا  یلو  دـنک ؛ یمن  لطاب  ار  هزور  دـسرب ؛

.تسا بجاو  وا  رب  مه  هرافک  دریگب و 

ار نآ  دوش  یمن  ـالومعم  هک  تسا  يردـق  هب  وا  فعـض  رگا  یلو  دروخب ؛ ار  هزور  فعـض ؛ يارب  دـناوت  یمن  ناـسنا  هلأسم 1592 - 
.درادن لاکشا  هزور  ندروخ  درک ؛ لمحت 

عامج  - 2

.دیاین نوریب  مه  ینم  دوش و  لخاد  هاگ  هنتخ  رادقم  هب  طقف  هچرگا  دنک ؛ یم  لطاب  ار  هزور  عامج  هلأسم 1593 - 

.دوش یمن  لطاب  هزور  دیاین ؛ نوریب  مه  ینم  دوش و  لخاد  هاگ  هنتخ  رادقم  زا  رتمک  رگا  هلأسم 1594 - 

هب هک  دنک  کش  دیامن و  عامج  ادمع  رگا  هلأسم 1595 - 
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.تسین بجاو  هرافک  یلو  دیامن  اضق  تسا  مزال  تسا و  لطاب  وا  هزور  هن ؛ ای  هدش  لخاد  هاگ  هنتخ  هزادنا 

دیایب شدای  عامج  نیب  رد  هچنانچ  یلو  دوش ؛ یمن  لطاب  وا  هزور  دـیامن ؛ عامج  تسا و  هزور  هک  دـنک  شومارف  رگا  هلأسم 1596 - 
.تسا لطاب  وا  هزور  دوشن  جراخ  رگا  دوش و  جراخ  عامج  لاح  زا  اروف  دیاب 

ءانمتسا  - 3

.دوش یم  لطاب  شا  هزور  تشذگ ؛) هلأسم 1581  رد  ءانمتسا  يانعم   ) دنک ءانمتسا  راد  هزور  رگا  هلأسم 1597 - 

.تسین لطاب  شا  هزور  دیآ ؛ نوریب  ناسنا  زا  ینم  رایتخا  یب  رگا  هلأسم 1598 - 

زیاـج دـیآ ؛ یم  نوریب  وا  زا  ینم  باوخ  رد  ینعی  دوش ؛ یم  ملتحم  دـباوخب  زور  رد  رگا  هک  دـنادب  راد  هزور  هاـگره  هلأسم 1599 - 
.دوش یمن  لطاب  شا  هزور  دوش  ملتحم  رگا  دتفین و  تمحز  هب  ندیباوخن  ببس  هب  دنچ  ره  دباوخب  تسا 

.دنک يریگولج  نآ  ندمآ  نوریب  زا  تسین  بجاو  دوش ؛ رادیب  باوخ  زا  ینم  ندمآ  نوریب  لاح  رد  راد  هزور  رگا  هلأسم 1600 - 

نوریب يرجم  زا  ینم  هدنام  یقاب  ندرک  لوب  هطساو  هب  دنادب  هچرگا  دنک  لوب  دناوت  یم  هدش ؛ ملتحم  هک  يراد  هزور  هلأسم 1601 - 
.دیآ یم 

لسغ زا  دعب  دنکن  لوب  لسغ  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  هدنام و  يرجم  رد  ینم  دنادب  رگا  هدش  ملتحم  هک  يراد  هزور  هلأسم 1602 - 
.دنک لوب  لسغ  زا  شیپ  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دیآ ؛ یم  نوریب  وا  زا  ینم 

دنک و مامت  ار  هزور  دیاب  دیاین ؛ نوریب  وا  زا  ینم  هچرگا  دنک ؛ یخوش  يزاب و  ینم  ندمآ  نوریب  دـصق  هب  هک  یـسک  هلأسم 1603 - 
.دیامنب مه  اضق 

يزاب و دوخ  نز  اب  الثم  ینم  ندمآ  نوریب  دصق  نودب  راد  هزور  رگا  هلأسم 1604 - 
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رگا یلو  تسا ؛ حیحـص  وا  هزور  دـیآ ؛ نوریب  ینم  اقافتا  هچرگا  دوش  یمن  جراخ  وا  زا  ینم  هک  دراد  نانیمطا  هچنانچ  دـنک ؛ یخوش 
.تسا لطاب  شا  هزور  دیآ ؛ نوریب  وا  زا  ینم  هک  یتروص  رد  درادن ؛ نانیمطا 

ربمغیپ ادخ و  هب  نتسب  غورد   - 4

ار یتبسن  ادمع  ناربمغیپ  نانیشناج  ناربمغیپ و  ادخ و  هب  اهنیا  دننام  هراشا و  هب  ای  نتشون  هب  ای  نتفگ  هب  راد  هزور  رگا  هلأسم 1605 - 
هب هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  تسا و  لـطاب  وا  هزور  دـنک -  هبوـت  اـی  متفگ  غورد  دـیوگب  اروـف  هچرگا  تسا -  غورد  هـک  دـهدب 

.دهدن یتبسن  غورد  هب  مه  س )  ) ارهز ترضح 

ربخ نآ  هک  یـسک  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنک ؛ لقن  غورد  ای  تسا  تسار  دناد  یمن  هک  ار  يربخ  دهاوخب  رگا  هلأسم 1606 - 
.دیامن لقن  هدش  هتشون  نآ  رد  ربخ  نآ  هک  یباتک  زا  ای  هتفگ ؛ ار 

لطاب شا  هزور  هدوب ؛ غورد  دمهفب  دعب  دنک و  لقن  ربمغیپ  ای  ادخ  لوق  زا  تسا  تسار  هکنیا  داقتعا  هب  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 1607 - 
.دوش یمن 

؛ هدوب تسار  هتفگ  هک  ار  هچنآ  دمهفب  ادعب  دهد و  تبـسن  ربمغیپ  ادـخ و  هب  تسا ؛ غورد  دـناد  یم  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 1608 - 
.دروآ اج  هب  مه  ار  نآ  ياضق  دنک و  مامت  ار  هزور  دیاب 

؛ دوش یم  لطاب  شا  هزور  دهد  تبـسن  ربمغیپ  نانیـشناج  ربمغیپ و  ادخ و  هب  ادمع  هتخاس  يرگید  هک  ار  یغورد  رگا  هلأسم 1609 - 
.درادن لاکشا  دنک  لقن  هتخاس  ار  غورد  نآ  هک  یسک  لوق  زا  رگا  یلو 

؛ هن دـیوگب  دـیاب  باوج  رد  هک  یئاـج  وا  دـنا و  هدومرف  یبلطم  نینچ  ص )  ) ربمغیپ اـیآ  هک  دنـسرپب  راد  هزور  زا  رگا  هلأسم 1610 - 
دیوگب ادمع 
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.دوش یم  لطاب  شا  هزور  هن ؛ دیوگب  ادمع  یلب  دیوگب  دیاب  هک  یئاج  ای  یلب ؛

یتبـسن نانآ  هب  غورد  هب  بش  رد  اـی  متفگ ؛ غورد  دـیوگب  دـعب  دـیوگب  ار  یتسار  فرح  ربمغیپ  اـی  ادـخ  لوق  زا  رگا  هلأسم 1611 - 
.دوش یم  لطاب  شا  هزور  تسا ؛ تسار  متفگ  بشید  هچنآ  دیوگب  دشاب  یم  هزور  هک  نآ  يادرف  دهدب و 

قلح هب  رابغ  ندناسر   - 5

تسا لالح  نآ  ندروخ  هک  دشاب  يزیچ  زا  رابغ  هچ  دنک ؛ یم  لطاب  ار  هزور  دناسرب  قلح  هب  راد  هزور  ار  ظیلغ  رابغ  هلأسم 1612 - 
.كاخ لثم  تسا  مارح  نآ  ندروخ  هک  دشاب  يزیچ  رابغ  ای  درآ ؛ لثم 

طایتحا رب  انب  دسرب ؛ قلح  هب  دنکن و  تبظاوم  تسا  هجوتم  هکنیا  اب  ناسنا  دوش و  ادیپ  ظیلغ  يرابغ  داب  هطساو  هب  رگا  هلأسم 1613 - 
.دوش یم  لطاب  شا  هزور  بجاو 

.دناسرن قلح  هب  مه  ار  اهنیا  دننام  وکابنت و  راگیس و  دود  ظیلغ و  راخب  راد  هزور  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 1614 - 

قلح هب  هک  هتـشاد  نانیمطا  ای  نیقی  هچنانچ  دوش ؛ قلح  لخاد  اهنیا  دننام  دود و  ای  راخب  ای  رابغ  دـنکن و  تبظاوم  رگا  هلأسم 1615 - 
.دسر یمن  قلح  هب  هک  هدرک  یم  نامگ  رگا  نینچمه  تسا و  حیحص  شا  هزور  دسر  یمن 

لطاب شا  هزور  دسرب  وا  قلح  هب  نآ  دـننام  رابغ و  رایتخا  یب  ای  دـنکن ؛ تبظاوم  تسا و  هزور  هک  دـنک  شومارف  رگا  هلأسم 1616 - 
.دوش یمن 

بآ رد  رس  ندرب  ورف   - 6

شا هزور  طایتحا  رب  انب  دشاب ؛ نوریب  بآ  زا  وا  ندـب  یقاب  هچرگا  درب ؛ ورف  بآ  رد  ار  رـس  مامت  ادـمع  راد  هزور  رگا  هلأسم 1617 - 
.دوش یم  لطاب 

.دوش یمن  لطاب  هزور  دشاب ؛ نوریب  رس  زا  يرادقم  دریگب و  بآ  ار  ندب  مامت  رگا  یلو 

.دوش یمن  لطاب  شا  هزور  درب ؛ ورف  بآ  رد  رگید  هعفد  ار  نآ  رگید  فصن  هعفد و  کی  ار  رس  فصن  رگا  هلأسم 1618 - 

هزور هن ؛ ای  هتفر  بآ  ریز  رـس  مامت  هک  دنک  کش  دور و  ورف  بآ  رد  دربب ؛ بآ  ریز  ار  رـس  مامت  هکنیا  دـصق  هب  رگا  هلأسم 1619 - 
.درادن هرافک  یلو  تسا  لطاب  شا 

رگا هلأسم 1620 - 
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.دوش یم  لطاب  هزور  دنامب ؛ نوریب  اهوم  زا  يرادقم  هچرگا  دورب  بآ  ریز  رس  مامت 

رس ندرب  ورف  هک  تسا  نیا  رهظا  هکلب  درادن  يررض  هزور  هب  ریش  دننام  ناور  ياهزیچ  زا  بآ  ریغ  رد  ندرب  ورف  رـس  هلأسم 1621 - 
.تسا كرت  طوحا  هچرگا  دنک  یمن  لطاب  ار  هزور  زین  فاضم  بآ  رد 

بآ رد  رـس  تسا و  هزور  هک  دـنک  شومارف  ای  دریگب ؛ ار  وا  رـس  مامت  بآ  دـتفیب و  بآ  رد  رایتخا  یب  راد  هزور  رگا  هلأسم 1622 - 
.دوش یمن  لطاب  وا  هزور  درب ؛ ورف 

لاکشا شا  هزور  دریگب ؛ ار  وا  رـس  مامت  بآ  دزادنیب و  بآ  رد  ار  دوخ  دریگ  یمن  ار  وا  رـس  بآ  هکنیا  لایخ  هب  رگا  هلأسم 1623 - 
.درادن

رد هچنانچ  درب ؛ ورف  بآ  رد  ار  وا  رس  روز  هب  يرگید  ای  درب ؛ ورف  بآ  رد  ار  رـس  تسا و  هزور  هک  دنک  شومارف  رگا  هلأسم 1624 - 
شا هزور  درواین ؛ نوریب  هچنانچ  دروآ و  نوریب  ار  رـس  اروف  دـیاب  درادرب ؛ تسد  سک  نآ  اـی  تسا ؛ هزور  هک  دـیایب  شداـی  بآ  ریز 

.دوش یم  لطاب 

.تسا حیحص  ود  ره  وا  لسغ  هزور و  درب ؛ ورف  بآ  رد  ار  رس  لسغ  تین  هب  تسا و  هزور  هک  دنک  شومارف  رگا  هلأسم 1625 - 

بجاو ناضمر  هزور  لـثم  وا  هزور  هچناـنچ  درب ؛ ورف  بآ  رد  ار  رـس  لـسغ  يارب  ادـمع  تسا و  هزور  هک  دـنادب  رگا  هلأسم 1626 - 
ینیعم تقو  هرافک  هزور  لثم  هک  دشاب  یبجاو  هزور  ای  دـشاب  بحتـسم  هزور  رگا  تسا و  لطاب  ود  ره  وا  لسغ  هزور و  دـشاب ؛ نیعم 

.دشاب یم  لطاب  شا  هزور  حیحص و  وا  لسغ  تسا  زیاج  نآ  راطفا  درادن و 

يارب رگا  هلأسم 1627 - 
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.دوش یم  لطاب  شا  هزور  دشاب  بجاو  وا  نداد  تاجن  هچرگا  درب ؛ ورف  بآ  رد  ار  رس  دهد ؛ تاجن  ندش  قرغ  زا  ار  یسک  هکنآ 

حبص ناذا  ات  سافن  ضیح و  تبانج و  رب  ندنامیقاب   - 7

تسا و ممیت  شا  هفیظو  هک  یسک  تسا و  لطاب  شا  هزور  دنکن  لسغ  حبـص  ناذا  ات  ناضمر  هام  رد  ادمع  بنج  رگا  هلأسم 1628 - 
.تسا لطاب  زین  شا  هزور  دیامنن  ممیت  ادمع 

.دمآ دهاوخ  ادعب  ناضمر  هام  ءاضق  مکح  و 

؛ تسا نیعم  نآ  تقو  ناـضمر  هاـم  هزور  لـثم  هک  یبجاو  ياـه  هزور  زا  نآ  ءاـضق  ناـضمر و  هاـم  ریغ  هزور  رد  رگا  هلأسم 1629 - 
.تسا حیحص  شا  هزور  هک  تسا  نیا  رهظا  دنکن  لسغ  حبص  ناذا  ات  ادمع  بنج 

هزور دـنک و  ممیت  دـیاب  دوش ؛ گنت  تقو  ات  دـنکن  لسغ  ادـمع  هچنانچ  تسا  بنج  ناضمر  هاـم  بش  رد  هک  یـسک  هلأسم 1630 - 
.دریگب

دیامن و اضق  ار  زور  نآ  هزور  دیاب  دیایب ؛ شدای  زور  کی  زا  دعب  دـنک و  شومارف  ار  لسغ  ناضمر  هام  رد  بنج  رگا  هلأسم 1631 - 
زور هس  دناد  یمن  رگا  الثم  دیامن ؛ اضق  هدوب  بنج  دراد  نیقی  هک  ار  يزور  دنچ  ره  هزور  دـیاب  دـیایب ؛ شدای  زور  دـنچ  زا  دـعب  رگا 

.دنک اضق  ار  زور  هس  هزور  دیاب  زور ؛ راهچ  ای  هدوب  بنج 

شا هزور  دـنک ؛ بنج  ار  دوخ  رگا  درادـن ؛ تقو  ممیت  لسغ و  زا  مادـک  چـیه  يارب  ناضمر  هاـم  بش  رد  هک  یـسک  هلأسم 1632 - 
.دوش یم  بجاو  وا  رب  هرافک  اضق و  تسا و  لطاب 

بنج ار  دوخ  دراد و  تقو  لسغ  هزادنا  هب  هک  دنک  نامگ  دـیامن ؛ وجتـسج  هن ؛ ای  دراد  تقو  دـمهفب  هکنآ  يارب  رگا  هلأسم 1633 - 
تسا حیحص  شا  هزور  دنک ؛ ممیت  هدوب و  گنت  تقو  دمهفب  دعب  دنک و 
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حیحـص دریگب  هزور  ممیت  اب  هدوب و  گنت  تقو  دمهفب  دعب  دیامن و  بنج  ار  دوخ  دراد و  تقو  هک  دنک  نامگ  وجتـسج  نودب  زین  و 
.تسا

هدرکن لسغ  دیابن  دوش ؛ یمن  رادیب  حبـص  ات  دباوخب  رگا  هک  دـناد  یم  تسا و  بنج  ناضمر  هام  بش  رد  هک  یـسک  هلأسم 1634 - 
.دوش یم  بجاو  وا  رب  هرافک  اضق و  تسا و  لطاب  شا  هزور  دوشن ؛ رادیب  حبص  ات  دباوخب و  لسغ  زا  شیپ  هچنانچ  دباوخب و 

هک یتروص  رد  لسغ  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوش ؛ رادـیب  دـباوخب و  ناضمر  هام  بش  رد  بنج  هاگره  هلأسم 1635 - 
.دوش یم  رادیب  حبص  ناذا  زا  شیپ  دباوخب  هرابود  رگا  هک  دهدب  لامتحا  هچرگا  دباوخن  دشابن  ندش  رادیب  هب  شتداع 

هچنانچ دوش ؛ یم  رادیب  حبـص  ناذا  زا  شیپ  دباوخب  رگا  هک  دراد  نیقی  تسا و  بنج  ناضمر  هام  بش  رد  هک  یـسک  هلأسم 1636 - 
.تسا حیحص  شا  هزور  دنامب ؛ باوخ  ناذا  ات  دباوخب و  میمصت  نیا  اب  دنک و  لسغ  ندش  رادیب  زا  دعب  هک  دشاب  هتشاد  میمصت 

.دهدب زین  ار  ندش  رادیب  لامتحا  هتشاد و  ار  حبص  ناذا  زا  لبق  ندش  رادیب  تداع  هک  یسک  تسا  نینچمه  و 

رادیب حبـص  ناذا  زا  شیپ  دباوخب  رگا  هک  دهد  یم  لامتحا  ای  دناد  یم  تسا و  بنج  ناضمر  هام  بش  رد  هک  یـسک  هلأسم 1637 - 
؛ دنامب باوخ  حبـص  ناذا  ات  دباوخب و  هک  یتروص  رد  دنک ؛ لسغ  دیاب  ندش  رادیب  زا  دعب  هک  دـشاب  هتـشاد  تلفغ  هچنانچ  دوش ؛ یم 

.دوش یم  بجاو  وا  رب  اضق  طایتحا  رب  انب 

زا شیپ  دباوخب  رگا  هک  دهد  یم  لامتحا  ای  دراد  نیقی  تسا و  بنج  ناضمر  هام  بش  رد  هک  یسک  هلأسم 1638 - 
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هک یتروص  رد  هن ؛ ای  دنک  لسغ  هک  دشاب  هتشاد  دیدرت  ای  دنک  لسغ  ندش  رادیب  زا  دعب  دهاوخن  هچنانچ  دوش ؛ یم  رادیب  حبـص  ناذا 
.تسا مزال  هرافک  اضق و  لطاب و  شا  هزور  دوشن ؛ رادیب  دباوخب و 

زا شیپ  دـباوخب  هرابود  رگا  هک  دـهد  لامتحا  ای  دـنک  نیقی  دوش و  رادـیب  دـباوخب و  ناضمر  هاـم  بش  رد  بنج  رگا  هلأسم 1639 - 
؛ دوشن رادیب  ناذا  ات  دباوخب و  هرابود  هچنانچ  دنک ؛ لسغ  ندش  رادیب  زا  دعب  هک  دشاب  هتشاد  مه  میمصت  دوش و  یم  رادیب  حبص  ناذا 

هزور ياضق  دوشن ؛ رادیب  حبص  ناذا  ات  دباوخب و  موس  هبترم  يارب  دوش و  رادیب  مود  باوخ  زا  رگا  دنک و  اضق  ار  زور  نآ  هزور  دیاب 
.دهدب زین  هرافک  یبابحتسا  طایتحا  رب  انب  دوش و  یم  بجاو 

رادـیب زا  دـعب  هک  تسا  یباوخ  دوش -  ملتحم  باوخ  رد  ناـسنا  هک  یتروص  رد  موس -  مود و  لوا و  باوـخ  زا  دارم  هلأسم 1640 - 
.دوش یمن  باسح  لوا  باوخ  هدش  ملتحم  نآ  رد  هک  یباوخ  اما  دباوخب و  ندش 

.دنک لسغ  اروف  تسین  بجاو  دوش ؛ ملتحم  زور  رد  راد  هزور  رگا  هلأسم 1641 - 

؛ هدش ملتحم  ناذا  زا  شیپ  دنادب  هچرگا  هدـش ؛ ملتحم  دـنیبب  دوش و  رادـیب  حبـص  ناذا  زا  دـعب  ناضمر  هام  رد  هاگره  هلأسم 1642 - 
.تسا حیحص  وا  هزور 

دشابن دمع  يور  زا  هچرگا  دنامب ؛ بنج  حبـص  ناذا  ات  هاگره  دریگب ؛ ار  ناضمر  هزور  ياضق  دهاوخ  یم  هک  یـسک  هلأسم 1643 - 
.تسا لطاب  وا  هزور 

دنادب هدش و  ملتحم  دنیبب  دوش و  رادیب  حبـص  ناذا  زا  دعب  رگا  دریگب ؛ ار  ناضمر  هزور  ياضق  دهاوخ  یم  هک  یـسک  هلأسم 1644 - 
هدش ملتحم  ناذا  زا  شیپ 
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دناوت یمن  ار  زور  نآ  دنکن ؛ لسغ  حبـص  ناذا  ات  هدـش و  بنج  دـمهفب  بش  رد  رگا  یلو  دریگب ؛ هزور  ار  زور  نآ  دـناوت  یم  تسا ؛
.دریگب اضق  هزور 

ناذا ات  ادـمع  درادـن  ینیعم  تقو  هرافک  هزور  لثم  هک  یئاه  هزور  زا  ناضمر  هزور  ياـضق  ریغ  یبجاو  هزور  رد  رگا  هلأسم 1645 - 
.دریگب هزور  ار  يرگید  زور  زور ؛ نآ  زا  ریغ  هک  تسا  نآ  رتهب  یلو  تسا  حیحص  شا  هزور  هک  تسا  نیا  رهظا  دنامب ؛ بنج  حبص 

لطاب شا  هزور  ناضمر ؛ هام  هزور  رد  دنکن ؛ لسغ  ادمع  دوش و  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  حبص  ناذا  زا  شیپ  نز  رگا  هلأسم 1646 - 
.تسا ندرک  لسغ  طوحا  هچرگا  تسین  لطاب  نآ  ریغ  رد  تسا و 

هزور دـنکن  ممیت  حبـص  ناذا  زا  شیپ  ادـمع  رگا  ناضمر  هام  هزور  رد  تسا ؛ ممیت  سافن ؛ ای  ضیح  هب  تبـسن  شا  هفیظو  هک  ینز  و 
.تسا لطاب  شا 

ممیت دیاب  دشاب ؛ هتشادن  تقو  لسغ  يارب  دوش و  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  ناضمر  هام  رد  حبص  ناذا  زا  شیپ  نز  رگا  هلأسم 1647 - 
.دنامب رادیب  حبص  ناذا  ات  دیاب  بجاو  طایتحاربانب  دیامن و 

ممیت لسغ و  زا  مادک  چیه  يارب  دوش و  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  ناضمر  كرابم  هام  رد  حبص  ناذا  کیدزن  نز  رگا  هلأسم 1648 - 
.تسا حیحص  شا  هزور  دشاب ؛ هتشادن  تقو 

هچرگا دـنیبب ؛ سافن  ای  ضیح  نوخ  زور  نیب  رد  ای  دـشاب ؛ كاپ  سافن  ای  ضیح  نوخ  زا  حبـص  ناذا  زا  دـعب  نز  رگا  هلأسم 1649 - 
.تسا لطاب  وا  هزور  دشاب ؛ برغم  کیدزن 

هزور دیایب ؛ شدای  زور  دنچ  ای  زور  کی  زا  دعب  دنک و  شومارف  ار  سافن  ای  ضیح  لسغ  نز  رگا  هلأسم 1650 - 
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.تسا حیحص  هتفرگ  هک  یئاه 

ناذا ات  دـنک و  یهاتوک  ندرک  لسغ  رد  دوش و  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  ناضمر  هام  رد  حبـص  ناذا  زا  شیپ  نز  رگا  هلأسم 1651 - 
ات دباوخب و  هبترم  هس  هچرگا  دوش ؛ هنانز  مامح  هک  دشاب  رظتنم  الثم  دنکن  یهاتوک  هچنانچ  یلو  تسا ؛ لطاب  شا  هزور  دـنکن ؛ لسغ 

.تسا حیحص  وا  هزور  دنکن  لسغ  ناذا 

(407  ) هلأسم رد  هضاحتسا  ماکحا  رد  هک  یلیصفت  هب  ار  دوخ  ياهلسغ  تسا ؛ هریثک  هضاحتـسا  لاح  رد  هک  ینز  رگا  هلأسم 1652 - 
حیحـص شا  هزور  دـنکن  لسغ  هچرگا  هطـسوتم  هضاحتـسا  رد  هک  تسا  نیا  رهظا  تسا و  حیحـص  وا  هزور  دروآ ؛ اـج  هب  دـش  هتفگ 

.تسا

هزور تیم  سم  لسغ  نودب  دناوت  یم  هدناسر ) تیم  ندب  هب  ار  دوخ  ندب  زا  یئاج  ینعی   ) هدرک تیم  سم  هک  یسک  هلأسم 1653 - 
.دوش یمن  لطاب  وا  هزور  دیامن ؛ سم  ار  تیم  مه  هزور  لاح  رد  رگا  دریگب و 

ندرک هلاما   - 8

.دنک یم  لطاب  ار  هزور  دشاب ؛ هجلاعم  يارب  يراچان و  يور  زا  هچرگا  ناور  زیچ  اب  ندرک  هلاما  هلأسم 1654 - 

ندرک یق   - 9

رگا یلو  دوش ؛ یم  لطاب  شا  هزور  دشاب ؛ راچان  نآ  دننام  ضرم و  هطساو  هب  هچرگا  دنک  یق  ادمع  راد  هزور  هاگره  هلأسم 1655 - 
.درادن لاکشا  دنک  یق  رایتخا  یب  ای  اوهس 

نآ بجاو  طایتحا  دنک ؛ یم  یق  رایتخا  یب  زور  رد  نآ ؛ ندروخ  هطـساو  هب  دـناد  یم  هک  دروخب  يزیچ  بش  رد  رگا  هلأسم 1656 - 
.دیامن اضق  ار  زور  نآ  هزور  هک  تسا 

يراددوخ دیاب  دشاب ؛ هتـشادن  تقـشم  ررـض و  وا  يارب  هچنانچ  دـنک ؛ يراددوخ  ندرک  یق  زا  دـناوتب  راد  هزور  رگا  هلأسم 1657 - 
.دیامن

یلو دوش ؛ یمن  لطاب  وا  هزور  دروآ و  نوریب  ار  نآ  دیاب  دشاب ؛ نکمم  هچنانچ  دورب ؛ راد  هزور  يولگ  رد  سگم  رگا  هلأسم 1658 - 
.تسا حیحص  وا  هزور  دروآ و  نوریب  تسین  بجاو  دنک ؛ یم  یق  نآ  ندروآ  نوریب  هطساو  هب  هک  دنادب  رگا 

تسین مزال  نآ  ندروآ  نوریب  تسا ؛ هزور  هک  دیایب  شدای  مکش  هب  ندیـسر  زا  شیپ  دربب و  ورف  ار  يزیچ  اوهـس  رگا  هلأسم 1659 - 
.تسا حیحص  وا  هزور  و 

؛ دنزب غورآ  ادمع  دیابن  طایتحا  رب  انب  دیآ ؛ یم  نوریب  ولگ  زا  يزیچ  ندز ؛ غورآ  هطساو  هب  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  رگا  هلأسم 1660 - 
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.درادن لاکشا  دشاب  هتشادن  نیقی  رگا  یلو 

شا هزور  دور ؛ ورف  راـیتخا  یب  رگا  دزیرب و  نوریب  ار  نآ  دـیاب  دـیایب ؛ شناـهد  اـی  ولگ  رد  يزیچ  دـنزب و  غورآ  رگا  هلأسم 1661 - 
.تسا حیحص 

دنک یم  لطاب  ار  هزور  هک  یئاهزیچ  ماکحا 

زا هچنانچ  دوش و  یم  لطاب  وا  هزور  دهد ؛ ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  رایتخا  يور  زا  ادمع و  ناسنا  رگا  هلأسم 1662 - 
ناذا ات  دش  هتفگ  ( 1639  ) هلأسم رد  هک  یلیصفت  هب  دباوخب و  رگا  بنج  یلو  درادن ؛ لاکشا  دشابن ؛ دمع  يور 
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.تسا لطاب  وا  هزور  دنکن  لسغ  حبص 

؛ هدش لطاب  شا  هزور  هکنیا  لایخ  هب  دهد و  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  یئاهراک  زا  یکی  اوهـس  راد  هزور  رگا  هلأسم 1663 - 
.دوش یم  لطاب  وا  هزور  دروآ ؛ اج  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  هرابود  ادمع 

یلو دوش ؛ یمن  لطاب  وا  هزور  دنرب ؛ ورف  بآ  رد  روز  هب  ار  وا  رـس  ای  دـنزیرب ؛ راد  هزور  يولگ  رد  روز  هب  يزیچ  رگا  هلأسم 1664 - 
شدوخ مینز و  یم  وت  هب  یناج  ای  یلام  ررـض  يروخن  اذغ  رگا  دنیوگب  وا  هب  الثم  دـنک  لطاب  ار  دوخ  هزور  هک  دـننک  شروبجم  رگا 

.دوش یم  لطاب  وا  هزور  دروخب ؛ يزیچ  ررض  زا  يریگولج  يارب 

دوخ هزور  شدوخ  هک  دننک  یم  شروبجم  ای  دنزیر  یم  شیولگ  رد  يزیچ  دناد  یم  هک  دورب  یئاج  دـیابن  راد  هزور  هلأسم 1665 - 
؛ دـهد ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  شدوخ  يراچان  يور  زا  ای  دـنزیرب ؛ شیولگ  رد  يزیچ  دورب و  رگا  دـنک و  لطاب  ار 

.تسا لطاب  شا  هزور  دورن  هچرگا  دنک ؛ نتفر  دصق  رگا  هکلب  دوش ؛ یم  لطاب  وا  هزور 

تسا هورکم  راد  هزور  يارب  هچنآ 

: تسا هلمج  نآ  زا  تسا و  هورکم  راد  هزور  يارب  زیچ  دنچ  هلأسم 1666 - 

.دسرب قلح  هب  نآ  يوب  ای  هزم  هک  یتروص  رد  ندیشک ؛ همرس  مشچ و  هب  نتخیر  اود  ( 1)

.دوش یم  فعض  ثعاب  هک  نتفر  مامح  نتفرگ و  نوخ  دننام  يراک  ره  نداد  ماجنا  ( 2)

.تسین زیاج  دسر  یم  قلح  هب  دنادب  رگا  دسر و  یم  قلح  هب  هک  دنادن  رگا  ندیشک ؛ هیفنا  ( 3)

.رطعم ياه  هایگ  ندرک  وب  ( 4)

.بآ رد  نز  نتسشن  ( 5)

.فایش لامعتسا  ( 6)

.تسا ندب  رد  هک  یسابل  ندرک  رت  ( 7)

.دیایب نوخ  ناهد  زا  نآ  هطساو  هب  هک  يراک  ره  نادند و  ندیشک  ( 8)

كاوسم ( 9)
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.رت بوچ  اب  ندرک 

.ندرک ناهد  رد  يزیچ  ای  بآ  تهج  یب  ( 10)

دروآ و تکرح  هب  ار  دوخ  توهـش  هک  دنک  يراک  ای  دـسوبب  ار  دوخ  نز  ینم ؛ ندـمآ  نوریب  دـصق  نودـب  ناسنا  تسا  هورکم  زین  و 
.دوش یم  لطاب  وا  هزور  دشاب  ینم  ندمآ  نوریب  دصق  هب  رگا 

تسا بجاو  هرافک  اضق و  هک  یئاهاج 

دباوخب هرابود  دوش و  رادیب  دش  هتفگ  ( 1639  ) هلأسم رد  هک  یلیصفت  هب  دوش و  بنج  بش  رد  ناضمر  هزور  رد  رگا  هلأسم 1667 - 
.دریگب ار  هزور  نآ  ياضق  دیاب  طقف  دوشن ؛ رادیب  حبص  ناذا  ات  و 

؛ دـنک یم  لطاب  ار  هزور  راک  نآ  هتـسناد  یم  هک  یتروص  رد  دـهد  ماجنا  ادـمع  دـنک ؛ یم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راـک  رگا  یلو 
.دوش یم  بجاو  وا  رب  هرافک  اضق و 

وا يارب  هرافک  هک  تسا  نیا  رهاظ  دـنک ؛ یم  لطاب  ار  هزور  هک  دـهد  ماـجنا  يراـک  هلأـسم  نتـسنادن  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 1668 - 
هک دنادب  دهدب و  یتبسن  غورد  هب  ربمغیپ  ادخ و  هب  ادمع  رگا  یلو  دیامن ؛ اضق  دعب  هدرک و  كاسما  ار  زور  نآ  دیاب  تسین و  بجاو 

.دنک یم  لطاب  ار  هزور  لمع  نیا  دنادن  هچرگا  تسا  بجاو  زین  هرافک  تسا  مارح 

هزور هرافک 

هام ود  دوش  یم  هتفگ  دعب  هلأسم  رد  هک  يروتـسد  هب  ای  دنک ؛ دازآ  هدنب  کی  دیاب  ناضمر ؛ هام  هزور  راطفا  هرافک  رد  هلأسم 1669 - 
اهنیا دننام  نان و  ای  وج  ای  مدنگ  ینعی  ماعط  تسا ؛ ریس  هد  ابیرقت  هک  دم  کی  مادک  ره  هب  ای  دنک  ریس  ار  ریقف  تصـش  ای  دریگب  هزور 

هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دیامن و  رافغتسا  قدصت و  ناکما  ردق  هب  دیاب  طایتحا  رب  انب  دشابن ؛ نکمم  شیارب  اهنیا  هچنانچ  دهدب و 
.دهدب ار  هرافک  دناوتب ؛ تقو  ره 

دریگب یپ  رد  یپ  ار  نآ  زور  کی  یس و  دیاب  دریگب ؛ ار  ناضمر  هام  هزور  راطفا  هرافک  هام  ود  دهاوخ  یم  هک  یـسک  هلأسم 1670 - 
.درادن لاکشا  دشابن  یپ  رد  یپ  نآ  هیقب  رگا  و 

هام ود  دهاوخ  یم  هک  یسک  هلأسم 1671 - 
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نآ هزور  نابرق ؛ دیع  دننام  هک  دـشاب  يزور  زور ؛ کی  یـس و  نیب  رد  هک  دـنک  عورـش  یعقوم  دـیابن  دریگب ؛ ار  ناضمر  هزور  هرافک 
.تسین حیحص 

هک دنک  عورـش  یتقو  ای  دریگن ؛ هزور  زور  کی  رذع  نودب  نآ  نیب  رد  رگا  دریگب ؛ هزور  یپ  رد  یپ  دـیاب  هک  یـسک  هلأسم 1672 - 
ار اه  هزور  دیاب  دریگب ؛ هزور  ار  زور  نآ  هدرک  رذن  هک  دسرب  يزور  هب  الثم  تسا ؛ بجاو  نآ  هزور  هک  دـسرب  يزور  هب  نآ  نیب  رد 

.دریگب رس  زا 

روبجم نآ  نتفر  رد  هک  يرفـس  ای  سافن  ای  ضیح  لثم  يرذع  دریگب  هزور  یپ  رد  یپ  دیاب  هک  یئاهزور  نیب  رد  رگا  هلأسم 1673 - 
ندش فرطرب  زا  دـعب  ار  هیقب  هکلب  دریگب ؛ رـس  زا  ار  اه  هزور  تسین  بجاو  رذـع ؛ ندـش  فرطرب  زا  دـعب  دـیآ ؛ شیپ  وا  يارب  تسا ؛

.دروآ یم  اج  هب  رذع 

هدش مارح  یتهج  هب  ای  انز ؛ بارش و  لثم  دشاب  مارح  الصا  زیچ  نآ  هچ  دنک ؛ لطاب  ار  دوخ  هزور  یمارح  زیچ  هب  رگا  هلأسم 1674 - 
هرافک طایتحا  رب  انب  ضیح ؛ لاح  رد  دوخ  لایع  اب  ندرک  یکیدزن  دراد و  ررـض  ناسنا  يارب  هک  یلـالح  ياذـغ  ندروخ  لـثم  دـشاب 

اهنآ مادک  ره  هب  ای  دنک ؛ ریـس  ار  ریقف  تصـش  دریگب و  هزور  هام  ود  دـنک و  دازآ  هدـنب  کی  دـیاب  ینعی  دوش ؛ یم  بجاو  وا  رب  عمج 
هک اهنآ  مادک  ره  دشابن ؛ نکمم  شیارب  هس  ره  هچنانچ  دهدب و  اهنیا  دننام  نان و  ای  وج  ای  مدـنگ  تسا ؛ ریـس  هد  ابیرقت  هک  دـم  کی 

.دهد ماجنا  دیاب  تسا  نکمم 

تبسن ادمع  ص )  ) ربمغیپ ادخ و  هب  ار  یغورد  راد  هزور  رگا  هلأسم 1675 - 
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.دوش یم  بجاو  وا  رب  دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  نآ  لیصفت  هک  عمج  هرافک  طایتحا ؛ رب  انب  دهد ؛

.تسا بجاو  وا  رب  هرافک  کی  رهظا  رب  انب  دنک ؛ عامج  هبترم  دنچ  ناضمر  هام  زور  کی  رد  راد  هزور  رگا  هلأسم 1676 - 

.دراد ار  عامج  مکح  زین  ءانمتسا  و 

دنک یم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راک  ءانمتـسا  عاـمج و  ریغ  هبترم  دـنچ  ناـضمر  هاـم  زور  کـی  رد  راد  هزور  رگا  هلأسم 1677 - 
.تسا یفاک  هرافک  کی  اهنآ  همه  يارب  دهد ؛ ماجنا 

عامج دوخ  لالح  اب  دعب  دهد و  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راک  ءانمتسا  عامج و  زا  ریغ  راد  هزور  رگا  هلأسم 1678 - 
.دوش یم  بجاو  هرافک  کی  ود  ره  يارب  دیامن ؛

دعب دـماشایب و  بآ  الثم  دـهد  ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راک  ءانمتـسا  عامج و  زا  ریغ  راد  هزور  رگا  هلأسم 1679 - 
.تسا یفاک  هرافک  کی  دروخب ؛ یمارح  ياذغ  الثم  دهد  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  تسا و  مارح  هک  يرگید  راک 

دیاب تسا و  لطاب  شا  هزور  دربب ؛ ورف  ار  نآ  ادـمع  هچناـنچ  دـیایب ؛ شناـهد  رد  يزیچ  دـنزب و  غورآ  راد  هزور  رگا  هلأسم 1680 - 
.دوش یم  بجاو  وا  رب  مه  هرافک  دریگب و  ار  نآ  ياضق 

ار هزور  نآ  ياضق  دیاب  درب ؛ ورف  ار  نآ  ادـمع  دـیایب و  وا  ناهد  هب  نوخ  ندز ؛ غورآ  عقوم  الثم  دـشاب ؛ مارح  زیچ  نآ  ندروخ  رگا  و 
.دوش یم  بجاو  وا  رب  مه  عمج  هرافک  طایتحا  رب  انب  دریگب و 

دهدب هرافک  دیاب  دنک ؛ لطاب  ار  دوخ  هزور  ادمع  زور  نآ  رد  هچنانچ  دریگب ؛ هزور  ار  ینیعم  زور  هک  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 1681 - 
نآ هرافک  و 
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.دش رکذ  ( 1669  ) هلأسم رد  هک  تسا  يوحن  هب 

برغم دمهفب  دعب  دـنک و  راطفا  تسین  وا  هتفگ  هب  دامتعا  دـش و  برغم  دـیوگ  یم  هک  یـسک  هتفگ  هب  راد  هزور  رگا  هلأسم 1682 - 
.دوش یم  بجاو  وا  رب  هرافک  اضق و  هن ؛ ای  تسا  هدوب  برغم  هک  دنک  کش  ای  تسا  هدوبن 

رفـس هرافک  زا  رارف  يارب  رهظ  زا  شیپ  ای  دنک ؛ ترفاسم  رهظ  زا  دعب  رگا  هدرک ؛ لطاب  ار  دوخ  هزور  ادمع  هک  یـسک  هلأسم 1683 - 
.تسا بجاو  وا  رب  هرافک  زین  دنک  دمآ  شیپ  وا  يارب  یترفاسم  رهظ  زا  لبق  رگا  هکلب  دوش ؛ یمن  طقاس  وا  زا  هرافک  دیامن ؛

تسا نیا  طایتحا  دوش ؛ ادیپ  وا  يارب  ضرم  ای  سافن  ای  ضیح  دننام  يرذع  دعب  دنک و  لطاب  ار  دوخ  هزور  ادمع  رگا  هلأسم 1684 - 
.دشابن بجاو  هرافک  تروص  نیا  رد  هک  تسین  دیعب  دهدب و  ار  هرافک  هک 

نابعـش رخآ  هک  دوش  مولعم  دـعب  دـنک ؛ لطاب  ار  دوخ  هزور  ادـمع  تسا و  ناضمر  هاـم  لوا  زور  هک  دـنک  نیقی  رگا  هلأسم 1685 - 
.تسین بجاو  وا  رب  هرافک  هدوب ؛

لوا دوش  مولعم  دـعب  دـنک ؛ لطاب  ار  دوخ  هزور  ادـمع  لاوش و  لوا  ای  تسا  ناضمر  رخآ  هک  دـنک  کش  ناـسنا  رگا  هلأسم 1686 - 
.تسین بجاو  وا  رب  هرافک  هدوب ؛ لاوش 

هرافک دـشاب ؛ هدرک  هارکا  ار  نز  هچنانچ  دـنک ؛ عامج  تسا  راد  هزور  هک  دوخ  نز  اب  ناـضمر  هاـم  رد  راد  هزور  رگا  هلأسم 1687 - 
.دوش یم  بجاو  هرافک  کی  مادک  ره  رب  هدوب ؛ یضار  عامج  هب  نز  رگا  دهدب و  دیاب  ار  نز  هزور  شدوخ و  هزور 

دنک هارکا  اردوخ  راد  هزور  رهوش  ینز  رگا  هلأسم 1688 - 
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.دهدب ار  رهوش  هزور  هرافک  تسین  بجاو  دیامن ؛ عامج  وا  اب  هک 

طایتحا رب  اـنب  دوش ؛ یـضار  نز  عاـمج ؛ نیب  رد  دـنک و  عاـمج  هب  هارکا  ار  دوخ  نز  ناـضمر ؛ هاـم  رد  راد  هزور  رگا  هلأسم 1689 - 
.دهدب هرافک  کی  نز  هرافک و  ود  درم  دیاب  بجاو 

بجاو وا  رب  هرافک  کی  دـیامن ؛ عامج  تسا  باوخ  هک  دوخ  راد  هزور  نز  اب  ناضمر  كرابم  هاـم  رد  راد  هزور  رگا  هلأسم 1690 - 
.تسین بجاو  وا  رب  مه  هرافک  تسا و  حیحص  نز  هزور  دوش و  یم 

اج هب  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راک  عاـمج  ریغ  هک  دـنک  هارکا  ار  دوخ  رهوش  نز  اـی  ار  دوخ  نز  درم  رگا  هلأسم 1691 - 
.تسین بجاو  هرافک  اهنآ  زا  کی  چیه  رب  دروآ ؛

یلو دنک ؛ عامج  هب  هارکا  ار  دوخ  راد  هزور  نز  دناوت  یمن  دریگ ؛ یمن  هزور  ضرم  ای  ترفاسم  هطـساو  هب  هک  یـسک  هلأسم 1692 - 
.تسین بجاو  زین  درم  رب  هرافک  دیامن ؛ هارکا  ار  وا  رگا 

.دهد ماجنا  ار  نآ  اروف  تسین  مزال  یلو  دنک ؛ یهاتوک  هرافک  ندروآ  اج  هب  رد  دیابن  ناسنا  هلأسم 1693 - 

.دوش یمن  هفاضا  نآ  رب  يزیچ  درواین ؛ اج  هب  ار  نآ  لاس  دنچ  دوش و  بجاو  ناسنا  رب  هرافک  رگا  هلأسم 1694 - 

دم کی  زا  رتشیب  اهنآ  زا  مادک  ره  هب  دناوت  یمن  دـهدب ؛ ماعط  ار  ریقف  تصـش  زور  کی  هرافک  يارب  دـیاب  هک  یـسک  هلأسم 1695 - 
یم یلو  دـیامن ؛ باسح  هرافک  زا  ار  يدایز  دـیامن و  ریـس  هبترم  کی  زا  رتشیب  ار  ریقف  کی  ای  دـهدب ؛ ماعط  تسا  ریـس  هد  ابیرقت  هک 

نآ هب  دم  کی  دنشاب  ریغص  هچرگا  ریقف  تالایع  زا  کی  ره  يارب  دناوت 
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.دهدب ریقف 

دیاب دهد ؛ ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  ادمع  رهظ  زا  دـعب  رگا  هتفرگ ؛ ار  ناضمر  هزور  ياضق  هک  یـسک  هلأسم 1696 - 
.دریگب هزور  زور  هس  دناوت ؛ یمن  رگا  دهدب و  ماعط  تسا  ریس  هد  ابیرقت  هک  دم  کی  مادک  ره  ریقف  هد  هب 

تسا بجاو  هزور  ياضق  طقف  هک  یئاهاج 

: تسین بجاو  هرافک  تسا و  بجاو  ناسنا  رب  هزور  ياضق  طقف  تروص  دنچ  رد  هلأسم 1697 - 

.دوشن رادیب  مود  باوخ  زا  حبص  ناذا  ات  دش  هتفگ  ( 1639  ) هلأسم رد  هک  یلیصفت  هب  دشاب و  بنج  ناضمر  هام  بش  رد  هکنآ  لوا 

دنک دصق  ای  دشابن ؛ هزور  هک  دنک  دـصق  ای  دـنک ؛ ایر  ای  دـنکن ؛ هزور  تین  یلو  درواین  اج  هب  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  یلمع  مود 
.دهد ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک 

.دریگب هزور  زور  دنچ  ای  زور  کی  تبانج  لاح  هب  دنک و  شومارف  ار  تبانج  لسغ  ناضمر  هام  رد  هکنآ  موس 

مولعم دعب  دـهد ؛ ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هن ؛ ای  هدـش  حبـص  دـنک  قیقحت  هکنیا  نودـب  ناضمر  هام  رد  هکنآ  مراهچ 
مولعم دعب  دهد ؛ ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هدش ؛ حبـص  دراد  نامگ  هکنیا  اب  قیقحت  زا  دعب  رگا  زین  هدوب و  حبـص  دوش 

ار هزور  هک  يراک  هن و  ای  هدش  حبـص  هک  دـنک  کش  قیقحت  زا  دـعب  رگا  هکلب  تسا ؛ بجاو  وا  رب  زور  نآ  ياضق  هدوب ؛ حبـص  دوش 
.دروآ اج  هب  ار  زور  نآ  هزور  ياضق  دیاب  هدوب  حبص  دوش  مولعم  دعب  دهد ؛ ماجنا  دنک  یم  لطاب 

هدوب حبص  دوش  مولعم  دعب  دهد ؛ ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  وا  هتفگ  هب  ناسنا  هدشن و  حبص  دیوگب  یسک  هکنآ  مجنپ 
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.تسا

یم لطاب  ار  هزور  هک  يراک  دنک و  یم  یخوش  دنک  لایخ  ای  دنکن ؛ نیقی  وا  هتفگ  هب  ناسنا  هدش و  حبـص  دیوگب  یـسک  هکنآ  مشش 
.تسا هدوب  حبص  دوش  مولعم  دعب  دهد ؛ ماجنا  دنک 

.تسا هدوبن  برغم  دوش  مولعم  دعب  دننک ؛ راطفا  رگید  سک  هتفگ  هب  نآ  دننام  روک و  هکنآ  متفه 

.تسا هدوبن  برغم  دوش  مولعم  دعب  دنک ؛ راطفا  هدش و  برغم  هک  دنک  نیقی  یکیرات  هطساو  هب  فاص  ياوه  رد  هکنآ  متشه 

.تسین مزال  اضق  هدوبن ؛ برغم  دوش  مولعم  دعب  دنک ؛ راطفا  هدش  برغم  هکنیا  نامگ  هب  ربا  ياوه  رد  رگا  یلو 

رب انب  تسا  نینچمه  دور و  ورف  رایتخا  یب  دنادرگب و  ناهد  رد  بآ  ینعی  دنک ؛ هضمـضم  تهج  یب  ای  ندش ؛ کنخ  يارب  هکنآ  مهن 
ای دـهد ؛ ورف  ار  بآ  تسا و  هزور  هک  دـنک  شومارف  رگا  یلو  دـشاب ؛ بجاو  زاـمن  ریغ  يوـضو  يارب  هضمـضم  رگا  بجاو  طاـیتحا 

.تسین بجاو  وا  رب  اضق  دور ؛ ورف  رایتخا  یب  ودنک  هضمضم  بجاو  زامن  يوضو  يارب 

.تسین بجاو  هرافک  دیامن و  اضق  تسا  مزال  دنک ؛ راطفا  هیقت  ای  رارطضا  ای  هارکا  تهج  زا  یسک  هکنآ  مهد 

اـضق دور ؛ ورف  رایتخا  یب  دنک و  ینیب  لخاد  بآ  ای  دور  ورف  رایتخا  یب  دربب و  ناهد  رد  ار  يرگید  زیچ  بآ  ریغ  رگا  هلأسم 1698 - 
.تسین بجاو  وا  رب 

هک تسا  نآ  رتهب  درب ؛ ورف  ار  ناهد  بآ  دهاوخب  هضمضم  زا  دعب  رگا  تسا و  هورکم  راد  هزور  يارب  دایز  هضمـضم  هلأسم 1699 - 
.دزیرب نوریب  ار  ناهد  بآ  هبترم  هس 

هضمضم دیابن  دوش ؛ یم  شیولگ  دراو  بآ  یشومارف  يور  زا  ای  رایتخا  یب  هضمضم ؛ هطساو  هب  هک  دنادب  ناسنا  رگا  هلأسم 1700 - 
.دنک

هلأسم
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دعب دـهد ؛ ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هدـشن و  حبـص  هک  دـنک  نیقی  قفا  هب  هاگن  زا  دـعب  ناضمر ؛ هام  رد  رگا   - 1701
.تسین مزال  اضق  هدوب ؛ حبص  دوش  مولعم 

.تسین مزال  اضق  هدش ؛ حبص  هک  دنکن  زارحا  دنک و  هاگن  رگا  نینچمه  و 

زا شیپ  هن ؛ ای  هدش  حبص  هک  دنک  کش  رگا  یلو  دنک ؛ راطفا  دناوت  یمن  هن ؛ ای  هدش  برغم  هک  دنک  کش  ناسنا  رگا  هلأسم 1702 - 
.دهد ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  دناوت  یم  مه  قیقحت 

اضق هزور  ماکحا 

.دیامن اضق  هدوب  هناوید  هک  ار  یتقو  ياه  هزور  تسین  بجاو  دوش ؛ لقاع  هناوید  رگا  هلأسم 1703 - 

.دیامن اضق  هدوب  رفاک  هک  یتقو  ياه  هزور  تسین  بجاو  دوش ؛ ناملسم  رفاک  رگا  هلأسم 1704 - 

.دیامن اضق  دیاب  هدوب  رفاک  هک  ار  یتقو  ياه  هزور  ددرگ ؛ ناملسم  هرابود  دوش و  رفاک  یناملسم  رگا  یلو 

؛ هدش تسم  نآ  هطـساو  هب  هک  ار  يزیچ  هچرگا  دیامن ؛ اضق  دیاب  هدش ؛ توف  یتسم  هطـساو  هب  ناسنا  زا  هک  يا  هزور  هلأسم 1705 - 
.دشاب هدروخ  هجلاعم  يارب 

رادقم تسین  بجاو  هدش ؛ فرطرب  وا  رذع  تقو  هچ  هک  دنک  کش  دـعب  دریگن و  هزور  زور  دـنچ  يرذـع  يارب  رگا  هلأسم 1706 - 
مجنپ دـناد  یمن  هدرک و  ترفاسم  ناضمر  هاـم  زا  شیپ  هک  یـسک  ـالثم  دـیامن ؛ اـضق  هتفرگن  هزور  دـهد  یم  لاـمتحا  هک  ار  يرتشیب 

هک دناد  یمن  هتشگرب و  ناضمر  زا  دعب  هدرک و  ترفاسم  ناضمر  هام  ياهرخآ  رد  الثم  هکنیا  ای  مشش و  ای  هتـشگرب  رفـس  زا  ناضمر 
دنک اـضق  ار  زور  جـنپ  ینعی  رتـمک  رادـقم  دـناوت  یم  تروص  ود  ره  رد  مشـش ؛ تسیب و  اـی  هدرک  ترفاـسم  ناـضمر  مجنپ  تسیب و 

هک تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچرگا 
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.دیامن اضق  ار  زور  شش  ینعی  رتشیب  رادقم 

تقو رگا  یلو  درادـن ؛ یعنام  دریگب  لوا  هک  ار  مادـک  ره  ياضق  دـشاب ؛ هتـشاد  اضق  هزور  ناـضمر  هاـم  دـنچ  زا  رگا  هلأسم 1707 - 
نآ رتهب  دشاب ؛ هدـنام  ناضمر  هب  مه  زور  جـنپ  دـشاب و  هتـشاد  اضق  رخآ  ناضمر  زا  زور  جـنپ  الثم  دـشاب ؛ گنت  رخآ  ناضمر  ياضق 

.دریگب ار  رخآ  ناضمر  ياضق  لوا  هک  تسا 

مادک ياضق  دریگ  یم  هک  ار  يا  هزور  دـنکن  نیعم  تین  رد  دـشاب و  بجاو  وا  رب  ناضمر  هام  دـنچ  هزور  ياضق  رگا  هلأسم 1708 - 
.دوش یمن  باسح  يرخآ  لاس  ياضق  تسا ؛ ناضمر  هام 

دوخ هزور  رهظ ؛ زا  شیپ  دناوت  یم  دشابن ؛ گنت  وا  هزور  ياضق  تقو  رگا  هتفرگ ؛ ار  ناضمر  هزور  ياضق  هک  یـسک  هلأسم 1709 - 
.دیامن لطاب  ار 

.دنکن لطاب  ار  هزور  رهظ  زا  دعب  هک  تسا  نآ  رتهب  دشاب ؛ هتفرگ  ار  یتیم  هزور  ياضق  رگا  هلأسم 1710 - 

تـسین مزال  دریمب ؛ ناضمر  ندـش  مامت  زا  شیپ  دریگن و  ار  ناضمر  هزور  سافن ؛ اـی  ضیح  اـی  ضرم  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 1711 - 
.دننک اضق  وا  يارب  هتفرگن  هک  ار  یئاه  هزور 

هک ار  یئاه  هزور  ياضق  دشکب ؛ لوط  دعب  لاس  ناضمر  ات  وا  ضرم  دریگن و  ار  ناضمر  هزور  یضرم ؛ هطساو  هب  رگا  هلأسم 1712 - 
ریقف هب  اهنیا  دننام  نان و  ای  وج  ای  مدنگ  ینعی  ماعط  تسا  ریـس  هد  ابیرقت  هک  دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب  تسین و  بجاو  وا  رب  هتفرگن 

ار یئاه  هزور  دنامب ؛ یقاب  دعب  ناضمر  ات  وا  رذع  دشاب و  هتفرگن  هزور  ترفاسم  يارب  الثم  يرگید  رذع  هطـساو  هب  رگا  یلو  دـهدب ؛
طایتحا دنک و  اضق  دیاب  هتفرگن  هک 
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.دهدب ریقف  هب  مه  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  هک  تسا  نآ  بجاو 

دنک ادیپ  يرگید  رذع  یلو  دوش  فرطرب  وا  ضرم  ناضمر  زا  دـعب  دریگن و  ار  ناضمر  هزور  یـضرم  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 1713 - 
.دیامن اضق  هتفرگن  هک  ار  یئاه  هزور  دیاب  دریگب ؛ ار  هزور  ياضق  دعب  ناضمر  ات  دناوتن  هک 

هب دعب  لاس  ناضمر  ات  دوش و  فرطرب  رذع  نآ  ناضمر  زا  دعب  دـشاب و  هتـشاد  يرگید  رذـع  ضرم  زا  ریغ  ناضمر  هام  رد  رگا  زین  و 
هب زین  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنک و  اضق  دیاب  هتفرگن  هک  ار  یئاه  هزور  دریگب ؛ هزور  دناوتن  ضرم  هطـساو 

.دهدب ریقف 

ادمع هدنیآ  ناضمر  ات  دوش و  فرطرب  وا  رذع  ناضمر  زا  دـعب  دریگن و  هزور  يرذـع  هطـساو  هب  ناضمر  هام  رد  رگا  هلأسم 1714 - 
.دهدب ریقف  هب  مه  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  دنک و  اضق  ار  هزور  دیاب  دریگن ؛ ار  هزور  ياضق 

زور ره  دریگب و  ار  اضق  دیاب  دنک ؛ ادیپ  رذع  تقو  یگنت  رد  دوش و  گنت  تقو  ات  دنک  یهاتوک  هزور  ياضق  رد  رگا  هلأسم 1715 - 
ياه هزور  هک  دشاب  هتشاد  میمصت  رذع  ندش  فرطرب  زا  دعب  رگا  بجاو  طایتحا  رب  انب  تسا  نینچمه  دهدب و  ریقف  هب  ماعط  دم  کی 

.دنک ادیپ  رذع  تقو  یگنت  رد  دیامن  اضق  هکنآ  زا  شیپ  یلو  دنک  اضق  ار  دوخ 

زور ره  يارب  دریگب و  ار  رخآ  ناضمر  ياضق  دیاب  دش ؛ بوخ  هکنآ  زا  دعب  دشکب ؛ لوط  لاس  دنچ  ناسنا  ضرم  رگا  هلأسم 1716 - 
.دهدب ریقف  هب  ماعط  دم  کی  شیپ  ياهلاس  زا 

هک یسک  هلأسم 1717 - 
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.دهدب ریقف  کی  هب  ار  زور  دنچ  هرافک  دناوت  یم  دهدب ؛ ریقف  هب  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب 

ره يارب  لوا  لاس  رد  ریخات  تهج  زا  دریگب و  ار  اضق  دـیاب  دزادـنیب ؛ ریخات  لاس  دـنچ  ار  ناـضمر  هزور  ياـضق  رگا  هلأسم 1718 - 
.تسین بجاو  يزیچ  يدعب  لاس  دنچ  ریخات  تهج  زا  اما  دهدب و  ریقف  هب  ماعط  دم  کی  زور 

تـصش هب  ای  دریگب  هزور  هام  ود  زور  ره  يارب  دروآ و  اج  هب  ار  نآ  ياضق  دـیاب  دریگن ؛ ادـمع  ار  ناـضمر  هزور  رگا  هلأسم 1719 - 
زین دـم  کی  زور  ره  يارب  درواین ؛ اج  هب  ار  هزور  نآ  ياضق  هدـنیآ  ناضمر  ات  هچنانچ  دـنک و  دازآ  هدـنب  کـی  اـی  دـهدب  ماـعط  ریقف 

.دهدب هرافک 

.دوش یمن  ررکم  هرافک  دنک ؛ ءانمتسا  ای  عامج  ررکم  زور  رد  دریگن و  ادمع  ار  ناضمر  هزور  رگا  هلأسم 1720 - 

.تسا یفاک  هرافک  کی  دروخب  اذغ  هبترم  دنچ  الثم  دهد ؛ ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راک  هبترم  دنچ  رگا  و 

هتفگ ( 230  ) هحفـص رد  ردپ  ياضق  زامن  رد  هک  یلیـصفت  هب  ار  وا  هزور  ياضق  دیاب  رتگرزب  رـسپ  ردپ ؛ گرم  زا  دعب  هلأسم 1721 - 
.دروآ اج  هب  دش 

هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب ؛ هتفرگن  رذـن  هزور  دـننام  ار  يرگید  بجاو  هزور  ناضمر ؛ هزور  زا  ریغ  ردـپ  رگا  هلأسم 1722 - 
.تسین مزال  گرزب  رسپ  رب  نآ  ءاضق  دشاب ؛ هتفرگن  هدش و  ریجا  هزور  يارب  رگا  یلو  دیامن ؛ اضق  رتگرزب  رسپ 

.تسین مزال  اهنآ  ياضق  رسپ  رب  هتفرگن ؛ ار  اهنآ  ردپ  هدوب و  بجاو  ردپ  رب  دج  هزور  ءاضق  رگا  زین  و 

رفاسم هزور  ماکحا 

ار یتعکر  راهچ  ياهزامن  دیاب  هک  يرفاسم  هلأسم 1723 - 
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وا رفس  ای  ترفاسم  شلغـش  هک  یـسک  لثم  دناوخ  یم  مامت  ار  شزامن  هک  يرفاسم  دریگب و  هزور  دیابن  دناوخب ؛ تعکر  ود  رفـس  رد 
.دریگب هزور  رفس  رد  دیاب  تسا ؛ تیصعم  رفس 

زا لبق  رفـس  تسا  نینچمه  تسا و  هورکم  ترفاسم  هزور  زا  رارف  يارب  یلو  درادن ؛ لاکـشا  ناضمر  هام  رد  ترفاسم  هلأسم 1724 - 
.دشاب یترورض  تهج  هب  ای  هرمع  ای  جح  يارب  رفس  هکنیا  رگم  ناضمر  هام  رد  مراهچ  تسیب و  زور 

؛ دریگب هزور  ار  ینیعم  زور  دـشاب  هدرک  رذـن  الثم  دـشاب ؛ بجاو  ناسنا  رب  يرگید  نیعم  هزور  ناضمر  هزور  ریغ  رگا  هلأسم 1725 - 
.دنکن ترفاسم  زور  نآ  رد  دوشن  راچان  ات  هک  تسا  نآ  رتهب 

.دریگب هزور  ار  زور  نآ  دنامب و  یئاج  رد  زور  هد  هک  دنک  دصق  تسا  نکمم  هچنانچ  دشاب ؛ رفس  رد  رگا  و 

ار زور  نآ  هزور  تسا  مزـال  دریگن  هزور  هک  یتروـص  رد  تسین و  بجاو  هماـقا  دـصق  تسا و  زیاـج  رفـس  هک  تسا  نآ  رهاـظ  یلو 
.دنکاضق

.دروآ اج  هب  رفس  رد  ار  نآ  دناوت  یمن  دنکن ؛ نیعم  ار  نآ  زور  دریگب و  هزور  دنک  رذن  رگا  هلأسم 1726 - 

.دروآ اج  هب  رفس  رد  ار  نآ  دیاب  دریگب ؛ هزور  رفس  رد  ار  ینیعم  زور  هک  دنک  رذن  هچنانچ  یلو 

.دریگب هزور  دشاب  رفاسم  هچرگا  ار  زور  نآ  دیاب  دریگب ؛ هزور  دشابن ؛ ای  دشاب  رفاسم  هچ  ار  ینیعم  زور  دنک  رذن  رگا  زین  و 

هس نآ  هک  تسا  نیا  طوحا  دریگب و  یبحتـسم  هزور  هبیط  هنیدم  رد  زور  هس  تجاح  نتـساوخ  يارب  دناوت  یم  رفاسم  هلأسم 1727 - 
.دشاب هعمج  هبنشجنپ و  هبنشراهچ و  ياهزور  زور 

رگا تسا ؛ لطاب  رفاسم  هزور  دناد  یمن  هک  یسک  هلأسم 1728 - 
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.تسا حیحص  شا  هزور  دمهفن ؛ برغم  ات  رگا  دوش و  یم  لطاب  شا  هزور  دمهفب ؛ ار  هلأسم  زور  نیب  رد  دریگب و  هزور  رفس  رد 

وا هزور  دریگب ؛ هزور  رفـس  رد  دشاب و  یم  لطاب  رفاسم  هزور  هک  دنک  شومارف  ای  تسا ؛ رفاسم  هک  دنک  شومارف  رگا  هلأسم 1729 - 
.تسا لطاب 

.دنک مامت  ار  دوخ  هزور  دیاب  دیامن ؛ ترفاسم  رهظ  زا  دعب  راد  هزور  رگا  هلأسم 1730 - 

یم لطاب  شا  هزور  دشاب ؛ هتـشاد  رفـس  تین  بش  زا  هک  یتروص  رد  دسرب ؛ صخرت  دح  هب  یتقو  دـنک ؛ ترفاسم  رهظ  زا  شیپ  رگا  و 
.تسین مزال  اضق  ادعب  دنک و  مامت  ار  هزور  بجاو  طایتحا  رب  انب  الا  دوش و 

.تسا بجاو  وا  رب  هرافک  دنک  لطاب  ار  هزور  صخرت  دح  هب  ندیسر  زا  شیپ  رگاو 

؛ دـنامب اجنآ  رد  زور  هد  دـهاوخ  یم  هک  دـسرب  یئاج  هب  ای  دـسرب  شنطو  هب  رهظ  زا  شیپ  ناضمر  هام  رد  رفاسم  رگا  هلأسم 1731 - 
بجاو وا  رب  زور  نآ  هزور  هداد ؛ ماجنا  رگا  دریگب و  ار  هزور  زور  نآ  دـیاب  هدادـن ؛ ماجنا  دـنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هچنانچ 

.تسین

ار زور  نآ  دیابن  دنامب ؛ اج  نآ  رد  زور  هد  دهاوخ  یم  هک  دسرب  یئاج  هب  ای  دسرب ؛ شنطو  هب  رهظ  زا  دعب  رفاسم  رگا  هلأسم 1732 - 
.دریگب هزور 

ندروـخ و رد  دـیامن و  عاـمج  ناـضمر  هاـم  هزور  رد  تسا  هورکم  دراد ؛ رذـع  نتفرگ  هزور  زا  هک  یـسک  رفاـسم و  هلأسم 1733 - 
.دنک ریس  اردوخ  الماک  ندیماشآ 

تسین بجاو  اهنآ  رب  هزور  هک  یناسک 

رد یلو  تـسین ؛ بـجاو  وا  رب  هزور  دراد ؛ تقـشم  وا  يارب  اـی  دریگب  هزور  دـناوت  یمن  يریپ  هطـساو  هـب  هـک  یــسک  هلأسم 1734 - 
 - ماعط دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب  مود  تروص 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 381 

http://www.ghaemiyeh.com


.دهدب ریقف  هب  اهنیا -  دننام  نان و  ای  وج  ای  مدنگ 

.دیامن اضق  ار  هزور  تسین  مزال  دریگب ؛ هزور  دناوتب  ناضمر  هام  زا  دعب  رگا  هتفرگن ؛ هزور  يریپ  هطساو  هب  هک  یسک  هلأسم 1735 - 

رب هزور  دراد ؛ تقشم  وا  يارب  ای  دنک  لمحت  ار  یگنشت  دناوت  یمن  دوش و  یم  هنشت  دایز  هک  دراد  یضرم  ناسنا  رگا  هلأسم 1736 - 
زا رتشیب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  دـهدب و  ریقف  هب  ماـعط  دـم  کـی  زور  ره  يارب  دـیاب  مود  تروص  رد  یلو  تسین  بجاو  وا 

.دیامن اضق  هتفرگن  هک  ار  یئاه  هزور  طایتحا  رب  انب  دریگب ؛ هزور  دناوتب  دعب  هچنانچ  دماشاین و  بآ  تسا  راچان  هک  يرادقم 

زور ره  يارب  دـیاب  تسین و  بجاو  وا  رب  هزور  دراد ؛ ررـض  شلمح  يارب  هزور  تسا و  کـیدزن  وا  ندـیئاز  هـک  ینز  هلأسم 1737 - 
.دهدب ریقف  هب  ماعط  دم  کی 

ریقف هب  ماعط  دـم  کـی  زور  ره  يارب  بحتـسم  طاـیتحا  رب  اـنب  تسین و  بجاو  وا  رب  هزور  دراد ؛ ررـض  شدوخ  يارب  هزور  رگا  زین  و 
.دیامن اضق  دیاب  هتفرگن  هک  ار  یئاه  هزور  تروص  ود  رد  دهدب و 

هزور رگا  دهد ؛ ریـش  ترجا  یب  ای  دـشاب ؛ وا  هیاد  ای  هچب ؛ ردام  هچ  تسا ؛ مک  وا  ریـش  دـهد و  یم  ریـش  هچب  هک  ینز  هلأسم 1738 - 
رگا زین  دـهدب و  ریقف  هب  ماعط  دـم  کی  زور  ره  يارب  دـیاب  تسین و  بجاو  وا  رب  هزور  دراد ؛ ررـض  دـهد  یم  ریـش  هک  يا  هچب  يارب 

ود ره  رد  دهدب و  ریقف  هب  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  بحتـسم  طایتحا  رب  انب  تسین و  بجاو  وا  رب  هزور  دراد ؛ ررـض  شدوخ  يارب 
یئاه هزور  تروص 
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هچب ردام  ای  ردپ  زا  هچب  نداد  ریش  يارب  ای  دهد  ریـش  ار  هچب  ترجا  یب  هک  دوش  ادیپ  یـسک  رگا  یلو  دیامن ؛ اضق  دیاب  هتفرگن  هک  ار 
.دریگب هزور  دهدب و  وا  هب  ار  هچب  هک  تسا  بجاو  دریگب ؛ ترجا  دهدب  ار  وا  ترجا  هک  يرگید  سک  زا  ای 

.دهد اذغ  یلومعم  کشخ  ریش  زا  ار  دوخ  هچب  دناوتب  ردام  رگا  طایتحا  رب  انب  تسا  نینچمه  و 

هام لوا  ندش  تباث  هار 

: دوش یم  تباث  زیچ  دنچ  هب  هام  لوا  هلأسم 1739 - 

.دنیبب ار  هام  ناسنا  دوخ  هکنآ  لوا - 

.میا هدید  ار  هام  دنیوگب  دوش ؛ یم  ادیپ  نانیمطا  ای  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  هک  يا  هدع  مود - 

.دوش ادیپ  نانیمطا  ای  نیقی  نآ  هطساو  هب  هک  يزیچ  ره  تسا  نینچمه  و 

یمن تباث  هام  لوا  دنیوگب ؛ رگیدکی  فالخ  رب  ار  هام  تفـص  رگا  یلو  میا ؛ هدـید  ار  هام  بش  رد  هک  دـنیوگب  لداع  درم  ود  موس - 
.دوش

درذگب ناضمر  لوا  زا  زور  یـس  دوش و  یم  تباث  ناضمر  هام  لوا  نآ  هطـساو  هب  هک  درذگب  نابعـش  هام  لوا  زا  زور  یـس  مراهچ - 
.دوش یم  تباث  لاوش  هام  لوا  نآ ؛ هطساو  هب  هک 

دیوگب عرش  مکاح  هچنانچ  هدش و  هابتشا  مکح  رد  هک  دنادب  هکنآ  رگم  دوش  یم  تباث  عرش  مکاح  مکح  هب  هام  لوا  هلأسم 1740 - 
.تسا یفاک  دنا  هداد  تداهش  لاله  تیؤر  هب  نم  دزن  لداع  ود 

نآ هب  دیاب  دنک ؛ ادـیپ  نانیمطا  ای  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  ناسنا  رگا  یلو  دوش ؛ یمن  تباث  نیمجنم  یئوگـشیپ  اب  هام  لوا  هلأسم 1741 - 
.دیامن لمع 

زا شیپ  رگا  یلب  تسا ؛ هدوب  هام  لوا  بش  شیپ ؛ بش  هک  دوش  یمن  لیلد  نآ ؛ ندرک  بورغ  رید  اـی  هاـم  ندوب  دـنلب  هلأسم 1742 - 
هام رهظ 
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هدوب قباس  بش  رد  هام  هک  دوش  یم  مولعم  دـشاب  هتـشاد  قوط  هاـم  رگا  نینچمه  دوش و  یم  بوسحم  هاـم  لوا  زور  نآ  دوش ؛ هدـید 
.تسا

؛ هدوب هام  لوا  شیپ  بش  هک  دوش  تباث  دـعب  هچنانچ  دریگن ؛ هزور  دوشن و  تباـث  یـسک  يارب  ناـضمر  هاـم  لوا  رگا  هلأسم 1743 - 
.دیامن اضق  ناضمر  زا  دعب  دنک و  كاسما  ار  زور  هیقب  دیاب  دوش  تباث  زور  ءانثا  رد  هچنانچ  دیامن و  اضق  ار  زور  نآ  هزور  دیاب 

زین هن  ای  دنشاب  دحتم  قفا  رد  هچ  کیدزن  هچ  دنشاب  رود  هچ  رگید  ياهرهـش  رد  دوش ؛ تباث  هام  لوا  يرهـش  رد  رگا  هلأسم 1744 - 
.دشاب يرگید  بش  رخآ  یکی  بش  لوا  هکنیا  هب  ولو  دنشاب  كرتشم  بش  رد  هک  یتروص  رد  دوش  یم  تباث 

يرگید هار  زا  ای  لداع  درم  ود  تداهـش  يور  زا  فارگلت  هک  دنادب  ناسنا  رگم  دوش ؛ یمن  تباث  فارگلت  هب  هام  لوا  هلأسم 1745 - 
.تسا ربتعم  اعرش  هک  هدوب 

هک دمهفب  زور  ءانثا  رد  رگا  یلو  دریگب ؛ هزور  دـیاب  لاوش ؛ لوا  ای  تسا  ناضمر  رخآ  دـناد  یمن  ناسنا  هک  ار  يزور  هلأسم 1746 - 
.دنک راطفا  دیاب  تسا  لاوش  لوا 

.دیامن لمع  نامگ  هب  دیاب  دنک ؛ نیقی  ناضمر  هام  هب  دناوتن  ینادنز  رگا  هلأسم 1747 - 

هزور هک  یهام  زا  هاـم  هدزاـی  نتـشذگ  زا  دـعب  دـیاب  یلو  تسا ؛ حیحـص  دریگب  هزور  هک  ار  یهاـم  ره  دـشابن ؛ نکمم  مه  نآ  رگا  و 
.دریگب هزور  هام  کی  هرابود  هتفرگ ؛

هورکم مارح و  ياه  هزور 

.تسین حیحص  نابرق ؛ رطف و  دیع  هزور  هلأسم 1748 - 

.تسین حیحص  دریگب  هزور  ناضمر  لوا  تین  هب  رگا  ناضمر ؛ لوا  ای  تسا  نابعش  رخآ  دناد  یمن  ناسنا  هک  ار  يزور  زین  و 

هب نز  رگا  هلأسم 1749 - 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 384 

http://www.ghaemiyeh.com


زا مه  رهوش  قح  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحاو  تسا ؛ لطاب  وا  هزور  دورب ؛ نیب  زا  شرهوش  قح  یبحتـسم  هزور  نتفرگ  هطـساو 
.دریگن یبحتسم  هزور  وا  هزاجا  نودب  دورن ؛ نیب 

.تسا مارح  دوش  دج  ای  ردام  ردپ و  تیذا  بابسا  رگا  دالوا ؛ یبحتسم  هزور  هلأسم 1750 - 

بجوم وا  تفلاخم  هچنانچ  دـنک ؛ یهن  ار  وا  ردـپ  زور  نیب  رد  دریگب و  یبحتـسم  هزور  ردـپ  هزاجا  نودـب  رـسپ  رگا  هلأسم 1751 - 
.دیامن راطفا  دیاب  دشاب  شتیذا 

ای نیقی  هک  یسک  دریگب و  هزور  دیاب  دراد ؛ ررض  دیوگب  رتکد  هچرگا  درادن ؛ ررض  وا  يارب  هزور  دناد  یم  هک  یسک  هلأسم 1752 - 
تسین و حیحـص  دریگب  هزور  رگا  دریگن و  هزور  دیاب  درادـن ؛ ررـض  دـیوگب  رتکد  هچرگا  دراد ؛ ررـض  شیارب  هزور  هک  دراد  نامگ 

.دنک تیعبت  وا  لوق  زا  تسا  مزال  درادن  ای  دراد  ررض  دیوگب  قثوم  قذاح  رتکد  هن  ای  دراد  ررض  وا  يارب  هزور  دنک  کش  رگا 

وا لامتحا  هچنانچ  دوش ؛ ادیپ  وا  يارب  سرت  لامتحا ؛ نآ  زا  دراد و  ررـض  شیارب  هزور  هک  دـهدب  لامتحا  ناسنا  رگا  هلأسم 1753 - 
.تسین حیحص  دریگب  هزور  رگاو  دریگب ؛ هزور  دیابن  دشاب ؛ اج  هب  مدرم  رظن  رد 

وا يارب  هزور  دمهفب  برغم  زا  دعب  دریگب و  هزور  رگا  درادن ؛ ررض  وا  يارب  هزور  هک  تسا  نیا  شا  هدیقع  هک  یسک  هلأسم 1754 - 
.دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هتشاد ؛ ررض 

.تسا هدش  هتفگ  لصفم  ياهباتک  رد  هک  تسه  مه  يرگید  مارح  ياه  هزور  دش ؛ هتفگ  هک  یئاه  هزور  زا  ریغ  هلأسم 1755 - 

ای تسا  هفرع  زور  دراد  کش  ناسنا  هک  يزور  اروشاع و  زور  هزور  هلأسم 1756 - 
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.تسا هورکم  نابرق  دیع 

بحتسم ياه  هزور 

اهزور زا  یـضعب  يارب  تسا و  بحتـسم  دـش ؛ هتفگ  هک  هورکم  مارح و  ياهزور  زا  ریغ  لاـس ؛ ياـهزور  ماـمت  هزور  هلأسم 1757 - 
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدش  شرافس  رتشیب 

؛ درواـین اـج  هب  ار  اـهنآ  یـسک  رگا  تسا و  هاـم  مهد  زور  زا  دـعب  هک  یلوا  هبنـشراهچ  هاـم و  ره  رخآ  هبنـشجنپ  لوا و  هبنـشجنپ   - 1
هکس هرقن  دوخن  ای 6/12  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  تسا  بحتسم  دریگب ؛ هزور  دناوتن  الـصا  هچنانچ  دیامن و  اضق  تسا  بحتـسم 

.دهد ریقف  هب  راد 

.هام ره  مهدزناپ  مهدراهچ و  مهدزیس و   - 2

.دشاب زور  کی  هچرگا  هام  ود  نیا  زا  یضعب  نابعش و  بجر و  هام  مامت   - 3

.زورون دیع  زور   - 4

.لاوش مهن  ات  مراهچ  زور   - 5

.هدعق يذ  مهن  تسیب و  مجنپ و  تسیب و  زور   - 6

زور نآ  هزور  دناوخب  ار  هفرع  زور  ياهاعد  دناوتن  هزور  فعض  هطساو  هب  رگا  یلو  هفرع ؛) زور   ) هجح يذ  مهن  زور  ات  لوا  زور   - 7
.تسا هورکم 

(. هجح يذ   18  ) ریدغ دیعس  دیع  زور   - 8

(. هجح يذ   24  ) هلهابم زور   - 9

.مرحم متفه  موس و  لوا و  زور   - 10

(. لوالا عیبر   17 ( ) ص  ) مرکا ربمغیپ  دوعسم  دالیم  زور   - 11

رگا دریگب و  هزور  ار  بجر )  27 ( ) ص  ) مرکا لوسر  ترـضح  ثعبم  زور  تسا  بحتـسم  زین  یلوالا و  يدامج  مهدزناپ  زور   - 12
تسا بحتـسم  دنک  توعد  اذغ  هب  ار  وا  شنمؤم  ردارب  رگا  هکلب  دناسرب ؛ رخآ  هب  ار  نآ  تسین  بجاو  دریگب  یبحتـسم  هزور  یـسک 

.دیامن راطفا  دشاب  رهظ  زا  دعب  هچرگا  زور  نیب  رد  دنک و  لوبق  ار  وا  توعد 

هک يدراوم 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 386 

http://www.ghaemiyeh.com


دیامن يراددوخ  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  یئاهراک  زا  ناسنا  تسا  بحتسم 

يراددوخ دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  زا  دنتسین -  هزور  هچرگا  ناضمر -  هام  رد  تسا  بحتسم  رفن  جنپ  يارب  هلأسم 1758 - 
: دنیامن

هد دهاوخ  یم  هک  یئاج  هب  ای  شنطو  هب  رهظ  زا  شیپ  دشاب و  هداد  ماجنا  دنک  یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  رفس  رد  هک  يرفاسم  لوا 
.دسرب دنامب  زور 

.دسرب دنامب  اجنآ  رد  زور  هد  دهاوخ  یم  هک  یئاج  هب  ای  شنطو  هب  رهظ  زا  دعب  هک  يرفاسم  مود 

.دشاب هداد  ماجنا  دنک ؛ یم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  دوش و  بوخ  رهظ  زا  شیپ  هک  یضیرم  موس 

.دوش بوخ  رهظ  زا  دعب  هک  یضیرم  مراهچ 

.دوش كاپ  سافن  ای  ضیح  نوخ  زا  زور  نیب  رد  هک  ینز  مجنپ 

.دناوخب ندرک  راطفا  زا  شیپ  ار  اشع  برغم و  زامن  راد  هزور  تسا  بحتسم  هلأسم 1759 - 

؛ دـنک راطفا  لوا  تسا  رتهب  دـناوخب ؛ زامن  بلق  روضح  اب  دـناوت  یمن  هک  دراد  اذـغ  هب  يدایز  لیم  ای  تسا  وا  رظتنم  یـسک  رگا  یلو 
.دروآ اج  هب  نآ  تلیضف  تقو  رد  ار  زامن  تسا  نکمم  هک  يردق  هب  یلو 

سمخ ماکحا 

دوش یم  بجاو  سمخ  هک  ياهزیچ  رد 

هلاسم

: دوش یم  بجاو  سمخ  زیچ  تفه  رد  هلأسم 1760 - 

.بسک تعفنم  لوا :

.ندعم مود :

.جنگ موس :

.مارح هب  طولخم  لالح  لام  مراهچ :

.دیآ یم  تسد  هب  ایرد  هب  نتفر  ورف  ینعی  یصاوغ  هطساو  هب  هک  يرهاوج  مجنپ :
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.گنج تمینغ  مشش :

.درخب ناملسم  زا  یمذ  رفاک  هک  ینیمز  متفه :

: دش دهاوخ  هتفگ  الصفم  اهنیا  ماکحا  و 

بسک تعفنم   - 1

اج هب  ار  یتیم  هزور  زامن و  الثم  هچرگا  دروآ ؛ تسد  هب  یلام  رگید  ياهبـسک  ای  تعنـص  ای  تراجت  زا  ناسنا  هاـگره  هلأسم 1761 - 
ار نآ  کی  جنپ  ینعی  سمخ  دـیاب  دـیایب ؛ دایز  شتالایع  وا و  دوخ  لاس  جراخم  زا  هچنانچ  دـنک ؛ هیهت  یلام  نآ ؛ ترجا  زا  هدروآ و 

.دهدب دوش  یم  هتفگ  ادعب  هک  يروتسد  هب 

هیده نآ  دیایب و  دایز  شلاس  جراخم  زا  هچنانچ  دنشخبب ؛ وا  هب  يزیچ  الثم  دروآ ؛ تسد  هب  یلام  بسک ؛ ریغ  زا  رگا  هلأسم 1762 - 
.دهدب دیاب  ار  نآ  سمخ  دوشن ؛ باسح  یکچوک  ای  مک  زیچ 

هک یثرا  تسا  نینچمه  درادـن و  سمخ  دریگ ؛ یم  علخ  قالط  ضوع  درم  هک  ار  یلام  دریگ و  یم  نز  هک  ار  يرهم  هلأسم 1763 - 
سمخ هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هتشادن  وا  زا  ندرب  ثرا  نامگ  هتشاد و  يدنواشیوخ  یـسک  اب  الثم  رگا  یلو  دسر ؛ یم  ناسنا  هب 

.دهدب دیایب  دایز  شلاس  جراخم  زا  رگا  درب  یم  وا  زا  هک  ار  یثرا  نآ 

رهظا رب  اـنب  هدادـن ؛ ار  نآ  سمخ  هدیـسر  ثرا  هب  وا  زا  لاـم  نیا  هک  یـسک  دـنادب  دـسرب و  وا  هب  ثرا  هـب  یلاـم  رگا  هلأسم 1764 - 
؛ هدیـسر ثرا  هب  وا  زا  لام  نآ  هک  یـسک  دـنادب  ثراو  دـشابن و  سمخ  لاـم  نآ  دوخ  رد  رگا  دـهدب و  ار  نآ  سمخ  تسین  بجاو 

دیاب تسا ؛ راکهدب  سمخ 
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.دهدب وا  لام  زا  ار  سمخ 

.دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  دیایب ؛ دایز  ناسنا  لاس  جراخم  زا  يزیچ  ندرک ؛ تعانق  هطساو  هب  رگا  هلأسم 1765 - 

.دهدب دروآ  یم  تسد  هب  هک  ار  یلام  مامت  سمخ  دیاب  دهد ؛ یم  ار  وا  جراخم  يرگید  هک  یسک  هلأسم 1766 - 

زا دننک و  يراکتخرد  تعارز و  کلم  نآ  رد  هچنانچ  دـیامن ؛ فقو  دوخ  دالوا  رب  الثم  ینیعم  دارفا  رب  ار  یکلم  رگا  هلأسم 1767 - 
.دنهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  دیایب ؛ دایز  نانآ  لاس  جراخم  زا  دنروآ و  تسد  هب  يزیچ  نآ 

ناشلاس جراخم  زا  هک  ار  يرادـقم  سمخ  دـیاب  دـنریگب ؛ ار  نآ  هراجا  الثم  دـنربب  عفن  کلم  نآ  زا  مه  يرگید  روط  رگا  نینچمه  و 
.دنهدب دیآ  یم  دایز 

وا هب  هک  یلام  زا  ای  دیایب  دایز  شلاس  جراخم  زا  هتفرگ  یبحتـسم  هقدص  هاکز و  سمخ و  تباب  ریقف  هک  ار  یلام  رگا  هلأسم 1768 - 
دیاب دـیایب ؛ دایز  شلاس  جراخم  زا  دروآ و  تسد  هب  يا  هویم  دـنا  هداد  وا  هب  سمخ  تباب  هک  یتخرد  زا  الثم  دربب ؛ یتعفنم  دـنا  هداد 

.دهدب ار  نآ  سمخ 

؛ مرخ یم  لوپ  نیا  هب  ار  سنج  نیا  دیوگب  هدنـشورف  هب  ینعی  درخب  یـسنج  ینمؤم  زا  هدادن ؛ سمخ  لوپ  نیع  اب  رگا  هلأسم 1769 - 
رد دریگ و  یم  قلعت  سمخ  تسا  هدیرخ  لوپ  نیا  اب  هک  یـسنج  هب  تسا و  حیحـص  لام  عیمج  هب  تبـسن  هلماعم  هک  تسا  نیا  رهاظ 

.تسین عرش  مکاح  ءاضما  هزاجا و  هب  یجایتحا  هلماعم  تحص 

تسا و حیحـص  هدرک  هک  يا  هلماعم  دهدب ؛ هدادن  سمخ  لوپ  زا  ار  نآ  تمیق  هلماعم  زا  دـعب  درخب و  ار  یـسنج  رگا  هلأسم 1770 - 
نابحاص هب  هداد  هدنشورف  هب  هک  ار  یلوپ  سمخ 
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.دشاب یم  نویدم  سمخ 

.تسین يزیچ  رادیرخ  رب  تسا و  هدنشورف  هدهع  هب  شسمخ  درخب ؛ هدشن  هداد  نآ  سمخ  هک  ار  یلام  رگا  هلأسم 1771 - 

نیا رب  يزیچ  تسا و  هدنشخب  دوخ  هدهع  هب  نآ  کی  جنپ  دشخبب ؛ یسک  هب  هدشن  هداد  نآ  سمخ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 1772 - 
.تسین صخش 

؛ دیآ ناسنا  تسد  هب  یلام  هدادن ؛ سمخ  نایصع  يور  زا  ای  درادن و  هدیقع  سمخ  نداد  هب  هک  یسک  ای  رفاک  زا  رگا  هلأسم 1773 - 
.دهدب ار  نآ  سمخ  تسین  بجاو 

هک ار  هچنآ  سمخ  دیاب  درذگب ؛ هک  لاس  کی  دنرب  یم  تعفنم  هک  یتقو  زا  اهنیا  دننام  رگتعنـص و  بساک و  رجات و  هلأسم 1774 - 
یعقوم زا  لاس  کی  هکنآ  زا  دعب  دربب ؛ یتعفنم  اقافتا  رگا  تسین ؛ یبساک  شلغـش  هک  یـسک  دنهدب و  دیآ  یم  دایز  ناشلاس  جرخ  زا 

.دهدب هدمآ  دایز  شلاس  جرخ  زا  هک  ار  يرادقم  سمخ  دیاب  درذگب ؛ هدرب  هدئاف  هک 

ات ار  سمخ  نداد  تسا  زیاج  دـهدب و  ار  نآ  سمخ  دـیآ  شتـسد  هب  یتعفنم  تقو  ره  لاس  نیب  رد  دـناوت  یم  ناسنا  هلأسم 1775 - 
.دزادنیب ریخات  لاس  رخآ 

.درادن یعنام  دهد ؛ رارق  یسمش  لاس  سمخ ؛ نداد  يارب  رگا  و 

؛ دریمب لاس  نیب  رد  دروآ و  تسد  هب  یتعفنم  رگا  دهد ؛ رارق  لاس  سمخ ؛ نداد  يارب  بساک  رجات و  دننام  هک  یسک  هلأسم 1776 - 
.دنهدب ار  هدنامیقاب  سمخ  دننک و  رسک  تعفنم  نآ  زا  ار  شگرم  عقوم  ات  جراخم  تسین  مزال  هثرو  رب 

يرادقم سمخ  دیآ ؛ نیئاپ  شتمیق  لاس  نیب  رد  دشورفن و  ار  نآ  دور و  الاب  هدیرخ  تراجت  يارب  یسنج  تمیق  رگا  هلأسم 1777 - 
.تسین بجاو  وارب  هتفر  الاب  هک 

هلأسم 1778
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ار نآ  لاس  ندـش  مامت  زا  دـعب  اـت  دور ؛ رتـالاب  نآ  تمیق  هکنیا  دـیما  هب  دور و  ـالاب  هدـیرخ  تراـجت  يارب  هک  یـسنج  تمیق  رگا  - 
بجاو وا  رب  دشورفب  تمیق  نآ  هب  ار  نآ  تسناوت  یم  دوب و  هتفر  الاب  لاس  رخآ  هک  يرادـقم  سمخ  دـیآ ؛ نیئاپ  شتمیق  دـشورفن و 

.تسا

هدیرخ شا  هنؤم  يارب  ار  يزیچ  الثم  درادـن ؛ سمخ  ای  هداد  ار  شـسمخ  هک  دـشاب  هتـشاد  یلام  هراجتلا  لام  ریغ  رگا  هلأسم 1779 - 
.دهدب دیاب  هدش ؛ هفاضا  شتمیق  رب  هک  ار  يرادقم  سمخ  دشورفب ؛ ار  نآ  رگا  دور ؛ الاب  شتمیق  هچنانچ  دشاب ؛

نیا اهنآ  يرادـهگن  زا  وا  دوصقم  هک  یتروص  رد  دوش ؛ قاچ  دنفـسوگ  ای  درواـیب ؛ هویم  هدـیرخ  هک  ار  یتخرد  ـالثم  رگا  نینچمه  و 
دـشورفب ار  نآ  رگا  هدوبن  مه  ندرب  تعفنم  شدوصقم  رگا  هکلب  دـهدب ؛ هدـش  دایز  هچنآ  سمخ  دـیاب  دربب ؛ نآ  زا  یتعفنم  هک  هدوب 

.دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب 

يدایز اـهتخرد و  ومن  هویم و  سمخ  دـیاب  دـشورفب ؛ شتمیق  نتفر  ـالاب  زا  دـعب  هکنآ  يارب  دـنک  ثادـحا  یغاـب  رگا  هلأسم 1780 - 
هویم و سمخ  دیاب  طقف  دنک ؛ هدافتـسا  شتمیق  زا  هتخورف و  ار  اهتخرد  نآ  هویم  هک  دشاب  نیا  شدصق  رگا  یلو  دهدب ؛ ار  غاب  تمیق 

.درادن سمخ  غاب  تمیق  یقرت  هتخورفن  ار  غاب  هک  یمادام  ات  دهدب و  ار  اهتخرد  ومن 

.دهدب ار  اهنآ  يدایز  سمخ  لاس  ره  دیاب  دراکب ؛ ار  اهنیا  دننام  رانچ و  دیب و  تخرد  رگا  هلأسم 1781 - 

زا شبـسک  رگید  ياهتعفنم  اب  ای  یئاهنت  هب  دنربب و  يا  هدافتـسا  دنرب ؛ یم  لاس  ره  الومعم  هک  نآ  ياه  هخاش  زا  الثم  رگا  نینچمه  و 
لاس رخآ  رد  دیایب ؛ دایز  وا  لاس  جراخم 
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.دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب 

سمخ دیاب  دنک ؛ یم  مه  تعارز  شورف و  دیرخ و  دریگ و  یم  کلم  هراجا  الثم  دراد  بسک  هتـشر  دنچ  هک  یـسک  هلأسم 1782 - 
رهظا رب  انب  دنک ؛ ررـض  رگید  هتـشر  زا  دربب و  عفن  هتـشر  کی  زا  هچنانچ  دـهدب و  دـیآ  یم  دایز  وا  جراخم  زا  لاس  رخآ  رد  ار  هچنآ 

.دوش یم  باسح  مه  يور  ررض  عفن و 

رـسک تعفنم ؛ زا  دـناوت  یم  یلامح ؛ یل و  الد  دـننام  دـنک  یم  هدـئاف  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناسنا  هک  ار  یئاـهجرخ  هلأسم 1783 - 
.تسین مزال  سمخ  رادقم  نآ  هب  تبسن  دیامن و 

رتخد هیزیهج  یـسورع و  لزنم و  دیرخ  هیثاثا و  كاشوپ و  كاروخ و  فرـصم  هب  لاس  نیب  رد  بسک  عفانم  زا  هچنآ  هلأسم 1784 - 
.درادن سمخ  دشاب ؛ هدرکن  مه  يور  هدایز  دشابن و  دایز  وا  ناش  زا  هک  یتروص  رد  دناسر ؛ یم  اهنیا  دننام  ترایز و  و 

.تسا هنایلاس  جراخم  ءزج  دناسر ؛ یم  هرافک  رذن و  فرصم  هب  ناسنا  هک  ار  یلام  هلأسم 1785 - 

.دوش یم  باسح  هنایلاس  جراخم  زا  دشابن ؛ دایز  وا  ناش  زا  هک  یتروص  رد  دهد  یم  هزیاج  ای  دشخب  یم  یسک  هب  هک  ار  یلام  زین  و 

زا لاس  نیب  رد  هچنانچ  دننک ؛ یم  هیهت  ار  رتخد  هیزیهج  زا  يرادقم  لاس  ره  الومعم  هک  دـشاب  يرهـش  رد  ناسنا  رگا  هلأسم 1786 - 
ای دـشاب  دایز  شناش  زا  رگا  دـهدب و  ار  نآ  سمخ  مزال  طایتحا  رب  انب  دـشابن ؛ دایز  مه  شناش  زا  درخب و  يا  هیزیهج  لاس  نآ  عفانم 

.دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  دیامن ؛ هیهت  هیزیهج  دعب  لاس  رد  لاس  نآ  عفانم  زا 

یلاس جراخم  زا  دنک ؛ یم  رگید  ياهترایز  جح و  رفس  جرخ  هک  ار  یلام  هلأسم 1787 - 
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دنک یم  جرخ  دعب  لاس  رد  هچنآ  دشکب ؛ لوط  دعب  لاس  زا  يرادـقم  ات  وا  رفـس  رگا  هدرک و  جرخ  لاس  نآ  رد  هک  دوش  یم  باسح 
.دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب 

دناوـت یم  تسین ؛ بجاو  نآ  سمخ  هک  دراد  مه  يرگید  لاـم  رگا  هدرب ؛ يا  هدـئاف  تراـجت  بسک و  زا  هک  یـسک  هلأسم 1788 - 
.دنک فرص  شبسک  هدئاف  زا  طقف  ار  دوخ  لاس  جراخم 

دهدب و ار  نآ  سمخ  دیاب  دیایب ؛ دایز  لاس  رخآ  رد  رگا  هدیرخ  شبسک  عفانم  زا  شلاس  فرصم  يارب  هک  يا  هقوذآ  هلأسم 1789 - 
باسح ار  لاس  رخآ  تمیق  دیاب  دشاب ؛ هدش  دایز  هدـیرخ  هک  یتقو  زا  شتمیق  هک  یتروص  رد  دـهدب ؛ ار  نآ  تمیق  دـهاوخب  هچنانچ 

.دنک

مزال دش ؛ فرطرب  نآ  زا  شجایتحا  تقو  ره  درخب ؛ لزنم  يارب  يا  هیثاثا  سمخ  نداد  زا  شیپ  بسک  تعفنم  زا  رگا  هلأسم 1790 - 
هتـشذگن اهنآ  اب  نز  ندرک  تنیز  ندیرخ ؛ تقو  هک  یتروص  رد  هنانز ؛ تالآ  رویز  تسا  نینچمه  دـهدب و  ار  نآ  سمخ  هک  تسین 

.دشاب

.دیامن رسک  درب  یم  دعب  لاس  رد  هک  یتعفنم  زا  ار  لاس  نآ  جراخم  دناوت  یمن  دربن ؛ یتعفنم  لاس  کی  رد  رگا  هلأسم 1791 - 

دناوت یمن  دیآ ؛ شتسد  هب  یتعفنم  لاس  ندش  مامت  زا  شیپ  دنک و  جرخ  هیامرـس  زا  دربن و  یتعفنم  لاس  لوا  رد  رگا  هلأسم 1792 - 
.دنک رسک  وا  زا  دناوت  یم  ار  تراجت  فراصم )  ) هنؤم طقف  دنک و  رسک  عفانم  زا  هتشادرب  هیامرس  زا  هک  ار  يرادقم 

دایز شلاس  جرخ  زا  هک  دربب  یعفانم  نآ  هدنامیقاب  زا  دورب و  نیب  زا  نآ  دننام  تراجت و  رد  هیامرـس  زا  يرادـقم  رگا  هلأسم 1793 - 
هدش مک  هیامرس  زا  هک  ار  يرادقم  دناوت  یم  دیایب ؛
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.دیامن رسک  عفانم  زا 

ار زیچ  نآ  دیآ  یم  شتـسد  هب  هک  یتعفنم  زا  دـناوت  یمن  دورب ؛ نیب  زا  وا  ياهلام  زا  يرگید  زیچ  هیامرـس  زا  ریغ  رگا  هلأسم 1794 - 
.دیامن هیهت  ار  نآ  بسک  عفانم  زا  لاس  نیب  رد  دناوت  یم  دشاب ؛ هتشاد  جایتحا  زیچ  نآ  هب  لاس  نامه  رد  رگا  یلو  دنک ؛ هیهت 

ار دوخ  ضرق  رادقم  دعب  ياهلاس  عفانم  زا  دناوت  یم  دنک ؛ ضرق  دوخ  جراخم  يارب  دربن و  یتعفنم  لاس  مامت  رد  رگا  هلأسم 1795 - 
ضرق رادـقم  دـناوت  یم  دربب  یتعفنم  لاس  ندـش  مامت  زا  شیپ  دـنک و  ضرق  دوخ  جراخم  يارب  لاس  لوا  رد  رگا  نینچمه  دـهدب و 
ضرق نآ  رادـقم  رـسک  نودـب  دـیاب  تشذـگ  تعفنم  رب  لاس  هکنآ  اـت  دومنن  ادا  ار  ضرق  رگا  یلب  دـیامن ؛ ادا  تعفنم  نآ  زا  ار  دوخ 

نآ رـسک  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  شلاـس  هنؤم  يارب  هدوـب و  ندرک  تعفنم  زا  دـعب  ضرق  هکنیا  رگم  دـهدب  ار  تعفنم  نآ  سمخ 
.تسین هجو  زا  یلاخ  لاس  نتشذگ  زا  دعب  یتح 

نآ بسک  عفانم  زا  دـناوت  یمن  دـنک ؛ ضرق  درادـن  جایتحا  نآ  هب  هک  یکلم  ندـیرخ  اـی  لاـم  ندرک  داـیز  يارب  رگا  هلأسم 1796 - 
ار دوخ  ضرق  هک  دوش  راـچان  دورب و  نیب  زا  هدـیرخ  ضرق  زا  هک  ار  يزیچ  هدرک و  ضرق  هک  ار  یلاـم  رگا  یلب  دـیامن ؛ ادا  ار  ضرق 

.درادن یعنام  دعب  لاس  عفانم  زا  ضرق  نآ  ءادا  دهدب ؛

دوش نید  وا  لیکو  ای  عرش  مکاح  اب  نادرگتـسد  هطـساو  هب  ای  دوب  هدادن  ار  نآ  سمخ  هک  یلام  ندش  فلت  هطـساو  هب  سمخ  رگا  و 
یتعفنم تسا  مزال  دوش و  یمن  باسح  هنؤم  زا  يدعب  لاس  عفانم  زا  نآ  ءادا 
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.دنک سیمخت  دنک ؛ یم  سمخ  ضرق  ءادا  نآ  اب  هک  ار 

.دهدب لوپ  تسا ؛ راکهدب  هک  یسمخ  تمیق  رادقم  هب  ای  دهدب  زیچ  نامه  زا  ار  زیچ  ره  سمخ  دناوت  یم  ناسنا  هلأسم 1797 - 

.دشاب عرش  مکاح  هزاجا  اب  هکنآ  رگم  تسا  لاکشا  لحم  دهدب  دهاوخب  رگید  سنج  رگا  اما  و 

ار سمخ  نداد  دـصق  تسا و  هدادـن  ار  وا  سمخ  ات  تشذـگ ؛ وا  رب  لاس  تفرگ و  قلعت  وا  لام  هب  سمخ  هک  یـسک  هلأسم 1798 - 
.تسا نینچ  زین  دشاب  هتشاد  مه  ار  سمخ  نداد  دصق  رگا  بجاو  طایتحا  رب  انب  هکلب  دنک ؛ فرصت  لام  نآ  رد  دناوت  یمن  درادن 

مامت رد  دنادب و  سمخ  لها  راکهدب  ار  دوخ  ینعی  دریگب  همذ  هب  ار  نآ  دناوت  یمن  تسا  راکهدـب  سمخ  هک  یـسک  هلأسم 1799 - 
دیلقت وا  زا  هک  لداع  دهتجم  هب  رگا  یلب  دهدب ؛ ار  نآ  سمخ  دیاب  دوش ؛ فلت  لام  نآ  دنک و  فرـصت  هچنانچ  دـنک و  فرـصت  لام 

.دوش لقتنم  همذ  هب  سمخ  ات  دنک  نادرگتسد  صخش  نآ  هب  دراوم  زا  یضعب  رد  تسا  نکمم  دنک ؛ عوجر  وا  لیکو  هب  ای  دنک  یم 

زا دعب  دیامن و  فرـصت  لام  مامت  رد  دناوت  یم  دنک ؛ هحلاصم  عرـش  مکاح  اب  رگا  تسا ؛ راکهدـب  سمخ  هک  یـسک  هلأسم 1800 - 
.تسا وا  دوخ  لام  دیآ  یم  تسد  هب  نآ  زا  هک  یعفانم  هحلاصم ؛

هک یلام  زا  دعب  لاس  رد  دهدن و  وا  کیرـش  دهدب و  ار  دوخ  عفانم  سمخ  رگا  تسا ؛ کیرـش  يرگید  اب  هک  یـسک  هلأسم 1801 - 
.دنک فرصت  لام  نآ  رد  دناوت  یم  سک  نآ  دراذگب ؛ تکرش  هیامرس  يارب  هدادن  ار  شسمخ 

نآ زا  دشاب و  هتشاد  يا  هیامرس  ریغص  هچب  رگا  هلأسم 1802 - 
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.دهدب ار  نآ  سمخ  دش ؛ غلاب  هکنآ  زا  دعب  تسین  بجاو  دیآ ؛ تسد  هب  یعفانم 

فرـصت لام  نآ  رد  دـناوت  یم  هن ؛ ای  هداد  ار  نآ  سمخ  دـیامن  کـش  دروآ و  تسد  هب  يرگید  زا  یلاـم  هک  یـسک  هلأسم 1803 - 
.دیامن فرصت  نآ  رد  دناوت  یم  هدادن  ار  نآ  سمخ  هک  دشاب  هتشاد  مه  نیقی  رگا  هکلب  دیامن ؛

بجاو دوشن ؛ باسح  شا  هنایلاس  جراخم  مزاول و  زا  هک  درخب  یکلم  لاس  ءانثا  رد  دوخ  بسک  عفاـنم  زا  یـسک  رگا  هلأسم 1804 - 
يرادقم سمخ  تسا  مزال  تفر  الاب  کلم  نآ  تمیق  دادن و  ار  نآ  سمخ  هچنانچ  دهدب و  ار  نآ  سمخ  لاس ؛ یمامت  زا  دعب  تسا 

.نآ دننام  شرف و  زا  کلم  ریغ  تسا  نینچمه  دهدب و  دراد  شزرا  العف  کلم  نآ  هک  ار 

نآ يارب  ار  کلم  نآ  هچنانچ  دور ؛ الاب  نآ  تمیق  درخب و  یکلم  الثم  رگا  هدادـن ؛ سمخ  فیلکت  لوا  زا  هک  یـسک  هلأسم 1805 - 
دیاب هداد ؛ ار  نآ  تمیق  هدادـن  سمخ  لوپ  زا  تسا و  هدـیرخ  تعارز  يارب  ار  ینیمز  الثم  دـشورفب ؛ دور و  الاب  شتمیق  هک  هدـیرخن 

.دهدب هدیرخ  هک  ار  یتمیق  سمخ 

نآ هک  ار  يرادـقم  سمخ  دـیاب  مرخ ؛ یم  لوپ  نیا  اب  ار  کلم  نیا  هتفگ  وا  هب  هداد و  هدنـشورف  هب  ار  هدادـن  سمخ  لوپ  الثم  رگا  و 
.دهدب دراد  شزرا  العف  کلم 

زا لاس  کی  هدیرخ و  درادـن  جایتحا  نآ  هب  هک  يزیچ  بسک  عفانم  زا  رگا  هدادـن ؛ سمخ  فیلکت  لوا  زا  هک  یـسک  هلأسم 1806 - 
دوخ ناش  قباطم  دراد  جایتحا  اهنآ  هب  هک  يرگید  ياهزیچ  هناخ و  ثاثا  رگا  دهدب و  ار  نآ  سمخ  دیاب  هتشذگ ؛ ندرب  تعفنم  تقو 

؛ هدیرخ
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نیب رد  هک  دنادن  رگا  دهدب و  ار  اهنآ  سمخ  تسین  مزال  هدـیرخ ؛ ار  اهنآ  هدرب  هدـئاف  لاس  نآ  رد  هک  یلاس  نیب  رد  دـنادب  رگا  سپ 
.دنک هحلاصم  عرش  مکاح  اب  دیاب  بجاو  طایتحاربانب  لاس ؛ ندش  مامت  زا  دعب  ای  هدیرخ  لاس 

ندعم  - 2

رگید ياهندـعم  کـمن و  جاز ؛ قـیقع ؛ هزوریف ؛ گنـس ؛ لاـغذ  تفن ؛ نهآ ؛ سم ؛ برـس ؛ هرقن ؛ ـالط ؛ ندـعم  زا  رگا  هلأسم 1807 - 
.دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  دشاب ؛ باصن  رادقم  هب  هک  یتروص  رد  دروآ ؛ تسد  هب  يزیچ 

هب هدروآ ؛ نوریب  ندـعم  زا  هک  ار  يزیچ  تمیق  رگا  ینعی  تسا ؛ كوکـسم  يالط  یلومعم  لاـقثم  ندعم 15  باصن  هلأسم 1808 - 
.دهدب دنام  یم  یقاب  تسا  هدرک  هک  یجراخم  ندرک  مک  زا  سپ  هک  ار  هچنآ  سمخ  دیاب  دسرب ؛ كوکسم  يالط  لاقثم   15

؛ دسرن كوکسم  يالط  لاقثم  هب 15  هدروآ  نوریب  ندعم  زا  هک  يزیچ  تمیق  هچنانچ  هدرب  ندعم  زا  هک  يا  هدافتـسا  هلأسم 1809 - 
.دیایب دایز  شلاس  جراخم  زا  وا  بسک  رگید  ياهتعفنم  اب  ای  یئاهنت  هب  هک  تسا  مزال  یتروص  رد  نآ  سمخ 

یتروص رد  دروآ  یم  نوریب  ار  اهنیا  هک  یسک  تسین و  یندعم  ياهزیچ  زا  خرس  لگ  روشرس و  لگ  کهآ و  چگ و  هلأسم 1810 - 
.دیایب دایز  وا  لاس  جراخم  زا  شبسک  رگید  عفانم  اب  ای  یئاهنت  هب  هدروآ ؛ نوریب  ار  هچنآ  هک  دهدب  سمخ  دیاب 

رد نآ ؛ ریز  ای  دشاب  نیمز  يور  ندعم  هچ  دهدب ؛ ار  نآ  سمخ  دیاب  دروآ ؛ یم  تسد  هب  يزیچ  ندـعم  زا  هک  یـسک  هلأسم 1811 - 
.درادن کلام  هک  دشاب  یئاج  رد  ای  تسا  کلم  هک  دشاب  ینیمز 

نوریب ندعم  زا  هک  ار  يزیچ  تمیق  دنادن  رگا  هلأسم 1812 - 
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مولعم ار  نآ  تمیق  رگید  هار  زا  ای  ندرک  نزو  هب  تسین  مزال  درادن و  سمخ  هن ؛ ای  دـسر  یم  كوکـسم  يالط  لاقثم  هب 15  هدروآ 
.دنک

دیاب دسرب  كوکسم  يالط  لاقثم  هب 15  مادک  ره  مهـس  تمیق  هچنانچ  دنروآ ؛ نوریب  ندعم  زا  يزیچ  رفن  دـنچ  رگا  هلأسم 1813 - 
.دوش یم  باسح  بسک  عفانم  زا  مادک  ره  مهس  تروص  نیا  ریغ  رد  دنهدب و  ار  نآ  سمخ 

.تسا کلم  بحاص  لام  دیآ ؛ یم  تسد  هب  نآ  زا  هچنآ  دروآ ؛ نوریب  تسا  يرگید  کلم  رد  هک  ار  یندعم  رگا  هلأسم 1814 - 

هک ار  هچنآ  مامت  سمخ  دیاب  هدرکن  یجرخ  نآ  ندروآ  نوریب  يارب  کلم  بحاص  نوچ  دسرب ؛ باصن  رادـقم  هب  هک  یتروص  رد  و 
.دهدب هدمآ  نوریب  ندعم  زا 

جنگ  - 3

هب هک  دشاب  يروط  دنک و  ادیپ  ار  نآ  یـسک  دشاب و  ناهنپ  راوید  ای  هوک  ای  تخرد  ای  نیمز  رد  هک  تسا  یلام  جـنگ  هلأسم 1815 - 
.دنیوگب جنگ  نآ 

هچرگا دهدب ؛ ار  نآ  سمخ  دیاب  تسا و  وا  دوخ  لام  دنک ؛ ادیپ  یجنگ  تسین  یسک  کلم  هک  ینیمز  رد  ناسنا  رگا  هلأسم 1816 - 
.دشاب هرقن  الط و  زا  ریغ  جنگ 

زا رگا  تسا و  كوکـسم  يالط  لاقثم  دشاب 15  الط  رگا  كوکـسم و  هرقن  لاقثم  دشاب 105  هرقن  رگا  جـنگ  باصن  هلأسم 1817 - 
.دنیامن هظحالم  هرقن  ای  الط  زا  یکی  اب  ار  باصن  دشاب  هرقن  الط و  ریغ 

؛ تسین دنا  هدوب  نیمز  نآ  کلام  البق  هک  یناسک  لام  دنادب  دنک و  ادیپ  یجنگ  هدیرخ  يرگید  زا  هک  ینیمز  رد  رگا  هلأسم 1818 - 
زا یکی  لام  هک  دهد  لامتحا  رگا  یلو  دهدب ؛ ار  نآ  سمخ  دیاب  دوش و  یم  وا  دوخ  لام 
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نیمز کلام  وا  زا  شیپ  هک  یـسک  هب  تسین ؛ وا  لام  دوش  مولعم  هچنانچ  دـهد و  عالطا  وا  هب  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  اـنب  تسا  ناـنآ 
نانآ لام  دوشن  مولعم  رگا  دـهد و  ربخ  دـنا  هدوب  نیمز  کـلام  وا  زا  شیپ  هک  یناـسک  ماـمت  هب  بیترت  نیمه  هب  دـهد و  عـالطا  هدوب 

.دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  دوش و  یم  وا  دوخ  لام  تسا ؛

ای هرقن  رد  لاقثم  مه 105  يور  اهنآ  تمیق  هک  دنک  ادـیپ  یلام  هدـش  نفد  اج  کی  رد  هک  يددـعتم  ياهفرظ  رد  رگا  هلأسم 1819 - 
رادقم نیا  هب  شتمیق  هک  اهنآ  مادک  ره  دنک ؛ ادیپ  جنگ  اج  دنچ  رد  هچنانچ  یلو  دهدب ؛ ار  نآ  سمخ  دیاب  دـشاب ؛ الط  رد  لاقثم   15

.درادن سمخ  تسا  هدیسرن  رادقم  نیا  هب  نآ  تمیق  هک  یجنگ  تسا و  بجاو  نآ  سمخ  دسرب ؛

کی ره  مهـس  رگا  دسرب ؛ الط  رد  لاقثم  ای 15  هرقن  رد  لاـقثم  هب 105  نآ  تمیق  هک  دـننک  ادـیپ  یجنگ  رفن  ود  رگا  هلأسم 1820 - 
.دوش یم  باسح  بساکم  حابرا  زا  دشابن ؛ رادقم  نیا  هب  نانآ 

هدنـشورف لام  هک  دـهد  لامتحا  هچرگا  دـنک ؛ ادـیپ  یلام  نآ  مکـش  رد  درخب و  یهام  لیبق  زا  ار  یناویح  یـسک  رگا  هلأسم 1821 - 
عالطا هدنـشورف  هب  تسا  مزال  دـشاب  نایاپراهچ  لیبق  زا  رگا  یلو  تسا ؛ بسک  عفانم  مکح  رد  دـهد و  ربخ  وا  هب  تسین  مزـال  تسا ؛

.تسا هدننک  ادیپ  لام  الا  تسا و  وا  لام  داد  تمالع  وا  رگا  دهد و 

مارح هب  طولخم  لالح  لام   - 4

بحاص دـهد و  صیخـشت  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  دـناوتن  ناسنا  هک  دوش  طولخم  يروط  هب  مارح  لام  اب  لالح  لام  رگا  هلأسم 1822 - 
مارح و لام 
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سمخ دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  نآ ؛ زا  رتدایز  ای  تسا  سمخ  زا  رتمک  مارح  رادقم  هک  دنادن  دشابن و  مولعم  مادک  چیه  نآ  رادـقم 
.دوش یم  لالح  لام  هیقب  سمخ ؛ نداد  زا  دعب  دهدب و  ملاظم  ای  سمخ  زا  معا  همذلا  یف  ام  دصق  هب  ار  لام  مامت 

یلو دـنادب  دـشاب -  سمخ  زا  رتشیب  هچ  رتمک و  هچ  ار -  مارح  رادـقم  ناسنا  دوش و  طولخم  مارح  اب  لالح  لام  رگا  هلأسم 1823 - 
نذا مه  عرـش  مکاح  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـهدب و  هقدـص  شبحاص  تین  هب  ار  رادـقم  نآ  دـیاب  دسانـشن ؛ ار  نآ  بحاـص 

.دریگب

ار رگیدـکی  دـیاب  دسانـشب ؛ ار  شبحاص  یلو  دـنادن  ار  مارح  رادـقم  ناسنا  دوش و  طولخم  مارح  اـب  لـالح  لاـم  رگا  هلأسم 1824 - 
هک تسا  نآ  رتهب  دـهدب و  وا  هب  تسا  وا  لام  دراد  نیقی  هک  ار  يرادـقم  دـیاب  دوشن ؛ یـضار  لام  بحاص  هچنانچ  دـنیامن و  یـضار 

.دهدب وا  هب  زین  تسا  وا  لام  دهد  یم  لامتحا  هک  ار  يرتشیب  رادقم 

يرادقم دیاب  هدوب ؛ سمخ  زا  رتشیب  مارح  رادقم  هک  دمهفب  دـعب  دـهدب و  ار  مارح  هب  طولخم  لالح  لام  سمخ  رگا  هلأسم 1825 - 
.دهدب هقدص  نآ  بحاص  فرط  زا  هدوب ؛ رتشیب  سمخ  زا  دناد  یم  هک  ار 

دعب دهدب ؛ هقدص  وا  تین  هب  دسانـش  یمن  ار  شبحاص  هک  یلام  ای  دـهدب ؛ ار  مارح  هب  طولخم  لالح  لام  سمخ  رگا  هلأسم 1826 - 
.دهدب وا  هب  يزیچ  تسین  مزال  دش ؛ ادیپ  شبحاص  هکنآ  زا 

نیعم رفن  دـنچ  زا  نآ  بحاص  هک  دـنادب  ناسنا  دـشاب و  مولعم  مارح  رادـقم  دوش و  طولخم  مارح  اب  یلالح  لام  رگا  هلأسم 1827 - 
تسین نوریب 
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تمسق رفن  دنچ  نآ  نیب  يواسم  روط  هب  ار  لام  نآ  ولو  دنک  یـضار  ار  اهنآ  همه  ناکما  تروص  رد  دیاب  تسیک ؛ دمهفب  دناوتن  یلو 
.دوش عوجر  هعرق  هب  دیاب  دندشن  یضار  رگا  دنک و 

دیآ یم  تسد  هب  ایرد  رد  نتفر  ورف  هطساو  هب  هک  يرهاوج   - 5

ای دشاب  یندیئور  دـنروآ ؛ نوریب  يرگید  رهاوج  ای  ناجرم  ؤلؤل و  ایرد ) رد  نتفر  ورف  ینعی   ) یـصاوغ هطـساو  هب  رگا  هلأسم 1828 - 
هچ داد ؛ ار  نآ  سمخ  دیاب  دشاب  هک  رادقم  ره  سپ  تسین ؛ ربتعم  نآ  رد  یباصن  طایتحا  رب  انب  دنهدب و  ار  نآ  سمخ  دـیاب  یندـعم ؛

.رفن دنچ  ای  دشاب  رفن  کی  هدنروآ  نوریب 

.تسا بجاو  نآ  سمخ  طایتحا  رب  انب  دروآ ؛ نوریب  رهاوج  یبابسا  هلیسو  هب  ایرد  رد  نتفر  ورف  نودب  رگا  هلأسم 1829 - 

هب هدروآ  تسد  هب  ار  هچنآ  هک  دـهدب  ار  نآ  سمخ  دـیاب  یتروص  رد  دریگب ؛ رهاوـج  اـیرد  راـنک  زا  اـی  اـیرد  بآ  يور  زا  رگا  یلو 
.دشاب رتدایز  شلاس  جراخم  زا  وا  بسک  رگید  ياهتعفنم  اب  ای  یئاهنت 

هب هک  تسا  بجاو  یتروـص  رد  دریگ ؛ یم  اـیرد  رد  نتفر  ورف  نودـب  ناـسنا  هـک  يرگید  تاـناویح  یهاـم و  سمخ  هلأسم 1830 - 
.دشاب رتدایز  شلاس  جراخم  زا  وا  بسک  رگید  ياهتعفنم  اب  ای  یئاهنت 

رب انب  دیآ ؛ شتـسد  هب  يرهاوج  اقافتا  دور و  ورف  ایرد  رد  دروآ ؛ نوریب  ایرد  زا  يزیچ  هکنیا  دـصق  نودـب  ناسنا  رگا  هلأسم 1831 - 
.دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  بجاو  طایتحا 

دننام ناویح  نآ  هچنانچ  دنک ؛ ادـیپ  يرهاوج  نآ  مکـش  رد  دروآ و  نوریب  ار  یناویح  دور و  ورف  ایرد  رد  ناسنا  رگا  هلأسم 1832 - 
رهاوج اقافتا  رگا  دهدب و  ار  نآ  سمخ  دیاب  تسه ؛ رهاوج  شمکش  رد  اعون  هک  دشاب  فدص 
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.دشاب رتدایز  شلاس  جراخم  زا  وا  بسک  رگید  ياه  تعفنم  اب  ای  یئاهنت  هب  هک  تسا  بجاو  نآ  سمخ  یتروص  رد  دشاب ؛ هدیعلب 

رهاوج هناخدور  نآ  رد  هچنانچ  دروآ ؛ نوریب  يرهاوج  دور و  ورف  تارف  هلجد و  دننام  گرزب  ياه  هناخدور  رد  رگا  هلأسم 1833 - 
.دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  دیآ ؛ یم  لمع 

رانک زا  ای  بآ  يور  زا  هچنانچ  هکلب  دـهدب ؛ ار  نآ  سمخ  دـیاب  دروآ ؛ نوریب  ربنع  يرادـقم  دور و  ورف  بآ  رد  رگا  هلأسم 1834 - 
.تسا بجاو  نآ  سمخ  طایتحا  رب  انب  دروآ ؛ تسد  هب  ایرد 

دایز شلاس  جراخم  زا  يزیچ  دهدب و  ار  اهنآ  سمخ  رگا  تسا ؛ ندعم  ندروآ  نوریب  ای  یصاوغ  شبسک  هک  یـسک  هلأسم 1835 - 
.دهدب ار  نآ  سمخ  هرابود  تسین  مزال  دیایب ؛

؛ دروآ نوریب  يرهاوج  اـیرد  رد  نتفر  ورف  هطـساو  هب  اـی  دـنک ؛ ادـیپ  یجنگ  اـی  دروآ ؛ نوریب  ار  یندـعم  يا  هچب  رگا  هلأسم 1836 - 
.دیامن ریهطت  ار  لام  نآ  دیاب  وا  یلو  دشاب  هتشاد  مارح  هب  طولخم  لالح  لام  رگا  یلو  درادن ؛ سمخ 

تمینغ  - 6

یم هتفگ  تمینغ  اهنآ  هب  دنروآ ؛ تسد  هب  گنج  رد  یئاهزیچ  دننک و  گنج  رافک  اب  ع )  ) ماما رما  هب  ناناملـسم  رگا  هلأسم 1837 - 
.دوش

دناد یم  حالـص  ع )  ) ماما هک  ار  يرادقم  زین  نآ و  لقن  لمح و  يرادهگن  جراخم  دننام  دـنا ؛ هدرک  تمینغ  يارب  هک  ار  یجراخم  و 
رد هچنآ  دـنهدب و  ار  نآ  هیقب  سمخ  دـنراذگب و  رانک  تمینغ  زا  دـیاب  تسا  ماما  هب  صوصخم  هک  یئاهزیچ  دـناسرب و  یفرـصم  هب 

.دنهدب ار  نآ  سمخ  تسا  مزال  دراد و  ار  تمینغ  مکح  زین  طایتحا  رب  انب  دوش  یم  هتفرگ  رافک  زا  گنج  رد  ع )  ) ماما تبیغ  نامز 

درخب ناملسم  زا  یمذ  رفاک  هک  ینیمز   - 7

.دهدب نآ  تمیق  زا  ای  نیمز  نامه  زا  ار  نآ  سمخ  دیاب  درخب ؛ ناملسم  زا  ار  نیمز  یمذ  رفاک  رگا  هلأسم 1838 - 

مزال تبرق  دـصق  سمخ  نیا  نداد  رد  دـهدب و  ار  نآ  نیمز  سمخ  دـیاب  درخب ؛ ناملـسم  زا  اراهنیا  دـننام  ناکد و  هناخ و  رگا  زین  و 
.دیامن تبرق  دصق  تسین  مزال  دریگ ؛ یم  وا  زا  ار  سمخ  هک  مه  عرش  مکاح  هکلب  تسین 

رب یلو  دوش  یمن  طقاس  رفاک  زا  سمخ  دشورفب ؛ يرگید  ناملسم  هب  هدیرخ  ناملسم  زا  هک  ار  ینیمز  یمذ  رفاک  رگا  هلأسم 1839 - 
.دربب ثرا  وا  زا  ار  نیمز  نآ  یناملسم  دریمب و  رگا  تسا  نینچمه  دهدب و  ار  نآ  سمخ  تسین  مزال  ناملسم 

وا طرش  دشاب ؛ هدنشورف  رب  سمخ  هک  دنک  طرش  ای  دهدن ؛ سمخ  هک  دنک  طرش  نیمز  ندیرخ  عقوم  یمذ  رفاک  رگا  هلأسم 1840 - 
رب دهدب ؛ سمخ  نابحاص  هب  وا  فرط  زا  ار  سمخ  رادقم  هدنـشورف  هک  دنک  طرـش  رگا  یلو  دهدب ؛ ار  سمخ  دیاب  تسین و  حیحص 
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لمع هک  تسا  مزال  هدنشورف 
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.دیامن طرش  هب 

؛ دیامن حلـص  وا  هب  الثم  دریگب  ار  نآ  ضوع  دـنک و  یمذ  رفاک  کلم  شورف  دـیرخ و  ریغ  هب  ار  ینیمز  ناملـسم  رگا  هلأسم 1841 - 
.دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  یمذ  رفاک 

طرش وا  اب  هلماعم  نمـض  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درخب ؛ ینیمز  شیارب  وا  یلو  دشاب و  ریغـص  یمذ  رفاک  رگا  هلأسم 1842 - 
.دهدب ار  نآ  سمخ  هک  دننک 

سمخ فرصم 

: دننک تمسق  ود  دیاب  ار  سمخ  هلأسم 1843 - 

رگید فصن  دنهدب و  هدش  هدنامرد  رفس  رد  هک  يدیس  هب  ای  میتی ؛ دیس  ای  ریقف ؛ دیـس  هب  دیاب  تسا و  تاداس  مهـس  نآ  تمـسق  کی 
.دنناسرب دهد  یم  هزاجا  وا  هک  یفرصم  هب  ای  دنهدب ؛ طیارشلا  عماج  دهتجم  هب  دیاب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  ع )  ) ماما مهس  نآ 

دیلقت هک  يدهتجم  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دهدب ؛ دنک  یمن  دیلقت  وا  زا  هک  يدـهتجم  هب  ار  ماما  مهـس  دـهاوخب  ناسنا  رگا  یلو 
ار ماما  مهس  دنک ؛ یم  دیلقت  وا  زا  هک  يدهتجم  دهتجم و  نآ  دنادب  هک  دوش  یم  هداد  نذا  وا  هب  یتروص  رد  دریگب و  هزاجا  دنک  یم 

.دننک یم  فرصم  روط  کی  هب 

شنطو رد  رگا  هدش ؛ هدنامرد  رفـس  رد  هک  يدیـس  هب  یلو  دشاب ؛ ریقف  دـیاب  دـنهد ؛ یم  سمخ  وا  هب  هک  یمیتی  دیـس  هلأسم 1844 - 
.داد سمخ  دوش  یم  دشابن ؛ مه  ریقف 

.دنهدب سمخ  دیابن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشاب ؛ تیصعم  رفس  وا  رفس  رگا  هدش ؛ هدنامرد  رفس  رد  هک  يدیس  هب  هلأسم 1845 - 

.دنهدب سمخ  دیابن  تسین ؛ یماما  هدزاود  هک  يدیس  هب  یلو  داد ؛ سمخ  دوش  یم  تسین  لداع  هک  يدیس  هب  هلأسم 1846 - 

رگا تسا ؛ راک  تیصعم  هک  يدیس  هب  هلأسم 1847 - 
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؛ دـنک یم  تیـصعم  راکـشآ  هک  مه  يدیـس  هب  هک  تسا  نآ  رتهب  داد و  سمخ  دوش  یمن  دـشاب  وا  تیـصعم  هب  کمک  نداد  سمخ 
.دهدن سمخ  دشابن ؛ وا  تیصعم  هب  کمک  سمخ  نداد  هچرگا 

رد ای  دننک ؛ قیدصت  اروا  ندوب  دیـس  لداع ؛ رفن  ود  هکنآ  رگم  داد  سمخ  وا  هب  دوش  یمن  مدیـس ؛ دیوگب  یـسک  رگا  هلأسم 1848 - 
.تسا دیس  هک  دنک  نانیمطا  ای  نیقی  ناسنا  هک  دشاب  فورعم  يروط  هب  مدرم  نیب 

؛ دشاب هتشادن  نانیمطا  ای  نیقی  وا  ندوب  دیس  هب  ناسنا  هچرگا  تسا ؛ دیس  دشاب  روهشم  شدوخ  رهش  رد  هک  یـسک  هب  هلأسم 1849 - 
.داد سمخ  دوش  یم 

؛ دناسرب شدوخ  جراخم  فرـصم  هب  هک  دهدب  سمخ  وا  هب  دیابن  بجاو  طایتحا  رب  انب  تسا ؛ هدیـس  شنز  هک  یـسک  هلأسم 1850 - 
هب هک  دهدب  نز  نآ  هب  سمخ  ناسنا  تسا  زیاج  دـهدب ؛ ار  نانآ  جراخم  دـناوتن  دـشاب و  بجاو  نز  نآ  رب  نارگید  جراخم  رگا  یلو 

.دیامن فرص  شا  هبجاو  ریغ  تاقفن  رد  هک  وا  هب  سمخ  نداد  تسا  نینچمه  دناسرب و  نانآ  فرصم 

كاروخ دناوت  یمن  بجاو ؛ طایتحا  رب  انب  دشاب ؛ بجاو  ناسنا  رب  تسین  ناسنا  نز  هک  يا  هدیس  ای  دیـس  جراخم  رگا  هلأسم 1851 - 
تاقفن زا  ریغ   ) يرگید فرـصم  هب  هک  دهدب  وا  هب  سمخ  يرادقم  رگا  یلو  دهدب ؛ سمخ  زا  ار  وا  هبجاو  تاقفن  رئاس  كاشوپ و  و 

.درادن یعنام  دناسرب  هبجاو )

؛ دهد یمن  دراد و  ای  دهدب  ار  دیـس  نآ  جراخم  دـناوت  یمن  وا  تسا و  بجاو  يرگید  رب  شجراخم  هک  يریقف  دیـس  هلأسم 1852 - 
.داد سمخ  دوش  یم 

.دنهدن سمخ  ریقف  دیس  کی  هب  لاس  کی  جراخم  زا  رتشیب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 1853 - 

 - هلأسم 1854
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ادیپ ات  سمخ  يرادهگن  ای  دوش ؛ یمن  ادیپ  زین  ادـعب  هک  دـشاب  هتـشاد  نانیمطا  ای  نیقی  دـشابن و  یقحتـسم  دیـس  ناسنا  رهـش  رد  رگا 
سمخ زا  ار  نآ  ندرب  جراخم  دـناوت  یم  دـناسرب و  قحتـسم  هب  دربب و  رگید  رهـش  هب  ار  سمخ  دـیاب  دـشابن ؛ نکمم  قحتـسم  ندـش 
يزیچ هدرکن ؛ یهاتوک  رگا  دهدب و  ار  نآ  ضوع  دیاب  هدرک ؛ یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هچنانچ  دورب ؛ نیب  زا  سمخ  رگا  درادرب و 

.تسین بجاو  وا  رب 

ات سمخ  يرادهگن  دوش و  یم  ادیپ  هک  دشاب  هتشاد  نانیمطا  ای  نیقی  هچرگا  دشابن  یقحتسم  شدوخ  رهش  رد  هاگره  هلأسم 1855 - 
؛ دوش فلت  دنکن و  یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هچنانچ  دربب و  رگید  رهـش  هب  ار  سمخ  دناوت  یم  دـشاب ؛ نکمم  قحتـسم  ندـش  ادـیپ 

.درادرب سمخ  زا  ار  نآ  ندرب  جراخم  دناوت  یمن  یلو  دهدب ؛ يزیچ  دیابن 

یلو دناسرب ؛ قحتـسم  هب  دربب و  رگید  رهـش  هب  ار  سمخ  دناوت  یم  مه  زاب  دوش ؛ ادیپ  قحتـسم  شدوخ  رهـش  رد  رگا  هلأسم 1856 - 
دـشاب هدرکن  یهاتوک  نآ  يرادـهگن  رد  هچرگا  دورب ؛ نیب  زا  سمخ  هک  یتروص  رد  دـهدب و  شدوخ  زا  دـیاب  ار  نآ  ندرب  جراخم 

.تسا نماض 

.دهدب سمخ  هرابود  تسین  مزال  دورب ؛ نیب  زا  دربب و  رگید  رهش  هب  ار  سمخ  عرش  مکاح  رما  هب  رگا  هلأسم 1857 - 

.دربب رگید  رهش  هب  رهش  نآ  زا  دریگب و  ار  سمخ  هک  هدوب  لیکو  عرش  مکاح  فرط  زا  هک  دهدب  یسک  هب  رگا  تسا  نینچمه  و 

دهدب و سمخ  تباب  هدومن و  باسح  یعقاو  تمیق  زا  رتدایز  هب  هتفرگ  قلعت  نآ  هب  سمخ  هک  ار  یسنج  تسین  زیاج  هلأسم 1858 - 
رگید سنج  نداد  هک  تشذگ  ( 1798  ) هلأسم رد 
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.تسا لاکشا  لحم  اقلطم  اهنآ  دننام  هرقن و  الط و  لوپ  زا  ریغ 

دیاب بجاو  طایتحا  رب  انب  دنک ؛ باسح  سمخ  تباب  ار  دوخ  بلط  دهاوخ  یم  تسا و  راکبلط  قحتـسم  زا  هک  یـسک  هلأسم 1859 - 
وا بناج  زا  دوخ  هتفرگ و  تلاکو  قحتـسم  زا  دناوت  یم  دنادرگرب و  وا  هب  دوخ  یهدـب  تباب  قحتـسم  ادـعب  دـهدب و  وا  هب  ار  سمخ 

.دنک تفایرد  شبلط  تباب  هدومن و  ضبق 

ریقف تسا و  راکهدب  سمخ  يدایز  رادقم  هک  یـسک  یلو  دشخبب ؛ کلام  هب  دریگب و  ار  سمخ  دـناوت  یمن  قحتـسم  هلأسم 1860 - 
.درادن لاکشا  دشخبب  وا  هب  دریگب و  وا  زا  ار  سمخ  هک  دوش  یضار  قحتسم  رگا  دشابن ؛ سمخ  لها  نویدم  دهاوخ  یم  هدش و 

هاکز ماکحا 

لام تاکز 

: تسا بجاو  زیچ  هن  رد  هاکز  هلأسم 1861 - 

.مدنگ لوا :

.وج مود :

.امرخ موس :

.شمشک مراهچ :

.الط محنپ :

.هرقن مشش :

.رتش متفه :

.واگ متشه :

.دنفسوگ مهن :

زا یکی  هب  هدـش ؛ نیعم  هک  يرادـقم  دـیاب  دوـش ؛ یم  هتفگ  ادـعب  هک  یطیارـش  اـب  دـشاب ؛ زیچ  هـن  نـیا  زا  یکی  کـلام  یـسک  رگا  و 
.دناسرب دنا  هداد  روتسد  هک  یئاهفرصم 

اعنـص نامدرم  كاروخ  تسا و  مدنگ  لثم  هک  سلع  دراد و  وج  تیـصاخ  مدنگ و  یمرن  هب  تسا  يا  هناد  هک  تلـس  هلأسم 1862 - 
.دوش هداد  هاکز  اهنآ  زا  دیاب  بجاو  طایتحاربانب  دشاب ؛ یم 
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هاکز ندش  بجاو  طیارش 

لقاع غلاب و  نآ ؛ کلام  دسرب و  دوش  یم  هتفگ  ادعب  هک  باصن  رادـقم  هب  لام  هک  دوش  یم  بجاو  یتروص  رد  هاکز  هلأسم 1863 - 
.دنک فرصت  لام  نآ  رد  دناوتب  دشاب و  دازآ  و 

بجاو وا  رب  هاکز  مهدزاود  هام  لوا  هچرگا  دـشاب ؛ هرقن  الط و  رتش و  دنفـسوگ و  واگ و  کلام  هام  هدزای  ناسنا  رگا  هلأسم 1864 - 
دعب لاس  لوا  یلو  دوش ؛ یم 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 408 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک باسح  مهدزاود  هام  ندش  مامت  زا  دعب  دیاب  ار 

لهچ کلام  مرحم  لوا  رد  يا  هچب  رگا  الثم  دوش ؛ غلاب  لاس  نیب  رد  هرقن  الط و  رتش و  دنفسوگ و  واگ و  کلام  رگا  هلأسم 1865 - 
نتـشذگ زا  دعب  هکلب  تسین  وا  رب  یتاکز  درذـگب ؛ مرحم  لوا  زا  هک  هام  هدزای  ددرگ ؛ غلاب  هام  ود  نتـشذگ  زا  دـعب  دوش و  دنفـسوگ 

.دوش یم  بجاو  وا  رب  هاکز  شغولب  زا  هام  هدزای 

دوش یم  بجاو  یتقو  شمـشک  هاکز  دوش و  هتفگ  وج  مدنگ و  اهنآ  هب  هک  دوش  یم  بجاو  یتقو  وج  مدـنگ و  هاکز  هلأسم 1866 - 
عقوم وج  مدـنگ و  رد  هاکز  نداد  تقو  یلو  دـیوگ ؛ رمت  نآ  هب  برع  هک  دوش  یم  بجاو  یتقو  اـمرخ  هاـکز  دـشاب و  یم  روگنا  هک 

.دنشاب هدش  کشخ  هک  تسا  یعقوم  شمشک  امرخ و  رد  تسا و  اهنآ  هاک  ندرک  ادج  نمرخ و 

غلاب اهنآ  بحاص  هچنانچ  دش ؛ هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  امرخ  شمـشک و  وج و  مدنگ و  هاکز  ندش  بجاو  عقوم  رد  هلأسم 1867 - 
.تسین بجاو  دشابن  لقاع  غلاب و  رگا  دهدب و  ار  اهنآ  هاکز  دیاب  دشاب  فرصت  زا  نکمتم  دازآ و  لقاع و  و 

بجاو وا  رب  هاکز  دشاب ؛ هناوید  نآ  زا  يرادقم  رد  ای  لاس  مامت  رد  هرقن  الط و  رتش و  دنفسوگ و  واگ و  بحاص  رگا  هلأسم 1868 - 
.تسین

طقاس وا  زا  هاکز  دوش ؛ شوه  یب  ای  تسم  لاس  زا  يرادـقم  رد  هرقن  ـالط و  رتش و  دنفـسوگ و  واـگ و  بحاـص  رگا  هلأسم 1869 - 
.دوش یمن 

.دشاب شوه  یب  ای  تسم  شمشک  امرخ و  وج و  مدنگ و  هاکز  ندش  بجاو  عقوم  رگا  تسا  نینچمه  و 

هلأسم
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.درادن هاکز  دنک ؛ فرصت  نآ  رد  دناوت  یمن  دنا و  هدرک  بصغ  ناسنا  زا  هک  ار  یلام   - 1870

نآ هاکز  دیاب  دنامب ؛ وا  دزن  لاس  کی  دـنک و  ضرق  تسا  بجاو  نآ  رد  هاکز  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  هرقن  الط و  رگا  هلأسم 1871 - 
.تسین بجاو  يزیچ  هداد  ضرق  هک  یسک  رب  دهدب و  ار 

شمشک امرخ و  وج و  مدنگ و  هاکز 

نم « 288  » اهنآ باصن  دنـسرب و  باصن  رادـقم  هب  هک  دوش  یم  بجاو  یتقو  شمـشک  امرخ و  وج و  مدـنگ و  هاـکز  هلأسم 1872 - 
.دوش یم  مرگ  ولیک  « 847  » ابیرقت هک  تسا  مک  لاقثم  « 45  » زیربت

ای دـنروخب ؛ شتالایع  دوخ و  هدـش  بجاو  اهنآ  هاکز  هک  یمدـنگ  وج و  امرخ و  روگنا و  زا  هاکز  نداد  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1873 - 
.دهدب هدرک  فرصم  هک  ار  يرادقم  هاکز  دیاب  دهدب ؛ هاکز  ناونع  ریغ  هب  ریقف  هب  الثم 

وا لام  زا  ار  هاکز  رادـقم  دـیاب  دریمب ؛ نآ  کلام  دـش ؛ بجاو  روگنا  امرخ و  وج و  مدـنگ و  هاکز  هکنآ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1874 - 
ار دوخ  مهـس  هاکز  دیاب  تسا ؛ باصن  هزادـنا  هب  وا  مهـس  هک  هثرو  زا  کی  ره  دریمب ؛ هاکز  ندـش  بجاو  زا  شیپ  رگا  یلو  دـنهدب ؛

.دهدب

دننک یم  ادج  هاک  زا  ار  وج  مدنگ و  هک  نمرخ  عقوم  تسا ؛ هاکز  يروآ  عمج  رومام  عرش  مکاح  فرط  زا  هک  یسک  هلأسم 1875 - 
نیب زا  هدش ؛ بجاو  نآ  هاکز  هک  يزیچ  دهدن و  کلام  رگا  دنک و  هبلاطم  ار  هاکز  دناوت  یم  روگنا  امرخ و  ندـش  کشخ  زا  دـعب  و 

.دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دورب ؛

امرخ و تخرد  ندش  کلام  زا  دعب  رگا  هلأسم 1876 - 
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.دهدب ار  نآ  هاکز  دیاب  دوش ؛ بجاو  اهنآ  هاکز  وج ؛ مدنگ و  تعارز  ای  روگنا 

هاکز دیاب  هدنشورف  دشورفب ؛ ار  تخرد  تعارز و  هدش ؛ بجاو  روگنا  امرخ و  وج و  مدنگ و  هاکز  هکنآ  زا  دعب  رگا  هلأسم 1877 - 
.تسین بجاو  يزیچ  رادیرخ  رب  داد  هچنانچ  دهدب و  ار  اهنآ 

ای هداد  هک  دنک  کش  ای  هداد ؛ ار  نآ  هاکز  هدنـشورف  هک  دـنادب  درخب و  ار  روگنا  ای  امرخ  ای  وج  ای  مدـنگ  ناسنا  رگا  هلأسم 1878 - 
.تسین بجاو  وا  رب  يزیچ  هن ؛

هلماعم دهدن ؛ هزاجا  دوش ؛ هداد  هاکز  تباب  زا  دیاب  هک  ار  يرادـقم  هلماعم  عرـش  مکاح  هچنانچ  هدادـن ؛ ار  نآ  هاکز  هک  دـنادب  رگا  و 
.تسا لطاب  رادقم  نآ 

.تسا حیحص  هلماعم  دهد ؛ هزاجا  ار  هاکز  رادقم  هلماعم  رگا  دریگب و  رادیرخ  زا  ار  هاکز  رادقم  دناوت  یم  عرش  مکاح  و 

زا دناوت  یم  دشاب ؛ هداد  هدنـشورف  هب  ار  رادقم  نآ  تمیق  هک  یتروص  رد  دهدب و  عرـش  مکاح  هب  ار  رادقم  نآ  تمیق  دیاب  رادیرخ  و 
.دریگب سپ  وا 

کشخ زا  دعب  دسرب و  مک  لاقثم  « 45  » نم « 288  » هب تسا  رت  هک  یعقوم  شمـشک  امرخ و  وج و  مدـنگ و  نزو  رگا  هلأسم 1879 - 
.تسین بجاو  نآ  هاکز  دوش ؛ رادقم  نیا  زا  رتمک  ندش 

دیاب دشاب ؛ باصن  هزادنا  هب  اهنآ  کشخ  هچنانچ  دـنک ؛ فرـصم  ندـش  کشخ  زا  شیپ  ار  امرخ  وج و  مدـنگ و  رگا  هلأسم 1880 - 
.دهدب ار  اهنآ  هاکز 

: تسا مسق  هس  رب  امرخ  هلأسم 1881 - 

دش هتفگ  نآ  هاکز  مکح  دننک و  یم  شکشخ  هک  تسا  نآ  « 1»

دنروخ یم  شندوب  بطر  لاح  رد  هک  تسا  نآ  « 2»

.دنروخ یم  ار  نآ  لالخ  سران  هک  تسا  نآ  « 3»

مسق رد 
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نیا رهاظ  موس  مسق  اما  تسا و  بجاو  نآ  هاکز  دـسرب ؛ مک  لاـقثم  « 45  » نم « 288  » هب نآ  کشخ  هک  دـشاب  يرادـقم  هچنانچ  مود 
.دشابن بجاو  نآ  رب  هاکز  هک  تسا 

.درادن هاکز  دنامب  وا  دزن  مه  لاس  دنچ  رگا  هداد  ار  اهنآ  هاکز  هک  یشمشک  امرخ و  وج و  مدنگ و  هلأسم 1882 - 

نیمز تبوطر  زا  رـصم  ياـهتعارز  لـثم  اـی  دوش ؛ بورـشم  رهن  اـی  ناراـب  بآ  زا  روگنا  اـمرخ و  وج و  مدـنگ و  رگا  هلأسم 1883 - 
.تسا کی  تسیب  نآ  هاکز  دوش ؛ يرایبآ  نآ  دننام  ولد و  اب  ای  تالآ  نیشام  اب  رگا  تسا و  کی  هد  نآ  هاکز  دنک ؛ هدافتسا 

؛ دـنک هدافتـسا  نآ  دـننام  ولد و  بآ  زا  مه  دوش و  بورـشم  ناراـب  بآ  زا  مه  روـگنا ؛ اـمرخ و  وـج و  مدـنگ و  رگا  هلأسم 1884 - 
دنیوگب رگا  کی و  تسیب  نآ  هاکز  هدش ؛ نآ  دـننام  ولد و  اب  ای  تالآ  نیـشام  اب  نآ  يرایبآ  دـنیوگب  افرع  هک  دـشاب  يروط  هچنانچ 

نآ هاکز  هدـش ؛ يرایبآ  ود  ره  هب  دـنیوگ  یم  افرع  هک  تسا  يروط  رگا  تسا و  کی  هد  نآ  هاکز  هدـش ؛ ناراب  رهن و  بآ  اب  يرایبآ 
.تسا ملهچ  هس 

هدش يرایبآ  ود  ره  اب  دنیوگ  یم  فرع  رد  هک  تسا  يروط  يرایبآ  هک  دنادن  دنک و  کش  یفرع  قدص  رد  هچنانچ  هلأسم 1885 - 
.تسا یفاک  دهدب  ملهچ  هس  رگا  تسا ؛ ناراب  اب  الثم  نآ  يرایبآ  دنیوگ  یم  هکنیا  ای 

يرایبآ نآ  وحن  ولد و  اب  دـنیوگ  یم  هکنیا  ای  هدـش  يرایبآ  ود  ره  اب  دـنیوگ  یم  فرع  هک  دـنادن  دـنک و  کش  رگا  هلأسم 1886 - 
تسا یفاک  متسیب  کی  نداد  تروص  نیا  رد  تسا ؛ هدش 
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.تسا هدش  يرایبآ  ناراب  بآ  اب  دنیوگب  فرع  رد  هک  دورب  زین  نآ  لامتحا  رگا  لاح  تسا  نینچمه  و 

اب یلو  دـشابن  جاتحم  نآ  دـننام  ولد و  بآ  هب  دوش و  بورـشم  رهن  ناراب و  بآ  اب  روگنا  امرخ و  وج و  مدـنگ و  رگا  هلأسم 1887 - 
يرایبآ نآ  دننام  ولد و  اب  رگا  تسا و  کی  هد  نآ  هاکز  دنکن ؛ کمک  لوصحم  ندـش  دایز  هب  ولد  بآ  دوش و  يرایبآ  مه  ولد  بآ 

؛ دـننکن کمک  لوصحم  ندـش  دایز  هب  اهنآ  دوش و  بورـشم  مه  ناراب  رهن و  بآ  اب  یلو  دـشابن  جاتحم  ناراـب  رهن و  بآ  هب  دوش و 
.تسا متسیب  کی  نآ  هاکز 

نیمز نآ  تبوطر  زا  هک  یتعارز  تسا  نآ  يولهپ  هک  ینیمز  رد  دـننک و  يراـیبآ  نآ  دـننام  ولد و  اـب  ار  یتعارز  رگا  هلأسم 1888 - 
انب تسا  نآ  يولهپ  هک  یتعارز  هاکز  متـسیب و  کی  هدش  يرایبآ  ولد  اب  هک  یتعارز  هاکز  دوشن ؛ يرایبآ  هب  جاتحم  دیامن و  هدافتـسا 

.دشاب یم  مهد  کی  طایتحا  رب 

باصن هظحالم  هدومن و  رسک  لصاح  زا  دناوت  یمن  تسا ؛ هدرک  روگنا  امرخ و  وج و  مدنگ و  يارب  هک  ار  یجراخم  هلأسم 1889 - 
.دهدب ار  نآ  هاکز  دیاب  دسرب ؛ مک  لاقثم  « 45  » نم « 288  » هب جراخم  هظحالم  زا  شیپ  اهنآ  زا  یکی  هچنانچ  سپ  دیامن ؛

دنک و رسک  لصاح  زا  زین  دناوت  یمن  دشاب ؛ هدیرخ  ای  دشاب  شدوخ  زا  هچ  هدناسر ؛ تعارز  فرصم  هب  هک  ار  یمخت  هلأسم 1890 - 
.دیامن هظحالم  دیاب  لصاح  عومجم  هب  تبسن  ار  باصن  هکلب  دیامنب  باصن  هظحالم  سپس 

الثم تسین ؛ بجاو  نآ  هاکز  دریگ ؛ یم  لام  نیع  زا  تلود  هک  هچنآ  هلأسم 1891 - 
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بجاو ولیک  « 800  » رد هاکز  طقف  دریگب ؛ تاـیلام  ناونع  هب  ار  مرگ  ولیک  « 50  » تلود دشاب و  مرگ  ولیک  « 850  » تعارز لصاح  رگا 
.دوش یم 

هاکز طقف  هدومن و  رـسک  لصاح  زا  دـناوت  یمن  بجاو  طایتحا  رب  انب  هدومن ؛ هاکز  قلعت  زا  شیپ  ناسنا  هک  یفراـصم  هلأسم 1892 - 
.دهدب ار  هیقب 

هچنآ دریگب و  هزاجا  اهنآ  فرـص  رد  وا  لیکو  ای  عرـش  مکاح  زا  دـناوت  یم  تسا  هاکز  قلعت  زا  دـعب  هک  ار  یفراصم  هلأسم 1893 - 
.درادرب هدش  جرخ  هاکز  رادقم  هب  تبسن 

؛ دهدب ار  هاکز  هاگنآ  ددرگ و  کشخ  امرخ  روگنا و  دسرب و  نمرخ  دح  هب  مدنگ  وج و  ات  دیامن  ربص  تسین  بجاو  هلأسم 1894 - 
.دهدب ار  نآ  تمیق  هاکز  ناونع  هب  هدومن و  تمیق  ار  هاکز  رادقم  تسا  زیاج  دش  بجاو  هاکز  هک  نیمه  هکلب 

ای قحتسم  هب  ندیچ  ای  ندرک  ورد  زا  شیپ  ار  روگنا  امرخ و  ای  تعارز  نیع  ناوت  یم  تفرگ  قلعت  هاکز  هکنآ  زا  دعب  هلأسم 1895 - 
.دنشاب یم  کیرش  فراصم  رد  نآ  زا  سپ  دیامن و  میلست  اعاشم  اهنیا  لیکو  ای  عرش  مکاح 

مزال دومن ؛ میلست  اهنآ  لیکو  ای  قحتـسم  ای  مکاح  هب  روگنا  امرخ و  ای  تعارز  زا  ار  لام  نیع  کلام  هک  یتروص  رد  هلأسم 1896 - 
رد اهنآ  ندـنام  يارب  دـسرب  ندـش  کشخ  ای  ورد  تقو  ات  هکنیا  يارب  دـناوت  یم  هکلب  دراد  هاگن  هعاشا  روط  هب  اناجم  ار  اهنآ  تسین 

.دیامن هبلاطم  ترجا  شنیمز 

کی رد  اهنآ  هویم  تعارز و  دراد و  فالتخا  رگیدـکی  اب  اهنآ  لصاح  ندیـسر  لـصف  هک  رهـش  دـنچ  رد  ناـسنا  رگا  هلأسم 1897 - 
هتشاد روگنا  ای  امرخ  وج و  ای  مدنگ  دیآ  یمن  تسد  هب  تقو 
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لاقثم « 45  » نم « 288  » ینعی باصن  هزادـنا  هب  دـسر  یم  لوا  هک  يزیچ  هچنانچ  دوش ؛ باسح  لاس  کی  لوصحم  اهنآ  همه  دـشاب و 
یم لوا  هچنآ  رگا  دـیامن و  ادا  دـیآ  یم  تسد  هب  تقو  ره  ار  هیقب  هاکز  دـهدب و  دـسر  یم  هک  یعقوم  ار  نآ  هاکز  دـیاب  دـشاب ؛ مک 

تسا و بجاو  نآ  هاکز  دوش ؛ باصن  رادقم  هب  مه  يور  رگا  سپ  دـسرب ؛ نآ  هیقب  ات  دـنک  یم  ربص  دـشابن ؛ باصن  هزادـنا  هب  دـسر 
.تسین بجاو  نآ  هاکز  دوشن ؛ باصن  رادقم  هب  رگا 

رب انب  دـشاب ؛ باـصن  رادـقم  هب  مه  يور  هچناـنچ  دـهدب ؛ هویم  هبترم  ود  لاـس  کـی  رد  روگنا  اـی  اـمرخ  تخرد  رگا  هلأسم 1898 - 
.تسا بجاو  نآ  هاکز  طایتحا 

هاکز دصق  هب  هچنانچ  دوش ؛ یم  باصن  هزادنا  هب  نآ  کشخ  هک  دراد  روگنا  ای  هدـشن  کشخ  يامرخ  يرادـقم  رگا  هلأسم 1899 - 
.درادن لاکشا  تسا  بجاو  وا  رب  هک  دشاب  یتاکز  هزادنا  هب  دوش  کشخ  رگا  هک  دناسرب  هاکز  فرصم  هب  يردق  هب  نآ  هزات  زا 

هکلب دهدب  روگنا  ای  هزات  يامرخ  ار  نآ  هاکز  دـناوت  یمن  دـشاب ؛ بجاو  وا  رب  شمـشک  ای  کشخ  يامرخ  هاکز  رگا  هلأسم 1900 - 
تسا و لاکشا  لحم  زین  دهدب  تمیق  تباب  زا  رگید  کشخ  يامرخ  ای  زیوم  ای  هزات  يامرخ  ای  روگنا  دیامن و  تمیق  هظحالم  هچنانچ 
هب هچنانچ  هکلب  دـهدب ؛ شمـشک  ای  کشخ  يامرخ  ار  نآ  هاکز  دـناوت  یمن  دـشاب ؛ بجاو  وا  رب  روگنا  ای  هزات  يامرخ  هاکز  رگا  زین 

.تسا لاکشا  لحم  دشاب  هزات  هچرگا  دهدب  يرگید  روگنا  امرخ و  تمیق  رابتعا 

مامت لوا  دیاب  دریمب ؛ رگا  هدش  بجاو  نآ  هاکز  هک  دراد  مه  یلام  تسا و  راکهدب  هک  یسک  هلأسم 1901 - 
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.دنیامن ادا  ار  وا  ضرق  دعب  دنهدب  هدش  بجاو  نآ  هاکز  هک  یلام  زا  ار  هاکز 

بجاو اهنیا  هاکز  هکنآ  زا  شیپ  دریمب و  رگا  دراد ؛ مه  روگنا  ای  امرخ  اـی  وج  اـی  مدـنگ  تسا و  راکهدـب  هک  یـسک  هلأسم 1902 - 
رگا دهدب و  هاکز  دـیاب  دـسرب ؛ مک  لاقثم  « 45  » نم « 288  » هب ناشمهـس  هک  مادـک  ره  دـنهدب ؛ رگید  لاـم  زا  اروا  ضرق  هثرو  دوش ؛
اهنیا هاکز  تسین  بجاو  دشاب ؛ وا  یهدب  هزادنا  هب  طقف  تیم  لام  هچنانچ  دـنهدن ؛ ار  وا  ضرق  دوش ؛ بجاو  اهنیا  هاکز  هکنآ  زا  شیپ 

زا تبـسن  نامه  هب  دننک  هظحالم  لام  عومجم  هب  تبـسن  ار  راد  هاکز  سنج  دیاب  دشاب ؛ وا  یهدب  زا  رتشیب  تیم  لام  رگا  دـنهدب و  ار 
.تسا بجاو  وا  رب  هاکز  دسرب  باصن  هزادنا  هب  هثرو  زا  کی  ره  مهس  سپ  دوش ؛ رسک  راد  هاکز  سنج 

هاکز هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دراد ؛ دب  بوخ و  هدش  بجاو  اهنآ  هاکز  هک  یشمشک  امرخ و  وج و  مدنگ و  رگا  هلأسم 1903 - 
.دهدب اهنآ  دوخ  زا  ار  دب  بوخ و  زا  مادک  ره 

الط باصن 

: دراد باصن  ود  الط  هلأسم 1904 - 

هدزناپ هک  یعرـش  لاـقثم  تسیب  هب  ـالط  یتقو  سپ  تسا ؛ دوخن  « 18  » نآ لاقثم  ره  هک  تسا  یعرـش  لاـقثم  تسیب  نآ  لوا  باـصن 
یم دوخن  هن  هک  ار -  نآ  ملهچ  کی  دـیاب  ناسنا  دـشاب ؛ هتـشاد  دـش  هتفگ  هک  مه  ار  رگید  طیارـش  رگا  دـسرب ؛ تسا  یلومعم  لاقثم 

.تسین بجاو  نآ  هاکز  دسرن ؛ رادقم  نیا  هب  رگا  دهدب و  هاکز  تباب  زا  دوش - 

هس رگا  ینعی  دوش ؛ یم  یلومعم  لاقثم  هس  هک  تسا  یعرش  لاقثم  راهچ  نآ  مود  باصن  و 
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؛ دوش هفاضا  لاقثم  هس  زا  رتمک  رگا  دـهدب و  کی  لـهچ  رارق  زا  ار  لاـقثم  « 18  » مامت هاکز  دـیاب  دوش ؛ هفاضا  لاقثم  هدزناپ  هب  لاـقثم 
هفاضا لاقثم  هس  رگا  ینعی  دور ؛ ـالاب  هچ  ره  تسا  نینچمه  درادـن و  هاـکز  نآ  يداـیز  دـهدب و  ار  نآ  لاـقثم  « 15  » هاکز دـیاب  طقف 

.درادن هاکز  هدش  هفاضا  هک  يرادقم  دوش ؛ هفاضا  رتمک  رگا  دهدب و  ار  اهنآ  مامت  هاکز  دیاب  دوش ؛

هرقن باصن 

: دراد باصن  ود  هرقن  هلأسم 1905 - 

؛ دشاب هتـشاد  دش  هتفگ  هک  مه  ار  رگید  طیارـش  دسرب و  لاقثم  « 105  » هب هرقن  رگا  هک  تسا  یلومعم  لاـقثم  « 105  » نآ لوا  باصن 
بجاو نآ  هاکز  دـسرن ؛ رادـقم  نیا  هب  رگا  دـهدب و  هاکز  تباب  زا  تسا  دوخن  « 15  » لاقثم و « 2  » هک ار  نآ  ملهچ  کی  دـیاب  ناـسنا 

.تسین

هک يروط  هب  ار  لاقثم  « 126  » مامت هاکز  دیاب  دوش ؛ هفاضا  لاقثم  « 105  » هب لاقثم  رگا 21  ینعی  تسا ؛ لاقثم  « 21  » نآ مود  باصن  و 
درادـن و هاکز  نآ  يدایز  دـهدب و  ار  نآ  لاـقثم  « 105  » هاکز دـیاب  طقف  دوش ؛ هفاضا  لاـقثم  « 21  » زا رتمک  رگا  دـهدب و  دـش  هتفگ 

يرادـقم دوش ؛ هفاضا  رتمک  رگا  دـهدب و  ار  اهنآ  مامت  هاکز  دـیاب  دوش  هفاضا  لاقثم  « 21  » رگا ینعی  دور ؛ ـالاب  هچره  تسا  نینچمه 
.درادن هاکز  تسا  لاقثم  « 21  » زا رتمک  هدش و  هفاضا  هک 

رادـقم زا  رتشیب  مه  یهاگ  هداد و  هدوب  بجاو  وا  رب  هک  ار  یتاکز  دـهدب ؛ دراد  هرقن  ـالط و  هچره  ملهچ  کـی  ناـسنا  رگا  نیا  رباـنب 
هک ار  نآ  لاقثم  « 105  » هاکز دهدب ؛ ار  نآ  ملهچ  کی  رگا  دراد ؛ هرقن  لاقثم  « 110  » هک یسک  الثم  تسا ؛ هداد  بجاو 
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.تسا هدوبن  بجاو  هک  هداد  نآ  لاقثم  « 5  » يارب مه  يرادقم  هداد و  هدوب  بجاو 

؛ هدـشن مک  لوا  باصن  زا  یتقو  ات  دـشاب ؛ هداد  ار  نآ  هاکز  هچرگا  تسا ؛ باصن  هزادـنا  هب  وا  هرقن  ای  الط  هک  یـسک  هلأسم 1906 - 
.دهدب ار  نآ  هاکز  دیاب  لاس  همه 

رگا دـشاب و  هتـشاد  جاور  نآ  اب  هلماعم  دنـشاب و  هدز  هکـس  ار  نآ  هک  دوش  یم  بجاو  یتروص  رد  هرقن  الط و  هاـکز  هلأسم 1907 - 
.دنهدب ار  نآ  هاکز  دیاب  دشاب ؛ هتفر  مه  نیب  زا  نآ  هکس 

بجاو هاکز  دـشاب  یقاب  نآ  اـب  هلماـعم  جاور  هچرگا  دـنرب ؛ یم  راـکب  تنیز  يارب  اـهنز  هک  يراد  هکـس  هرقن  ـالط و  هلأسم 1908 - 
.تسین

لاقثم « 14  » هرقن و لاقثم  « 104  » الثم دشابن ؛ لوا  باصن  هزادنا  هب  اهنآ  مادک  چـیه  رگا  دراد ؛ هرقن  الط و  هک  یـسک  هلأسم 1909 - 
.تسین بجاو  وا  رب  هاکز  دشاب ؛ هتشاد  الط 

دشاب باصن  رادقم  کلام  هام  هدزای  ناسنا  هک  دوش  یم  بجاو  یتروص  رد  هرقن  الط و  هاکز  دش  هتفگ  اقباس  هکنانچ  هلأسم 1910 - 
.تسین بجاو  وا  رب  هاکز  دوش ؛ رتمک  لوا  باصن  زا  وا  هرقن  الط و  هام ؛ هدزای  نیب  رد  رگا  و 

هاکز دنک ؛ بآ  ار  اهنآ  ای  دـیامن  ضوع  رگید  زیچ  ای  هرقن  ای  الط  اب  دراد  هک  ار  يا  هرقن  الط و  هام  هدزای  نیب  رد  رگا  هلأسم 1911 - 
.دنکب ار  اهراک  نیا  هاکز  نداد  زا  رارف  يارب  هچرگا  تسین ؛ بجاو  وا  رب 

ای نزو  ندرک ؛ بآ  هطـساو  هب  هچنانچ  دهدب و  ار  اهنآ  هاکز  دیاب  دنک ؛ بآ  ار  هرقن  الط و  لوپ  مهدزاود  هام  رد  رگا  هلأسم 1912 - 
یتاکز دیاب  دوش ؛ مک  اهنآ  تمیق 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 418 

http://www.ghaemiyeh.com


.دهدب هدوب  بجاو  وا  رب  ندرک  بآ  زا  شیپ  هک  ار 

؛ دهدب نآ  دوخ  زا  ار  دب  بوخ و  زا  مادک  ره  هاکز  دناوت  یم  دشاب ؛ هتـشاد  دب  بوخ و  دراد  هک  يا  هرقن  الط و  رگا  هلأسم 1913 - 
.دهدب دب  تمسق  زا  ار  هاکز  دناوت  یم  دشاب  دب  هرقن  الط و  باصن  زا  یتمسق  رگا  هکلب 

هک یتروص  رد  دـنیوگب ؛ هرقن  الط و  لوپ  نآ  هب  رگا  دراد ؛ رگید  زلف  لومعم  هزادـنا  زا  رتشیب  هک  يا  هرقن  الط و  لوپ  هلأسم 1914 - 
بوجو دنیوگن  هرقن  الط و  لوپ  نآ  هب  رگا  یلو  دسرن ؛ باصن  دح  هب  شـصلاخ  دنچ  ره  تسا  بجاو  شتاکز  دسرب  باصن  دـح  هب 

.دسرب باصن  دح  هب  شصلاخ  دنچ  ره  تسا  لاکشا  لحم  نآ  رد  هاکز 

الط و لوپ  زا  ار  نآ  هاکز  هچنانچ  دشاب ؛ طولخم  نآ  اب  رگید  زلف  لومعم ؛ رادقم  هب  دراد  هک  يا  هرقن  الط و  لوپ  رگا  هلأسم 1915 - 
تمیق هزادـنا  هب  نآ ؛ تمیق  هک  دـشاب  يردـق  هب  یلو  دـهدب  هرقن  ـالط و  ریغ  لوپ  زا  اـی  دراد  رگید  زلف  لومعم  زا  رتـشیب  هک  يا  هرقن 

.درادن لاکشا  تسا  بجاو  وا  رب  هک  دشاب  یتاکز 

دنفسوگ واگ و  رتش و  هاکز 

: دراد رگید  طرش  ود  دش  هتفگ  هک  یئاهطرش  زا  ریغ  دنفسوگ  واگ و  رتش و  هاکز  هلأسم 1916 - 

نآ هاکز  طایتحا  رب  انب  دـشاب ؛ هدرک  راک  مه  زور  ود  یکی  لاس  مامت  رد  رگا  یلو  دـشاب ؛ راـکیب  لاـس  ماـمت  رد  ناویح  هکنآ  لوا - 
.تسا بجاو 

هک یتعارز  زا  ای  هدـش ؛ هدـیچ  فلع  زا  ار  نآ  زا  يرادـقم  ای  لاس  مامت  رگا  سپ  درچب ؛ ناـبایب  فلع  زا  لاـس  ماـمت  رد  هکنآ  مود - 
رگید سک  کلم  ای  وا  کلم 
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.درادن هاکز  درچب ؛ تسا 

.دشاب یم  بجاو  نآ  هاکز  طایتحا  رب  انب  دروخب ؛ کلام  فلع  زا  زور  ود  ای  زور  کی  لاس  مامت  رد  رگا  یلو 

رد هاکز  بوجو  دنک ؛ هراجا  ای  درخب ؛ هتشاکن  یسک  هک  ار  یهاگ  ارچ  دوخ  دنفـسوگ  واگ و  رتش و  يارب  ناسنا  رگا  هلأسم 1917 - 
.دهدب ار  هاکز  دیاب  دهدب ؛ جاب  نآ  رد  ندنارچ  يارب  رگا  یلو  تسا ؛ لکشم  نآ 

رتش باصن 

: دراد باصن  هدزاود  رتش  هلأسم 1918 - 

.درادن هاکز  دسرن  رادقم  نیا  هب  رتش  هرامش  ات  تسا و  دنفسوگ  کی  نآ  هاکز  رتش و  جنپ  لوا - 

.تسا دنفسوگ  ود  نآ  هاکز  رتش و  هد  مود - 

.تسا دنفسوگ  هس  نآ  هاکز  رتش و  هدزناپ  موس - 

.تسا دنفسوگ  راهچ  نآ  هاکز  رتش و  تسیب  مراهچ - 

.تسا دنفسوگ  جنپ  نآ  هاکز  رتش و  جنپ  تسیب و  مجنپ - 

.دشاب هدش  مود  لاس  لخاد  هک  تسا  يرتش  کی  نآ  هاکز  رتش و  شش  تسیب و  مشش - 

.دشاب هدش  موس  لاس  لخاد  هک  تسا  يرتش  کی  نآ  هاکز  رتش و  شش  یس و  متفه - 

.دشاب هدش  مراهچ  لاس  لخاد  هک  تسا  يرتش  ود  نآ  هاکز  رتش و  شش  لهچ و  متشه - 

.دشاب هدش  مجنپ  لاس  لخاد  هک  تسا  يرتش  کی  نآ  هاکز  رتش و  کی  تصش و  مهن - 

.دنشاب هدش  موس  لاس  لخاد  هک  تسا  يرتش  ود  نآ  هاکز  رتش و  شش  داتفه و  مهد - 

.دنشاب هدش  مراهچ  لاس  لخاد  هک  تسا  يرتش  ود  نآ  هاکز  رتش و  کی  دون و  مهدزای - 

؛ ات لهچ  ره  يارب  دنک و  باسح  ات  لهچ  ات  لهچ  ای  دیاب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  رتش و  کی  تسیب و  دص و  مهدزاود - 
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لخاد هک  دهدب  يرتش  کی  ات  هاجنپ  ره  يارب  دنک و  باسح  ات  هاجنپ  ات  هاجنپ  ای  دشاب ؛ هدش  موس  لاس  لخاد  هک  دـهدب  يرتش  کی 
رگا ای  دنامن ؛ یقاب  يزیچ  هک  دنک  باسح  يروط  دیاب  تروص  ره  رد  یلو  دنک  باسح  هاجنپ  لهچ و  اب  ای  دشاب و  هدش  مراهچ  لاس 

هدـش و مراهچ  لاس  لخاد  هک  يرتش  ود  ات  دـص  يارب  دـیاب  دراد ؛ رتش  « 140  » رگا الثم  دـشابن ؛ رتشیب  ات  هن  زا  دـنام ؛ یم  یقاب  يزیچ 
.دشاب هدام  دیاب  دوش  یم  هداد  هاکز  رد  هک  يرتش  دهدب و  هدش  موس  لاس  لخاد  هک  يرتش  کی  ات  لهچ  يارب 

هب ات  درذگب ؛ تسا  جـنپ  هک  لوا  باصن  زا  دراد  هک  یئاهرتش  هرامـش  رگا  سپ  تسین ؛ بجاو  باصن  ود  نیبام  هاکز  هلأسم 1919 - 
.دعب ياهباصن  رد  تسا  نینچمه  دهدب و  ار  نآ  يات  جنپ  هاکز  دیاب  طقف  هدیسرن ؛ تسا  ات  هد  هک  مود  باصن 

واگ باصن 

: دراد باصن  ود  واگ  هلأسم 1920 - 

يا هلاسوگ  کی  دیاب  دشاب  هتشاد  دش  هتفگ  هک  ار  یطیارش  رگا  دیـسر ؛ یـس  هب  واگ  هرامـش  یتقو  هک  تسا  ات  یـس  نآ  لوا  باصن 
.دشاب رن  هلاسوگ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دهدب و  هاکز  تباب  زا  هدش  مود  لاس  لخاد  هک 

لهچ یـس و  نیبام  هاکز  دـشاب و  هدـش  موس  لاس  لخاد  هک  تسا  يا  هدام  هلاسوگ  کی  نآ  هاکز  تسا و  لـهچ  نآ  مود  باـصن  و 
دشاب هتشاد  رتدایز  واگ  لهچ  زا  رگا  زین  دهدب و  ار  اهنآ  يات  یس  هاکز  دیاب  طقف  دراد ؛ واگ  هن  یس و  هک  یسک  الثم  تسین ؛ بجاو 

دعب دهدب و  ار  نآ  يات  لهچ  هاکز  دیاب  طقف  هدیسرن ؛ تصش  هب  ات 
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هچره نینچمه  دهدب و  هدش  مود  لاس  لخاد  هک  يا  هلاسوگ  ود  دیاب  دراد ؛ ار  لوا  باصن  ربارب  ود  نوچ  دیـسر  تصـش  هب  هکنآ  زا 
هتفگ هک  يروتسد  هب  ار  نآ  هاکز  دیامن و  باسح  لهچ  یس و  ای  ات ؛ لهچ  ات  لهچ  ای  دنک ؛ باسح  ات  یـس  ات  یـس  ای  دیاب  دور ؛ الاب 
داتفه رگا  الثم  دشابن ؛ رتشیب  ات  هن  زا  دنام  یم  یقاب  يزیچ  رگا  ای  دنامن ؛ یقاب  يزیچ  هک  دـنک  باسح  يروط  دـیاب  یلو  دـهدب ؛ دـش 

؛ دهدب ار  ات  لهچ  هاکز  نآ  يات  لهچ  يارب  ات و  یس  هاکز  نآ  يات  یس  يارب  دنک و  باسح  لهچ  یـس و  باسح  هب  دیاب  دراد ؛ واگ 
.دنام یم  هدادن  هاکز  ات  هد  دنک ؛ باسح  ات  یس  باسح  هب  رگا  نوچ 

دنفسوگ باصن 

: دراد باصن  جنپ  دنفسوگ  هلأسم 1921 - 

.درادن هاکز  دسرن  لهچ  هب  دنفسوگ  ات  تسا و  دنفسوگ  کی  نآ  هاکز  تسا و  ات  لهچ  لوا - 

.تسا دنفسوگ  ود  نآ  هاکز  تسا و  کی  تسیب و  دص و  مود - 

.تسا دنفسوگ  هس  نآ  هاکز  تسا و  کی  تسیود و  موس - 

.تسا دنفسوگ  راهچ  نآ  هاکز  تسا و  کی  دصیس و  مراهچ - 

دهدب و دنفـسوگ  کی  اهنآ  يات  دص  ره  يارب  دنک و  باسح  اتدص  اتدص  ار  اهنآ  دـیاب  هک  تسا  نآ  زا  رتالاب  دـص و  راهچ  مجنپ - 
.تسا یفاک  دهدب  لوپ  دنفسوگ ؛ تمیق  قباطم  ای  دهدب ؛ يرگید  دنفسوگ  رگا  هکلب  دهدب ؛ اهدنفسوگ  دوخ  زا  ار  هاکز  تسین  مزال 

رتشیب تسا  لـهچ  هک  لوا  باـصن  زا  یـسک  ياهدنفـسوگ  هرامـش  رگا  سپ  تسین ؛ بجاو  باـصن  ود  نیباـم  هاـکز  هلأسم 1922 - 
تسیب و دص و  هک  مود  باصن  هب  ات  دشاب ؛
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.دعب ياهباصن  رد  مکح  تسا  نینچمه  درادن و  هاکز  نآ  يدایز  دهدب و  ار  نآ  يات  لهچ  هاکز  دیاب  طقف  دشاب ؛ هدیسرن  تسا  کی 

رن یضعب  ای  هدام ؛ ای  دنـشاب  رن  اهنآ  همه  هچ  تسا ؛ بجاو  دسرب  باصن  رادقم  هب  هک  يدنفـسوگ  واگ و  رتش و  هاکز  هلأسم 1923 - 
.هدام یضعب  دنشاب و 

زب و نینچمه  تسا و  سنج  کی  یبرع  ریغ  یبرع و  رتش  دنوش و  یم  باسح  سنج  کی  شیمواگ  واگ و  هاکز ؛ رد  هلأسم 1924 - 
.دنرادن قرف  مه  اب  هاکز  رد  کشیش  شیم و 

اطایتحا دهدب  زب  رگا  دشاب و  هدـش  مود  لاس  لخاد  القا  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـهدب ؛ دنفـسوگ  هاکز  يارب  رگا  هلأسم 1925 - 
.دشاب هدش  موس  لاس  لخاد  دیاب 

؛ درادن لاکشا  دشاب  رتمک  وا  رگید  ياهدنفـسوگ  زا  يرـصتخم  شتمیق  رگا  دهد ؛ یم  هاکز  تباب  هک  ار  يدنفـسوگ  هلأسم 1926 - 
.رتش واگ و  رد  تسا  نینچمه  دهدب و  تسا  رتشیب  شیاهدنفسوگ  مامت  زا  نآ  تمیق  هک  ار  يدنفسوگ  تسا  رتهب  یلو 

هک یسک  رب  دهدب و  هاکز  دیاب  هدیسر ؛ لوا  باصن  هب  شمهس  هک  نانآ  مادک  ره  دنشاب ؛ کیرش  مه  اب  رفن  دنچ  رگا  هلأسم 1927 - 
.تسین بجاو  هاکز  تسا  لوا  باصن  زا  رتمک  وا  مهس 

ار اهنآ  هاکز  دیاب  دنشاب ؛ باصن  هزادنا  هب  مه  يور  دشاب و  هتـشاد  دنفـسوگ  ای  رتش  ای  واگ  اج  دنچ  رد  رفن  کی  رگا  هلأسم 1928 - 
.دهدب

.دهدب ار  اهنآ  هاکز  دیاب  دنشاب ؛ مه  بویعم  ضیرم و  دراد  هک  يرتش  دنفسوگ و  واگ و  رگا  هلأسم 1929 - 

دناوت یم  دنشاب ؛ ریپ  ای  بویعم  ای  ضیرم  همه  دراد  هک  يرتش  دنفسوگ و  واگ و  رگا  هلأسم 1930 - 
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؛ دهدب ریپ  ای  بویعم ؛ ای  ضیرم  ار  اهنآ  هاکز  دناوت  یمن  دنشاب ؛ ناوج  بیع و  یب  ملاس و  همه  رگا  یلو  دهدب ؛ اهنآ  دوخ  زا  ار  هاکز 
؛ دنشاب ناوج  يرادقم  ریپ و  يرادقم  بیع و  یب  رگید  هتسد  بویعم و  يا  هتـسد  ضیرم و  یـضعب  ملاس و  اهنآ  زا  یـضعب  رگا  هکلب 

.دهدب ناوج  بیع و  یب  ملاس و  اهنآ  هاکز  يارب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 

ار یباصن  ای  دنک ؛ ضوع  يرگید  زیچ  اب  دراد  هک  ار  يرتش  دنفـسوگ و  واگ و  مهدزای ؛ هام  ندـش  مامت  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1931 - 
بجاو وا  رب  هاکز  دریگب ؛ رگید  دنفسوگ  لهچ  دهدب و  دنفـسوگ  لهچ  الثم  دیامن ؛ ضوع  سنج  نامه  زا  باصن  رادقم  اب  دراد  هک 

.تسین

اهنآ هرامش  یتقو  ات  دهدب ؛ شرگید  لام  زا  ار  اهنآ  هاکز  رگا  دهدب ؛ ار  رتش  دنفـسوگ و  واگ و  هاکز  دیاب  هک  یـسک  هلأسم 1932 - 
؛ تسین بجاو  وا  رب  هاکز  دنوش ؛ رتمک  لوا  باصن  زا  دهدب و  اهنآ  دوخ  زا  رگا  دهدب و  ار  هاکز  دیاب  هلاس  همه  هدشن ؛ مک  باصن  زا 

همه هدشن ؛ مک  لهچ  زا  وا  ياهدنفسوگ  هک  یتقو  ات  دهدب ؛ ار  اهنآ  هاکز  شرگید  لام  زا  رگا  دراد ؛ دنفسوگ  لهچ  هک  یـسک  الثم 
.تسین بجاو  وا  رب  هاکز  هدیسرن ؛ لهچ  هب  یتقو  ات  دهدب ؛ اهنآ  دوخ  زا  رگا  دهدب و  دنفسوگ  کی  دیاب  هلاس 

هاکز فرصم 

: دنک فرصم  دروم  تشه  رد  ار  هاکز  دناوت  یم  ناسنا  هلأسم 1933 - 

یم هک  دراد  يا  هیامرس  ای  کلم  ای  تعنص  هک  یسک  یلو  درادن ؛ ار  شتالایع  دوخ و  لاس  جراخم  هک  تسا  یـسک  وا  ریقف و  لوا - 
.تسین ریقف  دنارذگب  ار  دوخ  لاس  جراخم  دناوت 

مود
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.دنارذگ یم  رت  تخس  ریقف  زا  هک  تسا  یسک  وا  نیکسم و  - 

دنک و یگدیسر  نآ  باسح  هب  دیامن و  يرادهگن  عمج و  ار  هاکز  هک  تسا  رومام  ماما  بئان  ای  ع )  ) ماما فرط  زا  هک  یسک  موس - 
.دناسرب ارقف  ای  ماما  بئان  ای  ماما  هب  ار  نآ 

.دننک یم  کمک  ناناملسم  هب  گنج  رد  ای  دنوش  یم  لیام  مالسا  نید  هب  دنهدب ؛ نانآ  هب  هاکز  رگا  هک  یئاهرفاک  مراهچ - 

.نانآ ندرک  دازآ  دنشاب و  یم  تدش  رد  هک  یئاه  هدنب  يرادیرخ  مجنپ - 

.دهدب ار  دوخ  ضرق  دناوت  یمن  هک  يراکهدب  مشش - 

رد هینید  مولع  هک  يا  هسردـم  دجـسم و  نتخاس  لثم  دومن ؛ تبرق  دـصق  اهنآ  اب  ناوت  یم  هک  یئاهراک  ینعی  هّللا ؛ لـیبس  یف  متفه - 
.اهنیا دننام  اهنآ و  هعسوت  اه و  هار  تلافسا  رهش و  فیظنت  دوش و  یم  هدناوخ  نآ 

.هدش هدنامرد  رفس  رد  هک  يرفاسم  ینعی  لیبسلا ؛ نبا  متشه - 

.دش دهاوخ  هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  اهنیا  ماکحا  و 

يرادقم رگا  دریگن و  هاکز  زا  ار  شتالایع  دوخ و  لاس  جراخم  زا  رتشیب  نیکسم  ریقف و  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 1934 - 
.دریگب هاکز  شلاس  کی  جراخم  يرسک  هزادنا  هب  طقف  دراد ؛ سنج  ای  لوپ 

هب هدنام  یقاب  هچنآ  هک  دنک  کش  دعب  دنک و  فرـصم  ار  نآ  زا  يرادـقم  رگا  هتـشاد ؛ ار  شلاس  جراخم  هک  یـسک  هلأسم 1935 - 
.دریگب هاکز  دناوت  یمن  هن ؛ ای  تسه  وا  لاس  کی  جراخم  هزادنا 

هاکز شجراخم  يرـسک  يارب  دـناوت  یم  تسا ؛ رتمک  شلاس  جراخم  زا  وا  دـمآرد  هک  يرجات  ای  کلام  ای  رگتعنـص  هلأسم 1936 - 
.دناسرب جراخم  فرصم  هب  ار  دوخ  هیامرس  ای  کلم ؛ ای  راک ؛ رازبا  تسین  مزال  دریگب و 

هک يریقف  هلأسم 1937 - 
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نودـب هچنانچ  دراد ؛ يراوس  لام  ای  هتـسشن ؛ نآ  رد  تسا و  وا  کلم  هک  دراد  يا  هناخ  رگا  درادـن ؛ ار  شتـالایع  دوخ و  لاـس  جرخ 
سابل فرظ و  هناخ و  ثاثا  تسا  نینچمه  دریگب و  هاکز  دـناوت  یم  دـشاب ؛ شیوربآ  ظفح  يارب  هچرگا  دـنک  یگدـنز  دـناوتن  اـهنیا 

زا دناوت  یم  دشاب ؛ هتشاد  جایتحا  اهنیا  هب  رگا  درادن ؛ ار  اهنیا  هک  يریقف  دراد و  جایتحا  اهنآ  هب  هک  یئاهزیچ  یناتـسمز و  یناتـسبات و 
.دیامن يرادیرخ  هاکز 

یگدنز هاکز  نتفرگ  اب  دریگب و  دای  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  تسین ؛ لکشم  وا  يارب  تعنـص  نتفرگ  دای  هک  يریقف  هلأسم 1938 - 
.دریگب هاکز  دناوت  یم  تسا ؛ نتفرگ  دای  لوغشم  یتقو  ات  یلو  دنکن ؛

وا هتفگ  زا  ناـسنا  هچرگا  مریقف ؛ دـیوگ  یم  هن و  اـی  هدوب  ریقف  دـشابن  مولعم  هکنیا  اـی  هدوب و  ریقف  ـالبق  هک  یـسک  هب  هلأسم 1939 - 
.داد هاکز  دوش  یم  دنکن  ادیپ  نانیمطا 

هب هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوشن ؛ ادیپ  نانیمطا  وا  هتفگ  زا  هچنانچ  هدوبن ؛ ریقف  البق  مریقف و  دیوگ  یم  هک  یـسک  هلأسم 1940 - 
.دنهدن هاکز  وا 

.دنک باسح  هاکز  تباب  دراد ؛ وا  زا  هک  ار  یبلط  دناوت  یم  دشاب ؛ راکبلط  يریقف  زا  رگا  دهدب ؛ هاکز  دیاب  هک  یسک  هلأسم 1941 - 

؛ دنک باسح  هاکز  تباب  دراد  وا  زا  هک  ار  یبلط  دناوت  یم  ناسنا  دشابن ؛ شـضرق  هزادـنا  هب  وا  لام  دریمب و  ریقف  رگا  هلأسم 1942 - 
یم زین  دریگب ؛ ار  دوخ  بلط  دـناوتن  ناسنا  رگید  تهج  هب  ای  دـنهدن ؛ ار  وا  ضرق  هثرو  دـشاب و  شـضرق  هزادـنا  هب  وا  لام  رگا  هکلب 

.دنک باسح  هاکز  تباب  دراد ؛ وا  زا  هک  ار  یبلط  دناوت 

هب هاکز  تباب  ناسنا  هک  ار  يزیچ  هلأسم 1943 - 
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هداد وا  هب  هاکز  دصق  هب  ار  لام  تسا  بحتسم  دشکب  تلاجخ  ریقف  رگا  هکلب  تسا ؛ هاکز  هک  دیوگب  وا  هب  تسین  مزال  دهد  یم  ریقف 
.دیامنن راهظا  ار  شندوب  هاکز  و 

هک یسک  هب  هلأسم  نتسنادن  يور  زا  ای  هدوبن ؛ ریقف  دمهفب  دعب  دهدب ؛ هاکز  وا  هب  تسا  ریقف  یسک  هکنیا  لایخ  هب  رگا  هلأسم 1944 - 
دهدب قحتـسم  هب  دریگب و  وا  زا  دیاب  دشاب  یقاب  هداد  وا  هب  هک  ار  يزیچ  هچنانچ  سپ  تسین ؛ یفاک  دهدب ؛ هاکز  تسین  ریقف  دناد  یم 

هب دریگب و  وا  زا  ار  نآ  ضوع  دـیاب  ناسنا  تسا ؛ هاـکز  هتـسناد  یم  هتفرگ  ار  زیچ  نآ  هک  یـسک  رگا  سپ  دـشاب ؛ هتفر  نیب  زا  رگا  و 
.دهدب قحتسم  هب  ار  هاکز  شدوخ  لام  زا  دیاب  دریگب و  وا  زا  يزیچ  دناوت  یمن  تسا ؛ هاکز  هتسناد  یمن  رگا  دهدب و  قحتسم 

يارب دناوت  یم  دشاب ؛ هتشاد  ار  دوخ  لاس  جراخم  هچرگا  دهدب  ار  دوخ  یهدب  دناوت  یمن  تسا و  راکهدب  هک  یسک  هلأسم 1945 - 
.دشاب هدرکن  جرخ  تیصعم  رد  هدرک  ضرق  هک  ار  یلام  دیاب  یلو  دریگب ؛ هاکز  دوخ  ضرق  نداد 

تیـصعم رد  ار  ضرق  دمهفب  دعب  دهدب ؛ هاکز  دهدب ؛ ار  دوخ  یهدـب  دـناوت  یمن  تسا و  راکهدـب  هک  یـسک  هب  رگا  هلأسم 1946 - 
.دنک باسح  هاکز  تباب  هداد  وا  هب  هک  ار  هچنآ  دناوت  یم  دشاب  ریقف  راکهدب  نآ  هچنانچ  هدرک ؛ فرصم 

وا زا  هک  ار  یبلط  دناوت  یم  ناسنا  دشابن ؛ ریقف  هچرگا  دهدب ؛ ار  دوخ  یهدـب  دـناوت  یمن  تسا و  راکهدـب  هک  یـسک  هلأسم 1947 - 
.دنک باسح  هاکز  تباب  دراد ؛

دشابن و تیصعم  رفس  وا  رفس  هچنانچ  هداتفا ؛ راک  زا  شبکرم  ای  هدش  مامت  وا  یجرخ  هک  يرفاسم  هلأسم 1948 - 
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یلو دریگب ؛ هاکز  دناوت  یم  دـشابن ؛ ریقف  دوخ  نطو  رد  هچرگا  دـناسرب ؛ دـصقم  هب  ار  دوخ  يزیچ  نتخورف  ای  ندرک  ضرق  اب  دـناوتن 
؛ دسرب اجنآ  هب  هک  يرادـقم  هب  طقف  دـنک ؛ مهارف  ار  دوخ  رفـس  جراخم  يزیچ  نتخورف  ای  ندرک  ضرق  اب  رگید  ياج  رد  دـناوتب  رگا 

.دریگب هاکز  دناوت  یم 

هدـمآ دایز  هاکز  زا  يزیچ  رگا  دیـسر ؛ شنطو  هب  هکنآ  زا  دـعب  هتفرگ ؛ هاکز  هدـش و  هدـنامرد  رفـس  رد  هک  يرفاسم  هلأسم 1949 - 
.تسا هاکز  زیچ  نآ  دیوگب  دهدب و  عرش  مکاح  هب  ار  نآ  دیاب  دشاب ؛

دنتاکز قحتسم  هک  یناسک  طیارش 

دعب دهدب ؛ هاکز  وا  هب  دنادب و  هعیش  ار  یسک  ناسنا  رگا  دشاب و  یماما  هدزاود  هعیـش  دیاب  دریگ  یم  هاکز  هک  یـسک  هلأسم 1950 - 
.دهدب هاکز  هرابود  دیاب  هدوبن ؛ هعیش  دوش  مولعم 

دهد یم  ار  هچنآ  هکنیا  دصق  هب  دـهدب  هاکز  وا  یلو  هب  دـناوت  یم  ناسنا  دـشاب ؛ ریقف  هعیـش  زا  يا  هناوید  ای  لفط  رگا  هلأسم 1951 - 
.دشاب هناوید  ای  لفط  کلم 

ای لفط  فرصم  هب  ار  هاکز  نیما  رفن  کی  هلیسو  هب  ای  شدوخ  دناوت  یم  درادن ؛ یـسرتسد  هناوید  لفط و  یلو  هب  رگا  هلأسم 1952 - 
.دنک هاکز  تین  دسر  یم  نانآ  فرصم  هب  هاکز  هک  یعقوم  دیاب  دناسرب و  هناوید 

.داد هاکز  دوش  یم  دنک ؛ یم  یئادگ  هک  يریقف  هب  هلأسم 1953 - 

.داد هاکز  دیابن  دنک ؛ یم  فرصم  تیصعم  رد  ار  هاکز  هک  یسک  هب  یلو 

اراکـشآ دـنچ  ره  تسا  راوخبارـش  ای  دـناوخ  یمن  زامن  ای  دروآ  یم  اج  هب  اراکـشآ  ار  هریبک  تیـصعم  هک  یـسک  هب  هلأسم 1954 - 
.دنهدن هاکز  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  وا  رما  يارب  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشابن ؛

دوخ یهدب  دناوت  یمن  تسا و  راکهدب  هک  یسک  هب  هلأسم 1955 - 
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.داد هاکز  دوش  یم  دشاب ؛ بجاو  ناسنا  رب  وا  جراخم  هچرگا  دهدب  ار 

جراخم رگا  یلو  دـهدب ؛ هاکز  زا  تسا  بجاو  وا  رب  ناشجرخ  دالوا  لـثم  هک  ار  یناـسک  جراـخم  دـناوت  یمن  ناـسنا  هلأسم 1956 - 
.دنهدب هاکز  نانآ  هب  دنناوت  یم  نارگید  دهدن ؛ ار  نانآ 

.درادن لاکشا  دیامن  دوخ  تفلک  رکون و  نز و  جرخ  هک  دهدب  شرسپ  هب  ار  هاکز  ناسنا  رگا  هلأسم 1957 - 

.دهدب هاکز  وا  هب  اهنآ  ندیرخ  يارب  دناوت  یم  ردپ  دشاب ؛ هتشاد  جایتحا  ینید  یملع  ياهباتک  هب  رسپ  رگا  هلأسم 1958 - 

دریگب نز  شردپ  هکنآ  يارب  دناوت  یم  مه  رـسپ  دریگب و  نز  دوخ  يارب  هک  دـهدب  هاکز  شرـسپ  هب  دـناوت  یم  ردـپ  هلأسم 1959 - 
.دهدب وا  هب  ار  دوخ  هاکز 

هب ار  وا  تسا  نکمم  یلو  دـهد  یمن  ار  وا  یجرخ  شرهوش  هک  ینز  دـهد و  یم  ار  وا  جراـخم  شرهوـش  هک  ینز  هب  هلأسم 1960 - 
.داد هاکز  دوش  یمن  دننک ؛ روبجم  یجرخ  نداد 

نمـض رد  شرهوش  رگا  یلو  دنهدب ؛ هاکز  وا  هب  دنناوت  یم  نارگید  شرهوش و  دشاب ؛ ریقف  رگا  هدش  هغیـص  هک  ینز  هلأسم 1961 - 
ار نز  نآ  جراخم  هک  یتروص  رد  دشاب ؛ بجاو  وا  رب  شجراخم  نداد  يرگید  تهج  هب  ای  دهدب  ار  وا  جراخم  هک  دنک  طرـش  دـقع 

.داد هاکز  نز  نآ  هب  دوش  یمن  دهدب 

.دیامن نز  نآ  دوخ  جراخم  فرص  ار  هاکز  رهوش  هچرگا  دهدب ؛ هاکز  دوخ  ریقف  رهوش  هب  دناوت  یم  نز  هلأسم 1962 - 

نتفرگ زا  دنکن و  ار  نآ  جراخم  تیافک  تاهوجو  ریاس  سمخ و  رگا  یلو  دریگب ؛ هاکز  دیس  ریغ  زا  دناوت  یمن  دیس  هلأسم 1963 - 
.دریگب هاکز  دیس  ریغ  زا  دناوت  یم  دشاب ؛ راچان  هاکز 

دیس تسین  مولعم  هک  یسک  هب  هلأسم 1964 - 
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.داد هاکز  وا  هب  دوش  یمن  دنک  تدایس  يوعد  رگا  یلو  داد ؛ هاکز  دوش  یم  هن ؛ ای  تسا 

هاکز تین 

ار هچنآ  هک  دنک  نیعم  تین  رد  دهدب و  ملاع ) دـنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ینعی   ) تبرق دـصق  هب  ار  هاکز  دـیاب  ناسنا  هلأسم 1965 - 
یم هک  ار  يزیچ  دنک  نیعم  تسین  مزال  دشاب ؛ بجاو  وا  رب  وج  مدنگ و  هاکز  الثم  رگا  یلو  هرطف ؛ هاکز  ای  تسا  لام  هاکز  دـهد  یم 

.وج هاکز  ای  تسا  مدنگ  هاکز  دهد 

هچنانچ دـنکن ؛ ار  اهنآ  مادـک  چـیه  تین  دـهدب و  هاکز  يرادـقم  رگا  هدـش ؛ بجاو  وا  رب  لام  دـنچ  هاکز  هک  یـسک  هلأسم 1966 - 
چیه سنج  مه  هک  دـهدب  لوپ  مسق  زا  رگا  دوش و  یم  باسح  سنج  نامه  هاکز  دـشاب ؛ اـهنآ  زا  یکی  سنج  مه  هداد  هک  ار  يزیچ 

؛ تسا بجاو  وا  رب  الط  لاقثم  هدزناپ  هاکز  دنفـسوگ و  لهچ  هاکز  هک  یـسک  سپ  دوش ؛ یم  تمـسق  اهنآ  همه  هب  دشابن ؛ اهنآ  مادک 
يرادقم رگا  یلو  دوش ؛ یم  باسح  دنفـسوگ  هاکز  دنکن ؛ ار  اهنآ  مادـک  چـیه  تین  دـهدب و  هاکز  تباب  زا  دنفـسوگ  کی  الثم  رگا 

.دوش یم  میسقت  تسا  راکهدب  الط  دنفسوگ و  يارب  هک  یتاکز  هب  دهدب  سانکسا  ای  هرقن  لوپ 

تسا یفاک  دنک  تین  دهد  یم  لیکو  نآ  هب  ار  هاکز  هک  یعقوم  دهدب ؛ ار  وا  لام  هاکز  هک  دنک  لیکو  ار  یـسک  رگا  هلأسم 1967 - 
.دنک هاکز  تین  دیاب  لیکو  دنک ؛ جارخا  شلام  زا  ار  وا  هاکز  هک  دنک  لیکو  هچنانچ  و 

یم باسح  هاکز  دنک ؛ هاکز  تین  دورب ؛ نیب  زا  لام  نآ  هکنآ  زا  شیپ  دهدب و  ریقف  هب  ار  هاکز  تبرق  دصق  نودب  رگا  هلأسم 1968 - 
.دوش

هاکز هقرفتم  لئاسم 

ناسنا روگنا ؛ امرخ و  ندش  کشخ  عقوم  دننک و  یم  ادج  هاک  زا  ار  وج  مدنگ و  هک  یعقوم  هلأسم 1969 - 
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مهدزای هام  ندش  مامت  زا  دعب  ار  رتش  دنفـسوگ و  واگ و  هرقن و  الط و  هاکز  دنک و  ادج  دوخ  لام  زا  ای  دـهدب ؛ ریقف  هب  ار  هاکز  دـیاب 
يرترب یتهج  زا  هک  دهدب  يریقف  هب  دـهاوخب  ای  دـشاب ؛ ینیعم  ریقف  رظتنم  رگا  یلو  دـیامن ؛ ادـج  دوخ  لام  زا  ای  دـهدب ؛ ریقف  هب  دـیاب 

.دنکن ادج  ار  هاکز  دناوت  یم  دراد ؛

؛ داد هاـکز  دوـش  یم  هک  یـسک  هب  رگا  یلو  دـهدب ؛ قحتـسم  هب  ار  نآ  اروـف  تـسین  مزـال  هاـکز  ندرک  ادـج  زا  دـعب  هلأسم 1970 - 
.دزادنین ریخات  ار  هاکز  نداد  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دراد ؛ یسرتسد 

ضوع دیاب  دورب ؛ نیب  زا  وا  ندرک  یهاتوک  هطساو  هب  دهدن و  رگا  دناسرب ؛ قحتـسم  هب  ار  هاکز  دناوت  یم  هک  یـسک  هلأسم 1971 - 
.دهدب ار  نآ 

زا دنک  یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هکنآ  نودب  دهدن و  ار  هاکز  رگا  دناسرب ؛ قحتسم  هب  ار  هاکز  دناوت  یم  هک  یسک  هلأسم 1972 - 
نیا هب  رگا  دـهدب و  ار  نآ  ضوع  دـیاب  تسا ؛ هداد  اروف  دـنیوگ  یمن  هک  هتخادـنا  ریخات  يردـق  هب  ار  هاکز  نداد  هچنانچ  دورب ؛ نیب 

؛ هدوبن رضاح  قحتسم  هک  یتروص  رد  هدش ؛ فلت  تعاس  هس  ود  نامه  رد  هتخادنا و  ریخات  تعاس  هس  ود  الثم  هتخادنین  ریخات  رادقم 
.دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هدوب  رضاح  قحتسم  رگا  تسین و  بجاو  وا  رب  يزیچ 

یم دراذگب ؛ رانک  شرگید  لام  زا  رگا  دنک و  فرصت  نآ  هیقب  رد  دناوت  یم  دراذگب ؛ رانک  لام  دوخ  زا  ار  هاکز  رگا  هلأسم 1973 - 
.دیامن فرصت  لام  مامت  رد  دناوت 

يرگید زیچ  درادرب و  دوخ  يارب  هتشاذگ  رانک  هک  ار  یتاکز  دناوت  یمن  ناسنا  هلأسم 1974 - 
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.دراذگب نآ  ياج  هب 

ریقف لام  دروایب ؛ هرب  هتشاذگ  هاکز  يارب  هک  يدنفسوگ  الثم  دوش ؛ لصاح  یتعفنم  هتـشاذگ  رانک  هک  یتاکز  زا  رگا  هلأسم 1975 - 
.تسا

رد ار  یـسک  رگم  دهدب  وا  هب  ار  هاکز  تسا  رتهب  دـشاب ؛ رـضاح  یقحتـسم  دراذـگ  یم  رانک  ار  هاکز  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1976 - 
.دشاب رتهب  یتهج  زا  وا  هب  هاکز  نداد  هک  دشاب  هتشاد  رظن 

هاکز زا  يزیچ  دیابن  دیامن ؛ ررض  دنک و  تراجت  هتـشاذگ  رانک  هاکز  يارب  هک  یلام  اب  عرـش  مکاح  هزاجا  نودب  رگا  هلأسم 1977 - 
.دهدب قحتسم  هب  ار  نآ  دیاب  دنک ؛ تعفنم  رگا  یلو  دنک ؛ مک 

هکنآ زا  دـعب  دوش و  یمن  باسح  هاکز  دـهدب ؛ ریقف  هب  هاکز  تباب  يزیچ  دوش ؛ بجاو  وا  رب  هاکز  هکنآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1978 - 
وا هب  هک  ار  يزیچ  دـشاب ؛ یقاب  دوخ  رقف  هب  مه  ریقف  نآ  دـشاب و  هتفرن  نیب  زا  هداد  ریقف  هب  هک  ار  يزیچ  رگا  دـش ؛ بجاو  وا  رب  هاـکز 

.دنک باسح  هاکز  تباب  هداد 

؛ تسا نماض  دوش ؛ فلت  وا  شیپ  دریگب و  هاکز  تباب  يزیچ  رگا  هدـشن ؛ بجاو  ناسنا  رب  هاـکز  دـناد  یم  هک  يریقف  هلأسم 1979 - 
تباب هداد  وا  هب  هک  ار  يزیچ  ضوع  دناوت  یم  دشاب ؛ یقاب  دوخ  رقف  هب  ریقف  نآ  رگا  دوش ؛ یم  بجاو  ناسنا  رب  هاکز  هک  یعقوم  سپ 

.دنک باسح  هاکز 

تـسین نماض  دوش ؛ فلت  وا  شیپ  دریگب و  هاکز  تباب  يزیچ  رگا  هدشن ؛ بجاو  ناسنا  رب  هاکز  دـناد  یمن  هک  يریقف  هلأسم 1980 - 
.دنک باسح  هاکز  تباب  ار  نآ  ضوع  دناوت  یمن  ناسنا  و 

نداد رد  دهدب و  دنموربآ  ياهریقف  هب  ار  رتش  دنفسوگ و  واگ و  هاکز  تسا  بحتسم  هلأسم 1981 - 
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؛ درادب مدقم  لاؤس  لها  رب  دنتسین  لاؤس  لها  هک  ار  یناسک  نانآ و  ریغ  رب  ار  لامک  ملع و  لها  نارگید و  رب  ار  دوخ  ناشیوخ  هاکز ؛
.دهدب وا  هب  ار  هاکز  تسا  بحتسم  دشاب ؛ رتهب  يرگید  تهج  زا  يریقف  هب  هاکز  نداد  رگا  یلو 

.دنهدب یفخم  ار  یبحتسم  هقدص  راکشآ و  ار  هاکز  تسا  رتهب  هلأسم 1982 - 

نآ يارب  هک  مه  يرگید  فرصم  هب  ار  هاکز  دناوتن  دشابن و  یقحتسم  دهدب  هاکز  دهاوخ  یم  هک  یسک  رهش  رد  رگا  هلأسم 1983 - 
دناسرب هاکز  فرصم  هب  دربب و  رگید  رهش  هب  ار  هاکز  دیاب  دنک ؛ ادیپ  قحتسم  ادعب  هک  دشاب  هتـشادن  دیما  هچنانچ  دناسرب ؛ هدش  نیعم 

.تسین نماض  دوش  فلت  هاکز  رگا  درادرب و  هاکز  زا  ار  رهش  نآ  هب  ندرب  جراخم  دناوت  یم  و 

دیاب ار  رهش  نآ  هب  ندرب  جراخم  یلو  دربب  رگید  رهش  هب  ار  هاکز  دناوت  یم  دوش ؛ ادیپ  قحتسم  شدوخ  رهـش  رد  رگا  هلأسم 1984 - 
.دشاب هدرب  عرش  مکاح  رما  هب  هکنآ  رگم  تسا ؛ نماض  دوش  فلت  هاکز  رگا  دهدب و  شدوخ  زا 

.تسا وا  دوخ  اب  دهد ؛ یم  هاکز  يارب  هک  ار  یئامرخ  شمشک و  وج و  مدنگ و  ندومن  هنامیپ  ندرک و  نزو  ترجا  هلأسم 1985 - 

«2  » زا رتمک  بحتـسم  طایتحا  رب  انب  تسا ؛ راکهدـب  هاکز  تباب  زا  رتشیب  اـی  هرقن  دوخن  « 15  » لاقثم و « 2  » هک یـسک  هلأسم 1986 - 
«2  » هب نآ  تمیق  دـشاب و  راکهدـب  وج  مدـنگ و  لـثم  يرگید  زیچ  هرقن  ریغ  رگا  زین  دـهدن و  ریقف  کـی  هب  هرقن  دوخن  « 15  » لاقثم و

زا رتمک  ریقف  کی  هب  بحتسم  طایتحا  رب  انب  دسرب ؛ هرقن  دوخن  « 15  » لاقثم و
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.دهدن نآ 

قحتـسم رگا  یلو  دـشورفب ؛ وا  هب  هتفرگ  وا  زا  هک  ار  یتاـکز  هک  دـنک  تساوـخرد  قحتـسم  زا  ناـسنا  تـسا  هورکم  هلأسم 1987 - 
مدقم نارگید  رب  نآ  ندیرخ  رد  هداد  وا  هب  ار  هاکز  هک  یـسک  دناسر ؛ تمیق  هب  هکنآ  زا  دـعب  دـشورفب  هتفرگ  هک  ار  يزیچ  دـهاوخب 

.تسا

ره دـهدب ؛ ار  هاکز  دـیاب  دـشاب ؛ دوجوم  راد  هاکز  لام  هن و  ای  هداد  هدوب  بجاو  وا  رب  هک  ار  یتاکز  دـنک  کـش  رگا  هلأسم 1988 - 
.دشاب رضاح  لاس  زا  دنچ  ره  تسین  وا  رب  یتاکز  هدش ؛ فلت  نیع  رگا  دشاب و  هدوب  شیپ  ياهلاس  هاکز  يارب  وا  کش  دنچ 

ای دیامن ؛ لوبق  هاکز  تباب  نآ  تمیق  زا  رتنارگ  ار  يزیچ  ای  دنک  حلـص  نآ  رادقم  زا  رتمک  هب  ار  هاکز  دناوت  یمن  ریقف  هلأسم 1989 - 
.دشخبب وا  هب  دریگب و  کلام  زا  ار  هاکز 

وا زا  ار  هاکز  دناوت  یم  ریقف  دنک ؛ هبوت  هچنانچ  دهدب ؛ ار  هاکز  دناوت  یمن  هدش و  ریقف  تسا و  راکهدـب  يدایز  هاکز  هک  یـسک  یلو 
.دشخبب وا  هب  دریگب و 

یناسک رب  دوخ و  دالوا  رب  هچرگا  دیامن ؛ فقو  درخب و  اعد  باتک  ای  ینید  باتک  ای  نآرق  هاکز ؛ زا  دـناوت  یم  ناسنا  هلأسم 1990 - 
.دهد رارق  دوخ  دالوا  ای  دوخ  يارب  ار  فقو  تیلوت  دناوت  یم  زین  تسا و  بجاو  وا  رب  نانآ  جرخ  هک  دنک  فقو 

دیامن فقو  تسا  بجاو  وا  رب  نانآ  جراخم  هک  یناسک  رب  ای  دوخ  دالوا  رب  درخب و  کلم  هاکز  زا  دـناوت  یمن  ناـسنا  هلأسم 1991 - 
.دنناسرب دوخ  جراخم  فرصم  هب  ار  نآ  يدیاع  هک 

زا اهنیا  دننام  ترایز و  جح و  هب  نتفر  يارب  دناوت  یم  ناسنا  هلأسم 1992 - 
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.دشاب هتفرگ  هاکز  شلاس  جرخ  رادقم  هب  هکنیا  ای  دشابن  ریقف  هچرگا  دریگب ؛ هاکز  هّللا  لیبس  مهس 

نیا کلام  دصق  هک  دشاب  هتـشادن  نیقی  ریقف  نآ  هچنانچ  دهدب ؛ ار  وا  لام  هاکز  هک  دـنک  لیکو  ار  يریقف  کلام  رگا  هلأسم 1993 - 
.درادرب زین  شدوخ  يارب  دهد  یم  نارگید  هب  هک  يرادقم  هب  دناوت  یم  درادنرب ؛ هاکز  زا  ریقف  نآ  دوخ  هک  هدوب 

هاکز ندـش  بجاو  يارب  هک  یئاهطرـش  هچنانچ  دریگب ؛ هاکز  تباب  ار  هرقن  الط و  دنفـسوگ و  واگ و  رتش و  ریقف  رگا  هلأسم 1994 - 
.دهدب ار  اهنآ  هاکز  دیاب  دوش ؛ عمج  اهنآ  رد  دش  هتفگ 

دـهدب و ار  دوخ  تمـسق  هاکز  نانآ  زا  یکی  دنـشاب و  کیرـش  مه  اب  هدـش  بجاو  نآ  هاکز  هک  یلام  رد  رفن  ود  رگا  هلأسم 1995 - 
مه شدوخ  مهـس  رد  وا  فرـصت  دهد ؛ یمن  زین  ادعب  هدادن و  ار  دوخ  مهـس  هاکز  شکیرـش  دنادب  هچنانچ  دننک ؛ میـسقت  ار  لام  دعب 

.دهدب مکاح  نذا  اب  عانتما  تروص  رد  وا و  نذا  اب  اعربت  ار  کیرش  هاکز  هکنیا  رگم  دراد  لاکشا 

؛ دراد مه  ضرق  تسا و  بجاو  وا  رب  مه  اـهنیا  دـننام  رذـن و  هراـفک و  تسا و  راکهدـب  هاـکز  اـی  سمخ  هـک  یـسک  هلأسم 1996 - 
دهدب و ار  هاکز  سمخ و  دیاب  دشاب ؛ هتفرن  نیب  زا  هدش  بجاو  نآ  هاکز  ای  سمخ  هک  یلام  رگا  دـهدب ؛ ار  اهنآ  همه  دـناوتن  هچنانچ 

.دیامن ادا  ار  اهنیا  دننام  ضرق و  رذن و  هرافک و  ای  دهدب ؛ ار  هاکز  ای  سمخ  دناوت  یم  دشاب ؛ هتفر  نیب  زا  رگا 

ضرق تسا و  بجاو  وا  رب  مالسالا  هجح  تسا و  راکهدب  هاکز  ای  سمخ  هک  یسک  هلأسم 1997 - 
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دیاب دشاب ؛ هتفرن  نیب  زا  هدش  بجاو  نآ  هاکز  سمخ و  هک  یلام  هچنانچ  دشابن ؛ یفاک  اهنآ  همه  يارب  وا  لام  دریمب و  رگا  دراد ؛ مه 
هتفر نیب  زا  هدش  بجاو  نآ  هاکز  سمخ و  هک  یلام  رگا  دنیامن و  تمـسق  ضرق  جح و  رب  ار  وا  لام  هیقب  دنهدب و  ار  هاکز  سمخ و 

.دنیامن تمسق  جح  ضرق و  هاکز و  سمخ و  هب  ار  وا  لام  دیاب  دشاب ؛

لیصحت هچنانچ  دنک ؛ بسک  دوخ  شاعم  يارب  دناوت  یم  دنکن  لیصحت  رگا  تسا و  ملع  لیصحت  لوغشم  هک  یـسک  هلأسم 1998 - 
زیاج هّللا  لیبس  مهس  زا  طقف  وا  هب  نداد  هاکز  دشاب ؛ بحتسم  ملع  نآ  لیـصحت  رگا  داد و  هاکز  وا  هب  دوش  یم  دشاب  بجاو  ملع  نآ 

.دنهدب هاکز  وا  هب  تسین  زیاج  دشاب  بحتسم  هن  بجاو  هن  رگا  تسا و 

هرطف هاکز 

یناسک شدوخ و  يارب  دیاب  تسین ؛ رگید  سک  هدـنب  ریقف و  تسا و  لقاع  غلاب و  دـیع ؛ بش  بورغ  عقوم  هک  یـسک  هلأسم 1999 - 
نان و ای  ترذ  ای  جـنرب  ای  شمـشک  ای  امرخ  ای  وج  ای  مدـنگ  تسا  ولیک  هس  ابیرقت  هک  عاـص  کـی  يرفن  ره  دنتـسه ؛ وا  روخ  ناـن  هک 

.تسا یفاک  دهدب  مه  ار  اهنیا  زا  یکی  لوپ  رگا  دهدب و  قحتسم  هب  اهنیا  دننام 

ار شتالایع  دوخ و  لاس  جراخم  دـناوتب  هک  درادـن  مه  یبسک  درادـن و  ار  شتالایع  دوخ و  لاس  جراـخم  هک  یـسک  هلأسم 2000 - 
.تسین بجاو  وا  رب  هرطف  هاکز  نداد  تسا و  ریقف  دنارذگب 

ای دنشاب  کچوک  دهدب ؛ دیاب  دنوش  یم  باسح  وا  روخ  نان  رطف  دیع  بش  بورغ  رد  هک  ار  یناسک  هرطف  ناسنا  هلأسم 2001 - 
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.رگید رهش  رد  ای  دنشاب  وا  دوخ  رهش  رد  هن ؛ ای  دشاب  بجاو  وا  رب  نانآ  جرخ  نداد  رفاک ؛ ای  دنشاب  ناملسم  گرزب ؛

هچنانچ دـهدب ؛ ار  دوخ  هرطف  وا  لام  زا  هک  دـنک  لـیکو  تسا  رگید  رهـش  رد  تسا و  وا  روخ  ناـن  هک  ار  یـسک  رگا  هلأسم 2002 - 
.دهدب ار  وا  هرطف  شدوخ  تسین  مزال  دهد ؛ یم  ار  هرطف  هک  دشاب  هتشاد  نانیمطا 

رب دوش ؛ یم  باسح  وا  روخ  نان  هدش و  دراو  هناخبحاص  تیاضر  اب  رطف  دـیع  بش  بورغ  زا  شیپ  هک  ینامهم  هرطف  هلأسم 2003 - 
.تسا بجاو  وا 

وا دزن  یتدـم  دوش و  یم  دراو  هناخبحاص  تیاضر  نودـب  دـیع  بش  بورغ  زا  شیپ  هک  یناـمهم  هرطف  ندوب  بجاو  هلأسم 2004 - 
ار وا  یجرخ  هک  دنا  هدرک  روبجم  ار  ناسنا  هک  یسک  هرطف  تسا  نینچمه  تسا و  نداد  طوحا  هچرگا  تسا  لاکشا  لحم  دنام ؛ یم 

.دهدب

بورغ زا  شیپ  هچرگا  تسین ؛ بجاو  هناخبحاص  رب  دوش ؛ یم  دراو  رطف  دـیع  بش  بورغ  زا  دـعب  هک  یناـمهم  هرطف  هلأسم 2005 - 
.دنک راطفا  مه  وا  هناخ  رد  دشاب و  هدرک  توعد  ار  وا 

طایتحا دشاب  شوهیب  رگا  یلو  تسین ؛ بجاو  وا  رب  هرطف  هاکز  دـشاب ؛ هناوید  رطف  دـیع  بش  بورغ  عقوم  یـسک  رگا  هلأسم 2006 - 
.دهدب ار  هرطف  هاکز  هک  تسا  نآ  بجاو 

طیارش هک  یتروص  رد  دوش ؛ ینغ  ریقف  ای  ددرگ ؛ لقاع  هناوید  ای  دوش ؛ غلاب  هچب  بورغ  نراقم  ای  بورغ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 2007 - 
.دهدب ار  هرطف  هاکز  دیاب  دشاب ؛ اراد  ار  هرطف  ندش  بجاو 

بجاو ياهطرش  دیع  زور  رهظ  زا  شیپ  ات  رگا  تسین ؛ بجاو  وا  رب  هرطف  هاکز  رطف ؛ دیع  بش  بورغ  عقوم  هک  یسک  هلأسم 2008 - 
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.دهدب ار  هرطف  هاکز  تسا  بحتسم  دوش ؛ ادیپ  وا  رد  هرطف  ندش 

.تسین بجاو  وا  رب  هرطف  هدش ؛ ناملسم  رطف  دیع  بش  بورغ  زا  دعب  هک  يرفاک  هلأسم 2009 - 

.دهدب ار  هرطف  هاکز  دیاب  دوش ؛ هعیش  هام  ندید  زا  دعب  رگا  هدوبن ؛ هعیش  هک  یناملسم  یلو 

ار هرطف  هاکز  تسا  بحتسم  دراد ؛ ار  نآ  دننام  مدنگ و  تسا  ولیک  هس  ابیرقت  هک  عاص  کی  هزادنا  هب  طقف  هک  یسک  هلأسم 2010 - 
زا یکی  هب  ار  عاص  کی  نآ  هرطف ؛ دـصق  هب  دـناوت  یم  دـهدب  مه  ار  اـهنآ  هرطف  دـهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  یتـالایع  هچناـنچ  دـهدب و 
یم هک  ار  يزیچ  رخآ  رفن  تسا  رتهب  دـسرب و  رخآ  رفن  هب  اـت  نینچمه  دـهدب و  يرگید  هب  دـصق  نیمه  هب  مه  وا  دـهدب و  شتـالایع 

هک تسا  نآ  طایتحا  دریگ و  یم  وا  ياج  هب  وا  یلو  دشاب ؛ ریغـص  اهنآ  زا  یکی  رگا  دـشابن و  ناشدوخ  زا  هک  دـهدب  یـسک  هب  دریگ 
.دهدن یسک  هب  هتفرگ  ریغص  يارب  هک  ار  يزیچ 

؛ دهدب ار  وا  هرطف  تسین  بجاو  دوش ؛ باسح  وا  روخ  نان  یـسک  ای  دوش  راد  هچب  رطف  دـیع  بش  بورغ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 2011 - 
.دهدب دنوش  یم  باسح  وا  روخ  نان  دیع  رهظ  زا  شیپ  ات  بورغ  زا  دعب  هک  ار  یناسک  هرطف  تسا  بحتسم  هچرگا 

هک یسک  رب  وا  هرطف  دوش ؛ رگید  سک  روخ  نان  بورغ  نراقم  ای  بورغ  زا  شیپ  دشاب و  یـسک  روخ  نان  ناسنا  رگا  هلأسم 2012 - 
.دهدب ار  وا  هرطف  شرهوش  دیاب  دور ؛ رهوش  هناخ  هب  بورغ  زا  شیپ  رتخد  رگا  الثم  تسا ؛ بجاو  هدش  وا  روخ  نان 

هرطف دیاب  يرگید  هک  یسک  هلأسم 2013 - 
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.دنادن ای  دهد  یم  ار  وا  هرطف  يرگید  نآ  هک  دنادب  تسین  مه  یقرف  دهدب و  ار  دوخ  هرطف  تسین  بجاو  دهدب ؛ ار  وا 

.دوش یمن  بجاو  ناسنا  دوخ  رب  دهدن ؛ ار  هرطف  وا  دشاب و  بجاو  یسک  رب  ناسنا  هرطف  رگا  هلأسم 2014 - 

طقاس هدـش  بجاو  وا  رب  هرطف  هک  یـسک  زا  دـهدب ؛ ار  هرطف  شدوخ  تسا  بجاو  يرگید  رب  وا  هرطف  هک  یـسک  رگا  هلأسم 2015 - 
.دوش یمن 

تسا و بجاو  سک  نآ  رب  شا  هرطف  دشاب ؛ رگید  سک  روخ  نان  هچنانچ  دهد ؛ یمن  ار  وا  جراخم  شرهوش  هک  ینز  هلأسم 2016 - 
.دهدب ار  دوخ  هرطف  دیاب  دشابن  ریقف  هک  یتروص  رد  تسین ؛ رگید  سک  روخ  نان  رگا 

هب ار  وا  هرطف  دناوت  یمن  دشاب ؛ وا  روخ  نان  يدیـس  رگا  یتح  دهدب  هرطف  دیـس  هب  دناوت  یمن  تسین ؛ دیـس  هک  یـسک  هلأسم 2017 - 
.دهدب يرگید  دیس 

ای ردام  رگا  یلو  دهد ؛ یم  ار  هیاد  ای  ردام  جراخم  هک  تسا  یسک  رب  دروخ ؛ یم  ریش  هیاد  ای  ردام  زا  هک  یلفط  هرطف  هلأسم 2018 - 
.تسین بجاو  یسک  رب  لفط  هرطف  دراد ؛ یم  رب  لفط  لام  زا  اردوخ  جراخم  هیاد 

.دهدب لالح  لام  زا  ار  نانآ  هرطف  دیاب  دهدب ؛ مارح  لام  زا  ار  شتالایع  جراخم  هچرگا  ناسنا  هلأسم 2019 - 

طرش هچنانچ  یلو  دهدب ؛ مه  ار  وا  هرطف  دیاب  دهدب ؛ ار  وا  جراخم  هک  دنک  طرـش  دیامن و  ریجا  ار  یـسک  ناسنا  رگا  هلأسم 2020 - 
.دهدب ار  وا  هرطف  تسین  بجاو  دهدب ؛ شجراخم  يارب  یلوپ  الثم  دهدب  ار  وا  جراخم  رادقم  هک  دنک 

شیپ رگا  یلو  دنهدب ؛ وا  لام  زا  ار  شتالایع  وا و  هرطف  دیاب  دریمب ؛ رطف  دیع  بش  بورغ  زا  دعب  یسک  رگا  هلأسم 2021 - 
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.دنهدب وا  لام  زا  ار  شتالایع  وا و  هرطف  تسین  بجاو  دریمب ؛ بورغ  زا 

هرطف هاکز  فرصم 

طایتحا یلو  تسا ؛ یفاک  دـنناسرب  دـش  هتفگ  لام  هاکز  يارب  اقباس  هک  یفرـصم  تشه  زا  یکی  هب  ار  هرطف  هاکز  رگا  هلأسم 2022 - 
.دنهدب هعیش  يارقف  هب  طقف  هک  تسا  نآ  بحتسم 

لفط کلم  یلو ؛ هب  نداد  هطساو  هب  ای  دناسرب ؛ وا  فرصم  هب  ار  هرطف  دناوت  یم  ناسنا  دشاب ؛ ریقف  يا  هعیش  لفط  رگا  هلأسم 2023 - 
.دیامن

زامن و یب  راوخبارش و  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یلو  دشاب ؛ لداع  تسین  مزال  دنهد ؛ یم  وا  هب  هرطف  هک  يریقف  هلأسم 2024 - 
.دنهدن هرطف  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  وا  رما  يارب  دنک  یم  تیصعم  اراکشآ  هک  یسک 

.دنهدب هرطف  دیابن  دنک  یم  فرصم  تیصعم  رد  ار  هرطف  هک  یسک  هب  هلأسم 2025 - 

رتشیب رگا  یلو  دنهدن ؛ هرطف  تسا ) ولیک  هس  ابیرقت  هک   ) عاص کی  زا  رتمک  ریقف  کی  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 2026 - 
.درادن لاکشا  دنهدب 

مدـنگ تمیق  ربارب  ود  نآ  تمیق  هک  یمدـنگ  زا  ـالثم  تسا ؛ نآ  یلوـمعم  تمیق  ربارب  ود  شتمیق  هک  یـسنج  زا  رگا  هلأسم 2027 - 
مه هرطف  تمیق  دـصق  هب  ار  نآ  رگا  هکلب  تسین ؛ یفاک  دـهدب  دـش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  نآ  يانعم  هک  عاـص  فصن  تسا ؛ یلومعم 

.دراد لاکشا  دهدب 

؛ دـهدب وج  الثم  رگید  سنج  زا  ار  نآ  رگید  فصن  مدـنگ و  الثم  سنج  کـی  زا  ار  عاـص  فصن  دـناوت  یمن  ناـسنا  هلأسم 2028 - 
.دراد لاکشا  دهدب  مه  هرطف  تمیق  دصق  هب  ار  نآ  رگا  هکلب 

دعب دراد و  مدقم  نارگید  رب  ار  دوخ  ریقف  ناشیوخ  هرطف ؛ هاکز  نداد  رد  تسا  بحتسم  هلأسم 2029 - 
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.درادب مدقم  ار  اهنآ  تسا  بحتسم  دنشاب ؛ هتشاد  يرترب  یتهج  زا  نارگید  رگا  یلو  ار ؛ ریقف  ملع  لها  دعب  ار ؛ ریقف  ناگیاسمه 

هداد وا  هب  هک  ار  یلام  هچنانچ  هدوبن ؛ ریقف  دمهفب  دعب  دهدب و  هرطف  وا  هب  تسا  ریقف  یـسک  هکنیا  لایخ  هب  ناسنا  رگا  هلأسم 2030 - 
هتفر نیب  زا  رگا  دهدب و  ار  هرطف  شدوخ  لام  زا  دیاب  دریگب ؛ دناوتن  رگا  دـهدب و  قحتـسم  هب  دریگب و  سپ  دـیاب  دـشاب ؛ هتفرن  نیب  زا 
نداد هتـسناد ؛ یمن  رگا  دهدب و  ار  نآ  ضوع  دیاب  تسا ؛ هرطف  هتفرگ  هک  ار  هچنآ  هتـسناد  یم  هرطف  هدـنریگ  هک  یتروص  رد  دـشاب ؛

.دهدب ار  هرطف  هرابود  دیاب  ناسنا  تسین و  بجاو  وا  رب  ضوع 

هب مزال  طاـیتحا  رب  اـنب  تسا  هدوب  ینغ  ـالبق  هک  دـنادب  رگا  یلو  داد ؛ هرطف  وا  هب  دوش  یم  مریقف ؛ دـیوگب  یـسک  رگا  هلأسم 2031 - 
.دوش ادیپ  نانیمطا  وا  هتفگ  زا  هکنآ  رگم  داد  وا  هب  هرطف  دوش  یمن  شنتفگ  درجم 

هرطف هاکز  هقرفتم  لئاسم 

؛ دهد یم  ار  نآ  هک  یعقوم  دهدب و  ملاع ) دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ینعی   ) تبرق دصق  هب  ار  هرطف  هاکز  دیاب  ناسنا  هلأسم 2032 - 
.دیامن هرطف  نداد  تین 

رگا یلو  دهدن ؛ ار  هرطف  مه  ناضمر  هام  هک  تسا  نآ  رتهب  تسین و  حیحـص  دـهدب  ار  هرطف  ناضمر  هام  زا  شیپ  رگا  هلأسم 2033 - 
دنک باسح  هرطف  تباب  ار  دوخ  بلط  دش ؛ بجاو  وا  رب  هرطف  هکنآ  زا  دعب  دـهدب و  ضرق  ریقف  هب  ناضمر  هام  رد  ای  ناضمر  زا  شیپ 

.درادن یعنام 

طولخم هچنانچ  دـشابن و  طولخم  كاخ  اـی  رگید  سنج  هب  دـیاب  دـهد  یم  هرطف  يارب  هک  ار  يرگید  زیچ  اـی  مدـنگ  هلأسم 2034 - 
صلاخ رگا  دشاب ؛
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.درادن لاکشا  دشابن  انتعا  لباق  هک  دشاب  مک  يردق  هب  هدش  طولخم  هچنآ  ای  دسرب ؛ تسا  ولیک  هس  ابیرقت  هک  عاص  کی  هب  نآ 

.تسین یفاک  بجاو  طایتحا  رب  انب  دهدب ؛ بویعم  زیچ  زا  ار  هرطف  رگا  هلأسم 2035 - 

مدـنگ و ار  یـضعب  هرطف  رگا  الثم  دـهدب ؛ سنج  کی  زا  ار  همه  تسین  مزال  دـهد ؛ یم  ار  رفن  دـنچ  هرطف  هک  یـسک  هلأسم 2036 - 
.تسا یفاک  دهدب  وج  ار  رگید  ضعب  هرطف 

؛ دنک لزع  ار  نآ  ای  دهدب  دیع  زامن  زا  شیپ  ار  هرطف  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دناوخ ؛ یم  رطف  دـیع  زامن  هک  یـسک  هلأسم 2037 - 
.دزادنیب ریخات  رهظ  ات  ار  نآ  لزع  ای  هرطف  نداد  دناوت  یم  دناوخ ؛ یمن  دیع  زامن  رگا  یلو 

یم ار  نآ  تقو  ره  دـهدن ؛ قحتـسم  هب  دـیع  زور  رهظ  ات  دراذـگب و  رانک  ار  دوخ  لام  زا  يرادـقم  هرطف  تین  هب  رگا  هلأسم 2038 - 
.دیامن هرطف  تین  دهد 

ادا و تین  هکنیا  نودب  دیاب  ادـعب  دراذـگن ؛ مه  رانک  دـهدن و  ار  هرطف  تسا ؛ بجاو  هرطف  هاکز  نداد  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 2039 - 
.دهدب ار  هرطف  دنک  اضق 

.دراذگب هرطف  يارب  ار  رگید  یلام  درادرب و  شدوخ  يارب  ار  نآ  دناوت  یمن  دراذگب ؛ رانک  ار  هرطف  رگا  هلأسم 2040 - 

نآ زا  يرادقم  هک  دنک  تین  دهدن و  ار  هرطف  هچنانچ  تسا ؛ رتشیب  هرطف  زا  شتمیق  هک  دـشاب  هتـشاد  یلام  ناسنا  رگا  هلأسم 2041 - 
نییعت تسین  اهنآ  لوپ  ای  هتـشذگ  سانجا  زا  هک  شرف  سابل و  لثم  رد  ار  هرطف  تسین  زیاج  زین  دراد و  لاکـشا  دـشاب  هرطف  يارب  لام 

.دنک

هچنانچ دورب ؛ نیب  زا  هتشاذگ  رانک  هرطف  يارب  هک  ار  یلام  رگا  هلأسم 2042 - 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 442 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسین نماض  هتشادن ؛ ریقف  هب  یسرتسد  رگا  دهدب و  ار  نآ  ضوع  دیاب  هتخادنا ؛ ریخات  ار  هرطف  نداد  هتشاد و  ریقف  هب  یسرتسد 

ياج هب  رگا  دربن و  رگید  ياـج  هب  ار  هرطف  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دوش ؛ ادـیپ  قحتـسم  شدوخ  لـحم  رد  رگا  هلأسم 2043 - 
.دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش ؛ فلت  دربب و  رگید 

جح ماکحا 

.دوش هدروآ  اج  هب  اجنآ  رد  دنا  هداد  روتسد  هک  تسا  یلامعا  ماجنا  ادخ و  هناخ  ندرک  ترایز  جح ، هلأسم 2044 – 

: دوش یم  بجاو  هبترم  کی  دشاب ؛ اراد  ار  طیارش  نیا  هک  یسک  رب  رمع  مامت  رد  و 

.دشاب غلاب  هکنآ  لوا 

.دشاب دازآ  لقاع و  هکنآ  مود 

زا هک  ار  یبجاو  لمع  ای  دهد ؛ ماجنا  تسا  رتمهم  جح  زا  نآ  كرت  هک  ار  یمارح  راک  هک  دوشن  روبجم  جح  هب  نتفر  هطـساو  هب  موس 
.دیامن كرت  تسا  رتمهم  جح 

.دشاب عیطتسم  هکنآ  مراهچ 

: تسا زیچ  دنچ  هب  ندوب  عیطتسم  و 

.دشاب هتشاد  دنک  هیهت  ار  اهنآ  لام  نآ  اب  دناوتب  هک  یلام  ای  يراوس  بکرم  هار و  هشوت  هکنآ  لوا - 

.دروآ اج  هب  ار  جح  دور و  هکم  دناوتب  هک  دشاب  هتشاد  ار  نآ  یئاناوت  جازم و  تمالس  مود - 

ار وا  لام  ای  دورب  نیب  زا  وا  ضرع  ای  ناـج  هار  رد  هک  دـسرتب  ناـسنا  اـی  دـشاب  هتـسب  هار  رگا  دـشابن و  نتفر  زا  یعناـم  هار  رد  موس - 
.دورب هار  نآ  زا  دیاب  دشاب ؛ رترود  هچرگا  دورب  دناوتب  يرگید  هار  زا  رگا  یلو  تسین ؛ بجاو  وا  رب  جح  دنربب ؛

.دشاب هتشاد  تقو  جح  لامعا  ندروآ  اج  هب  ردق  هب  مراهچ - 

نز و لثم  تسا  بجاو  وا  رب  نانآ  یجرخ  هک  ار  یناسک  جراخم  مجنپ - 
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.دشاب هتشاد  دنناد  یم  مزال  ار  اهنآ  هب  نداد  یجرخ  مدرم  هک  ار  یناسک  جراخم  هچب و 

تمحز هب  دوشن  روبجم  هک  دشاب  هتشاد  دوخ  شاعم  يارب  يرگید  هار  ای  کلم  يدیاع  ای  تعارز  ای  بسک  نتشگرب ؛ زا  دعب  مشش - 
.دنک یگدنز 

هک تسا  بجاو  وا  رب  یتقو  جح  دـتفا ؛ یم  تمحز  هب  ینعی  دوش ؛ یمن  شجایتحا  عفر  یکلم  هناخ  نودـب  هک  یـسک  هلأسم 2045 - 
.دشاب هتشاد  مه  ار  هناخ  لوپ 

دشاب و ریقف  الثم  مه  شرهوش  دـشاب و  هتـشادن  لام  شدوخ  زا  نتـشگرب  زا  دـعب  رگا  دورب ؛ هکم  دـناوت  یم  هک  ینز  هلأسم 2046 - 
.تسین بجاو  وا  رب  جح  دنک ؛ یگدنز  یتخس  هب  هک  دوش  راچان  دهدن و  ار  وا  یجرخ 

: دیوگب وا  هب  يرگید  دشاب و  هتشادن  يراوس  بکرم  هار و  هشوت  یسک  رگا  هلأسم 2047 - 

وا جرخ  هک  دشاب  هتشاد  نانیمطا  هک  یتروص  رد  مهد ؛ یم  یتسه  جح  رفـس  رد  هک  یعقوم  رد  ار  وت  تالایع  وت و  جرخ  نم  ورب  جح 
.دوش یم  بجاو  وا  رب  جح  دهد ؛ یم  ار 

دنشخبب و وا  هب  ددرگ ؛ یمرب  دور و  یم  هکم  هک  یتدم  رد  ار  یسک  تالایع  یجرخ  نتـشگرب و  نتفر و  یجرخ  رگا  هلأسم 2048 - 
یلام مه  نتشگرب  عقوم  رد  دشاب و  هتشاد  ضرق  هچرگا  دوش ؛ یم  بجاو  وا  رب  جح  دیامن ؛ لوبق  وا  دنک و  جح  هک  دننک  طرـش  وا  اب 

.دشاب هتشادن  دنک  یگدنز  نآ  اب  دناوتب  هک 

دـنهدب و وا  هب  ددرگ  یمرب  دور و  یم  هکم  هک  یتدـم  رد  ار  یـسک  تالایع  جراخم  نتـشگرب و  نتفر و  جراخم  رگا  هلأسم 2049 - 
.دوش یم  بجاو  وا  رب  جح  دننکن ؛ وا  کلم  یلو  ورب ؛ جح  دنیوگب 

لام يرادقم  رگا  هلأسم 2050 - 
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وا رب  جح  دیامنب ؛ تمدخ  هداد  ار  لام  هک  یـسک  هب  هکم  هار  رد  هک  دننک  طرـش  وا  اب  دـنهدب و  یـسک  هب  تسا  یفاک  جـح  يارب  هک 
.دوش یمن  بجاو 

ادیپ دوخ  زا  یلام  ادعب  دنچ  ره  دـیامن ؛ جـح  هچنانچ  دوش ؛ بجاو  وا  رب  جـح  دـنهدب و  یـسک  هب  لام  يرادـقم  رگا  هلأسم 2051 - 
.تسین بجاو  وا  رب  جح  رگید  دنک ؛

دیاب دشاب ؛ عیطتسم  دور  هکم  هب  اجنآ  زا  دهاوخب  رگا  هک  دروآ  تسد  هب  یلام  دورب و  هدج  ات  الثم  تراجت  يارب  رگا  هلأسم 2052 - 
بجاو وا  رب  جح  رگید  دور ؛ هکم  هب  دوخ  نطو  زا  دناوتب  هک  دنک  ادـیپ  یلام  ادـعب  هچرگا  دـیامن  جـح  هک  یتروص  رد  دـنک و  جـح 

.تسین

ار يرگید  دهاوخب  دورب و  دناوتن  شدوخ  هچنانچ  دنک ؛ جـح  رگید  سک  فرط  زا  اترـشابم  هک  دوش  ریجا  ناسنا  رگا  هلأسم 2053 - 
.دریگب هزاجا  هدرک  ریجا  ار  وا  هک  یسک  زا  دیاب  دتسرفب ؛ شدوخ  فرط  زا 

دنک جح  ادعب  تسا  لمحت  لباق  هک  دشاب  تمحز  هب  هچرگا  دیاب  دوش ؛ ریقف  دورن و  هکم  دوش و  عیطتسم  یـسک  رگا  هلأسم 2054 - 
اج هب  هدش  ریجا  وا  يارب  هک  ار  یـسک  جح  دور و  هکم  هب  دیاب  دـنک ؛ ریجا  جـح  يارب  ار  وا  یـسک  هچنانچ  دورب ؛ جـح  دـناوتن  رگا  و 

دریگب دقن  ار  ترجا  دوش و  ریجا  هک  دشاب  نکمم  رگا  یلو  دیامن ؛ جح  دوخ  يارب  دنامب و  هکم  رد  دعب  لاس  ات  دشاب  نکمم  دروآ و 
دعب لاس  دوخ و  يارب  لوا  لاس  دیاب  دوش ؛ هدروآ  اج  هب  دعب  لاس  رد  وا  جح  هک  دوش  یضار  هدرک  ریجا  ار  وا  هک  یسک  و 
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.دیامن جح  هدش  ریجا  هک  یسک  يارب 

مارحلا رعـشم  تافرع و  هب  دـنا  هداد  روتـسد  هک  ینیعم  تقو  رد  دور و  هکم  هب  هدـش  عیطتـسم  هک  یلوا  لاـس  رد  رگا  هلأسم 2055 - 
هب هچرگا  هتفرن ؛ هدوب و  عیطتـسم  شیپ  ياهلاس  زا  رگا  یلو  تسین ؛ بجاو  وا  رب  جح  دشابن ؛ عیطتـسم  دعب  ياهلاس  رد  هچنانچ  دسرن ؛

.دنک جح  دیاب  تسا  لمحت  لباق  هک  دشاب  تمحز 

دیما ان  دیامن و  جح  دناوتن  یئاناوتان  ضرم و  ای  يریپ  هطساو  هب  دعب  دنکن و  جح  هدش  عیطتسم  هک  یلوا  لاس  رد  رگا  هلأسم 2056 - 
تـسا نآ  بجاو  طایتحا  دشابن  مه  دیما  ان  رگا  هکلب  دتـسرفب ؛ دوخ  فرط  زا  ار  يرگید  دیاب  دنک ؛ جح  شدوخ  ادعب  هکنیا  زا  دشاب 

نتفر ردق  هب  هک  یلوا  لاس  رد  رگا  تسا  نینچمه  دیامن و  جح  زین  شدوخ  درک  ادیپ  تردق  ادـعب  هک  یتروص  رد  دریگب و  ریجا  هک 
رب انب  روص  نیا  مامت  رد  دشاب و  دوخ  یئاناوت  زا  دیما  ان  دنک و  جح  دناوتن  یناوتان  ای  ضرم  ای  يریپ  هطـساو  هب  هدرک ؛ ادـیپ  لام  جـح 

.دشاب وا  نتفر  جح  هبترم  نیلوا  هک  یسک  ینعی  دشاب  هرورص  بئان  دیاب  بجاو  طایتحا 

اج هب  رگا  دروآ و  اـج  هـب  وا  فرط  زا  زین  ار  ءاـسن  فاوـط  دـیاب  هدـش ؛ ریجا  جـح  يارب  يرگید  فرط  زا  هـک  یـسک  هلأسم 2057 - 
.دوش یم  مارح  ریجا  نآ  رب  نز  درواین ؛

ددرگرب هار  نیب  زا  دیایب و  شدای  زور  دنچ  زا  دعب  هچنانچ  دنک ؛ شومارف  ای  درواین  اج  هب  تسرد  ار  ءاسن  فاوط  رگا  هلأسم 2058 - 
هتشاد تقشم  شیارب  نتشگرب  هچنانچ  یشومارف  تروص  رد  تسا و  حیحص  دروآ  اج  هب  و 
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.دریگب بیان  دناوت  یم  دشاب 

شورف دیرخ و  ماکحا 

هلاسم

: دندومرف ع )  ) قداص ترضح  دریگب ؛ دای  ار  ءالتبا  لحم  دراوم  شورف  دیرخ و  ماکحا  بساک  صخش  تسا  راوازس  هلأسم 2059 - 

هب دـنک ؛ شورف  دـیرخ و  نآ  نتفرگ  دای  زا  شیپ  رگا  دریگب و  دای  ار  نآ  ماکحا  دـیاب  دـنک ؛ شورف  دـیرخ و  دـهاوخ  یم  هک  یـسک 
.دتفا یم  تکاله  هب  كان  ههبش  لطاب و  ياه  هلماعم  هطساو 

هتفرگ هک  یلام  رد  دـناوت  یمن  لطاب ؛ ای  تسا  حیحـص  هدرک  هک  يا  هلماعم  دـنادن  هلأـسم  نتـسنادن  يارب  ناـسنا  رگا  هلأسم 2060 - 
.دیامن فرصت 

.دنک بسک  دیاب  هچب ؛ نز و  جرخ  لثم  تسا  بجاو  وا  رب  یجراخم  درادن و  لام  هک  یسک  هلأسم 2061 - 

.تسا بحتسم  ندرک  بسک  ارقف ؛ زا  يریگتسد  تالایع و  هب  نداد  تعسو  دننام  بحتسم  ياهراک  يارب  و 

شورف دیرخ و  تابحتسم 

: تسا بحتسم  شورف  دیرخ و  رد  زیچ  راهچ 

.دراذگن قرف  ناملسم  ياهیرتشم  نیب  سنج  تمیق  رد  هکنآ  لوا - 

.دنکن يریگ  تخس  سنج  تمیق  رد  هکنآ  مود - 

.دریگب رتمک  درخ  یم  هک  ار  هچنآ  دهدب و  رتدایز  دشورف  یم  هک  ار  يزیچ  هکنآ  موس - 

هلماعم ندز  مه  هب  يارب  دنزب ؛ مه  هب  ار  هلماعم  هک  دنک  اضاقت  وا  زا  دوش و  نامیشپ  رگا  هدرک ؛ هلماعم  وا  اب  هک  یسک  هکنآ  مراهچ - 
.دوش رضاح 

هورکم تالماعم 

: تسا رارق  نیا  زا  هورکم  تالماعم  هدمع  هلأسم 2062 - 

.درخب نآ  لوپ  اب  يرگید  کلم  هکنیا  رگم  یشورف  کلم  لوا 

.یباصق مود 
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.یشورف نفک  موس 

.تسپ نامدرم  اب  هلماعم  مراهچ 

.باتفآ لوا  حبص و  ناذا  نیب  هلماعم  مجنپ 

.دهد رارق  اهنیا  دننام  وج و  مدنگ و  شورف  دیرخ و  ار  دوخ  راک  هکنآ  مشش 

.دوش وا  هلماعم  لخاد  درخب ؛ دهاوخ  یم  يرگید  هک  یسنج  ندیرخ  يارب  هکنآ  متفه 

مارح تالماعم 

: تسا شش  مارح  تالماعم  هلأسم 2063 - 

دوشب هک  یتروص  رد  اهنیا  ریغ  رد  كوخ و  رادرم و  يراکـش و  ریغ  گس  رکـسم و  تابورـشم  لثم  سجن  نیع  شورف  دیرخ و  لوا 
زیاج شورف  دـیرخ و  دـننک  یم  قیرزت  يرگید  هب  ار  نآ  هک  ناـسنا  نوخ  دـنیامن و  دوک  ار  طـئاغ  ـالثم  دومن  لـالح  هدافتـسا  نآ  زا 

.تسا

.یبصغ لام  شورف  دیرخ و  مود 

.تارشح ضعب  لثم  تسین  لام  مدرم  دزن  هک  يزیچ  شورف  دیرخ و  موس 

.رامق بابسا  دننام  دشاب ؛ مارح  راک  طقف  نآ  یلومعم  عفانم  هک  يزیچ  هلماعم  مراهچ 

.دشاب ابر  نآ  رد  هک  يا  هلماعم  مجنپ 

لثم دیوگن ؛ رادـیرخ  هب  مه  هدنـشورف  دـشابن و  مولعم  زیچ  نآ  هک  یتروص  رد  تسا ؛ طولخم  رگید  زیچ  اب  هک  یـسنج  شورف  مشش 
.دنیوگ یم  شغ  ار  لمع  نیا  تسا و  هدرک  طولخم  هیپ  اب  ار  نآ  هک  ینغور  نتخورف 

: دومرف ص )  ) مرکا ربمغیپ 

دوخ ناملسم  ردارب  اب  هکره  دیامن و  هلیح  بلقت و  ای  دنزب  ررـض  نانآ  هب  ای  دنک  شغ  ناناملـسم  اب  هلماعم  رد  هک  یـسک  تسین  ام  زا 
.دنک یم  راذگاو  شدوخ  هب  ار  وا  ددنب و  یم  ار  وا  شاعم  هار  درب و  یم  ار  وا  يزور  تکرب  دنوادخ  دنک ؛ شغ 

تسا نکمم  نآ  ندیشک  بآ  هدش و  سجن  هک  یکاپ  زیچ  نتخورف  هلأسم 2064 - 
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یم هک  تسا  یکاروخ  مسق  زا  الثم  تسا  ندوب  كاپ  نآ  طرش  هک  دهاوخب  يراک  يارب  ار  زیچ  نآ  يرتشم  رگا  یلو  درادن ؛ لاکشا 
نآ اب  يرتشم  هچرگا  تسین  مزال  نتفگ  تسا  سابل  رگا  یلو  دـیوگب ؛ وا  هب  ار  نآ  ندوب  سجن  هدنـشورف  دـیاب  دروخب ؛ اروا  دـهاوخ 

.تسا یفاک  سابل  ندب و  يرهاظ  تراهط  زامن  رد  هک  اریز  دناوخب ؛ زامن 

يراـک يارب  ار  نآ  هچناـنچ  دوـش ؛ سجن  تسین  نکمم  نآ  ندیـشک  بآ  هک  تـفن  نـغور و  دـننام  یکاـپ  زیچ  رگا  هلأسم 2065 - 
دیوگب يرتشم  هب  ار  وا  تساجن  هدنـشورف  تسا  مزال  دنهاوخب ؛ ندروخ  يارب  ار  نغور  الثم  تسا  ندوب  كاپ  شطرـش  هک  دنهاوخب 
ضرعم رد  یلو  دننازوسب ؛ ار  سجن  تفن  دنهاوخب  الثم  تسین  ندوب  كاپ  نآ  طرـش  هک  دنهاوخب  يراک  يارب  رگا  تسا  نینچمه  و 
ندروخ يارب  ندـش  ببـس  هک  اریز  تسا ؛ مزـال  نتفگ  زین  تروص  نیا  رد  هک  دوش  سجن  يرتـشم  ندـب  اـی  كاروخ  هک  دـشاب  نیا 

.تسین زیاج  ددرگ  لسغ  ای  وضو  نالطب  بجوم  هک  ندب  تساجن  يارب  ندش  ببس  نینچمه  تساجن و 

نینچمه دـنیوگب و  يرتشم  هب  ار  شتـساجن  دـیاب  یلو  تسا  زیاـج  هچرگا  یندروخ  سجن  ياـهاود  شورف  دـیرخ و  هلأسم 2066 - 
.دوش تساجن  هب  هدولآ  يرتشم  ندب  ای  كاروخ  هک  دشاب  نیا  ضرعم  رد  یلو  دشابن  یندروخ  رگا  تسا 

لاکـشا دـشابن  مولعم  اـهنآ  ندوب  سجن  رگا  دـنروآ  یم  یمالـسا  ریغ  کـلامم  زا  هک  یئاـه  نغور  شورف  دـیرخ و  هلأسم 2067 - 
.درادن

روتـسد هب  هک  تسا  یناویح  زا  هک  دورب  نآ  لاـمتحا  هک  یتروص  رد  دـنریگ ؛ یم  نآ  نداد  ناـج  زا  دـعب  ناوـیح  زا  هک  ار  ینغور  و 
دنریگب رفاک  تسد  زا  هچنانچ  هدش ؛ هتشک  عرش 
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تـسا مزال  هدنـشورف  رب  مارح و  شندروخ  یلو  تسا  زیاج  نآ  شورف  دـیرخ و  كاپ و  هچرگا  دـنروایب  یمالـسا  ریغ  کلامم  زا  اـی 
.دنامهفب يرتشم  هب  ار  تیفیک 

دـیرخ و دـشاب ؛ هدرم  شدوخ  ای  دنـشاب ؛ هتـشک  هدـش  نیعم  عرـش  رد  هک  يروتـسد  ریغ  هب  ار  نآ  دـننام  هابور و  رگا  هلأسم 2068 - 
.تسا لطاب  نآ  هلماعم  مارح و  نآ  تسوپ  شورف 

زا هک  دوش  هداد  لامتحا  هچرگا  دوش  یم  هتفرگ  رفاـک  تسد  زا  اـی  دـنروآ ؛ یم  یمالـسا  ریغ  کـلامم  زا  هک  یمرچ  هلأسم 2069 - 
زیاج نآ  رد  زامن  تسا و  سجن  طایتحا  رب  اـنب  دراد و  لاکـشا  نآ  شورف  دـیرخ و  تسا  هدـش  هیکذـت  هدوب و  محللا  لوکاـم  ناویح 

.تسین

هک دنادب  ناسنا  دوش و  هتفرگ  ناملـسم  تسد  زا  هک  یمرچ  ای  هدش  هتفرگ  شنداد  ناج  زا  دـعب  ناویح  زا  هک  ینغور  هلأسم 2070 - 
؛ ششورف دیرخ و  هن  ای  هدش  هتشک  عرش  روتسد  هب  هک  تسا  یناویح  زا  هک  هدرکن  قیقحت  هتفرگ و  رفاک  تسد  زا  ار  نآ  ناملسم  نآ 

.تسین زیاج  نغور  نآ  ندروخ  مرچ و  نآ  رد  زامن  دراد و  لاکشا 

.تسا لطاب  مارح و  اهنآ  هلماعم  رکسم  تابورشم  هلأسم 2071 - 

.دنادرگرب وا  هب  هتفرگ  رادیرخ  زا  هک  ار  یلوپ  دیاب  هدنشورف  تسا و  لطاب  یبصغ  لام  نتخورف  هلأسم 2072 - 

هب دصق  نیا  دهدن ؛ درخ  یم  هک  ار  یـسنج  لوپ  هک  دـشاب  نیا  شدـصق  یلو  تسا  هلماعم  دـصاق  ادـج  رادـیرخ  رگا  هلأسم 2073 - 
.دهدب هدنشورف  هب  ار  نآ  لوپ  تسا  مزال  درادن و  ررض  هلماعم  تحص 

یلو تسا ؛ حیحص  هلماعم  دهدب ؛ مارح  زا  ادعب  هدیرخ  همذ  هب  هک  ار  یسنج  لوپ  دهاوخب  رادیرخ  رگا  هلأسم 2074 - 
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.دهدب لالح  لام  زا  تسا  راکهدب  هک  ار  يرادقم  دیاب 

زین تسا  اه  هچب  هچیزاب  هک  کچوک  ياهزاس  طایتحا  رب  انب  تسا و  مارح  زاس  رات و  لثم  وهل  تالآ  شورف  دـیرخ و  هلأسم 2075 - 
.دراد ار  مکح  نیا 

یعنام دشابن  مارح  رد  لامعتـسا  دصق  هب  هک  یتروص  رد  توص  طبـض  نویزیولت و  ویدار  دننام  هکرتشم  تالآ  شورف  دـیرخ و  اما  و 
.درادن

الثم دننک ؛ فرـصم  مارح  رد  ار  نآ  هک  دشورفب  نیا  دصق  هب  دنربب  نآ  زا  لالح  هدافتـسا  دوش  یم  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2076 - 
هک دنادب  طقف  دشورفن و  دصق  نیا  هب  رگا  یلو  تسا ؛ مارح  نآ  هلماعم  دنیامن ؛ هیهت  بارش  نآ  زا  هک  دشورفب  دصق  نیا  هب  ار  روگنا 

.درادن لاکشا  هلماعم  هک  تسا  نیا  رهاظ  درک  دهاوخ  هیهت  بارش  روگنا  زا  يرتشم 

.تسا كرت  طوحا  هچرگا  درادن  یعنام  نآ  شورف  دیرخ و  تسا و  زیاج  نآ  یشاقن  راد و  ناج  همسجم  نتخاس  هلأسم 2077 - 

هب دـیاب  درخب ؛ ار  نآ  یـسک  رگا  تسا و  مارح  هدـش  هیهت  لـطاب  هلماـعم  زا  اـی  يدزد  اـی  راـمق  زا  هک  يزیچ  ندـیرخ  هلأسم 2078 - 
.دنادرگرب شیلصا  بحاص 

یم ار  نغور  نم  کی  نیا  دـیوگب  الثم  دـنک  نیعم  ار  نآ  هچناـنچ  دـشورفب ؛ تسا  طولخم  هیپ  اـب  هک  ار  ینغور  رگا  هلأسم 2079 - 
لاـم هیپ  يرتشم و  لاـم  هتفرگ  نآ  هیپ  يارب  هدنـشورف  هک  یلوپ  دـشاب و  یم  لـطاب  تسا  نآ  رد  هک  یهیپ  رادـقم  هب  هلماـعم  مشورف ؛
کی هکلب  دنکن  نیعم  ار  نآ  رگا  یلو  دنزب ؛ مه  هب  تسا  نآ  رد  هک  مه  ار  یصلاخ  نغور  هلماعم  دناوت  یم  يرتشم  تسا و  هدنشورف 

هک ینغور  دعب  دشورفب ؛ همذ  رد  نغور  نم 
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.دیامن هبلاطم  صلاخ  نغور  دهدب و  سپ  ار  نغور  نآ  دناوت  یم  يرتشم  دهدب ؛ راد  هیپ 

مدنگ نم  کی  الثم  دشورفب ؛ سنج  نامه  زا  رتدایز  هب  دنـشورف ؛ یم  هنامیپ  ای  نزو  اب  هک  ار  یـسنج  زا  يرادقم  رگا  هلأسم 2080 - 
بوخ یکی  سنج  ای  بویعم ؛ يرگید  ملاس و  سنج ؛ ود  زا  یکی  رگا  هکلب  تسا ؛ مارح  ابر و  دـشورفب ؛ مدـنگ  مین  نم و  کی  هب  ار 

ابر و مه  زاب  دریگب ؛ دهد  یم  هک  يرادقم  زا  رتشیب  هچنانچ  دنـشاب ؛ هتـشاد  تمیق  توافت  رگیدـکی  اب  ای  دـشاب ؛ دـب  يرگید  سنج  و 
جنرب نآ  زا  رتـشیب  دـهدب و  ار  يردـص  جـنرب  اـی  دریگب ؛ هتـسکش  سم  نآ  زا  رتـشیب  دـهدب و  ار  تسرد  سم  رگا  سپ  تـسا ؛ مارح 

.دشاب یم  مارح  ابر و  دریگب ؛ هتخاسن  يالط  نآ  زا  رتشیب  دهدب و  ار  هتخاس  يالط  ای  دریگب  هدروخ 

کی مدنگ و  نم  کی  هب  مدنگ  نم  کی  الثم  دشورف ؛ یم  هک  دشاب  یسنج  زا  ریغ  دریگ  یم  هفاضا  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2081 - 
دهد ماجنا  وا  يارب  یلمع  رادیرخ  هک  دنک  طرش  یلو  دریگن  رتدایز  يزیچ  رگا  هکلب  تسا ؛ مارح  ابر و  مه  زاب  دشورفب ؛ لوپ  ناموت 

.دشاب یم  مارح  ابر و 

مین نم و  کی  هب  ار  لامتسد  کی  مدنگ و  نم  کی  الثم  دنک ؛ هوالع  يزیچ  دهد  یم  ار  رتمک  رادقم  هک  یـسک  رگا  هلأسم 2082 - 
.درادن لاکشا  دشورفب ؛

کی مدـنگ و  مین  نم و  کی  هب  ار  لامتـسد  کـی  مدـنگ و  نم  کـی  ـالثم  دـننک  داـیز  يزیچ  فرط  ود  ره  زا  رگا  تسا  نینچمه  و 
.دشورفب لامتسد 

هک ار  يزیچ  ای  دنشورف ؛ یم  عرذ  رتم و  اب  هچراپ  لثم  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2083 - 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 452 

http://www.ghaemiyeh.com


لاکـشا دریگب  ات  هدزای  دـهدب و  غرم  مخت  ات  هد  الثم  دریگب ؛ رتدایز  دـشورفب و  دـننک ؛ یم  هلماعم  هرامـش  اب  غرم  مخت  ودرگ و  لـثم 
مخت ددع  هد  الثم  دشاب ؛ زایتما  اهنآ  نیب  هک  تسا  مزال  دشورفب  همذ  رد  ددع  هدزای  هب  ار  غرم  مخت  ددع  هد  الثم  هچنانچ  یلو  درادن ؛

دوش یمن  ققحم  شورف  دـیرخ و  دـشابن  زایتما  چـیه  اهنآ  نیب  رگا  هک  اریز  دـشورفب ؛ همذ  رد  طسوتم  ددـع  هدزاـی  هب  ار  گرزب  غرم 
لیبق نیا  زا  تسا و  لطاب  طرـش  مارح و  هلماعم  تهج  نیدـب  دـشاب و  شورف  دـیرخ و  ظفل  هب  هچرگا  تسا  ضرق  هلماـعم  عقاو  هکلب 
دنوپ ای  رالد  اب  لایر  سانکـسا و  لـثم  دـشاب  يزاـیتما  اـهنآ  نیب  رگا  یلو  تدـم ؛ هب  نآ  زا  رتداـیز  هب  ادـقن  سانکـسا  نتخورف  تسا 

.درادن یلاکشا 

؛ دـننک یم  هلماعم  هرامـش  اب  اهرهـش  زا  یـضعب  رد  دنـشورف و  یم  هنامیپ  ای  نزو  اـب  اهرهـش  بلاـغ  رد  هک  ار  یـسنج  هلأسم 2084 - 
رد يا  هبلغ  نینچ  دنـشاب و  فلتخم  اهرهـش  هک  یتروص  رد  دنـشورفن و  نآ  زا  رتداـیز  هب  ار  سنج  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا 

.تسا رهش  نآ  لومعم  قبطرب  يرهش  ره  رد  نآ  مکح  دشابن ؛ نیب 

سپ درادن ؛ لاکـشا  نتفرگ  يدایز  دـشابن ؛ سنج  کی  زا  دریگ ؛ یم  هک  ار  یـضوع  دـشورف و  یم  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2085 - 
.تسا حیحص  هلماعم  دریگب  مدنگ  نم  ود  دشورفب و  جنرب  نم  کی  رگا 

يدایز هلماعم  رد  دـیاب  دـشاب ؛ هدـمآ  لمع  زیچ  کـی  زا  رگا  دریگ ؛ یم  هک  ار  یـضوع  دـشورف و  یم  هک  ار  یـسنج  هلأسم 2086 - 
رینپ مین  نم و  کی  نآ  ضوع  رد  دشورفب و  واگ  نغور  نم  کی  رگا  الثم  دریگن ؛
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.تسا مارح  ابر و  دریگب ؛ واگ 

.دریگن يدایز  دنک  هلماعم  نآ  سران  هویم  اب  ار  هدیسر  هویم  رگا  تسا  نینچمه  و 

وج ریـس  جـنپ  نم و  کی  دـهدب و  مدـنگ  نم  کی  الثم  رگا  سپ  دوش ؛ یم  باسح  سنج  کی  اـبر  رد  مدـنگ  وج و  هلأسم 2087 - 
.تسا مارح  ابر و  دریگب ؛

لثم دهد ؛ یم  ار  مدنگ  یتدم  زا  دعب  هتفرگ و  دقن  ار  وج  نوچ  دهدب ؛ مدـنگ  نم  هد  نمرخ  رـس  هک  درخب  وج  نم  هد  الثم  رگا  زین  و 
.دشاب یم  مارح  هتفرگ و  يدایز  هک  تسا  نآ 

هب ار  يزیچ  تسین  مالـسا  هانپ  رد  هک  يرفاک  زا  ناملـسم  رگا  یلب  تسا ؛ مارح  رفاک  اب  هچ  ناملـسم  اب  هچ  ابر  هلماعم  هلأسم 2088 - 
رگیدکی زا  دنناوت  یمن  زین  رهوش  نز و  دنزرف و  ردپ و  بحتـسم  طایتحا  رب  انب  درادن و  لاکـشا  دریگب  ذاقنتـسا  دـصق  هب  ابر  تروص 

.دنریگب ابر 

رادیرخ هدنشورف و  طیارش 

: تسا طرش  زیچ  شش  رادیرخ  هدنشورف و  يارب  هلأسم 2089 - 

.دنشاب غلاب  هکنآ  لوا :

.دنشاب لقاع  هکنآ  مود :

.دننکن فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  ینعی  دنشابن -  هیفس  هکنآ  موس :

.تسا لطاب  هلماعم  متخورف ؛ ار  دوخ  لام  دیوگب  یخوش  هب  الثم  رگا  سپ  دنشاب ؛ هتشاد  شورف  دیرخ و  دصق  هکنآ  مراهچ :

.دشاب هدرکن  روبجم  ار  اهنآ  یسک  هکنآ  مجنپ :

.دنشاب کلام  دنهد  یم  هک  ار  یضوع  سنج و  هکنآ  مشش :

.دش دهاوخ  هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  اهنیا  ماکحا  و 

طقف زیمم  غلابان  هچب  دـشاب و  وا  یلو  اب  هلماعم  رگا  اما  تسا ؛ لطاب  دـشاب  هلماعم  رد  لقتـسم  هک  غلابان  هچب  اب  هلماـعم  هلأسم 2090 - 
تلاکو هچب  نآ  دشاب و  يرگید  لام  لوپ  ای  سنج  رگا  هکلب  تسا ؛ حیحص  هلماعم  دزاس ؛ يراج  ار  هلماعم  هغیص 
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رد لقتـسم  زیمم  هچب  هچرگا  تسا  حیحـص  هلماعم  هک  تسا  نیا  رهاظ  درخب ؛ يزیچ  لوپ  نآ  هب  ای  دـشورفب  ار  لام  نآ  شبحاـص  زا 
هب ار  سنج  ای  دناسرب ؛ رادیرخ  هب  ار  سنج  دهدب و  هدنـشورف  هب  ار  لوپ  هک  دـشاب  هلیـسو  لفط  رگا  تسا  نینچمه  دـشاب و  فرـصت 

هدرک هلماعم  رگیدکی  اب  غلاب  رفن  ود  اعقاو  نوچ  تسا  حیحص  هلماعم  دشابن  زیمم  هچرگا  دناسرب  هدنشورف  هب  ار  لوپ  دهدب و  رادیرخ 
.دناسر یم  نآ  بحاص  هب  ار  لوپ  ای  سنج  لفط  هک  دنشاب  هتشاد  نانیمطا  ای  نیقی  رادیرخ  هدنشورف و  دیاب  یلو  دنا ؛

ای سنج  دـیاب  دـشورفب ؛ وا  هب  يزیچ  ای  درخب  يزیچ  تسین  حیحـص  نآ  اب  هلماـعم  هک  یتروص  رد  غلاـبان  هچب  زا  رگا  هلأسم 2091 - 
شبحاص زا  ای  دهدب  نآ  بحاص  هب  هدوب  يرگید  لام  رگا  وا و  یلو  هب  دشاب  هچب  دوخ  لام  هک  یتروص  رد  هتفرگ  وا  زا  هک  ار  یلوپ 

زا هتفرگ ؛ هچب  زا  هک  ار  يزیچ  دـیاب  درادـن ؛ يا  هلیـسو  مه  وا  نتخانـش  يارب  دسانـش و  یمن  ار  نآ  بحاص  رگا  دـهاوخب و  تیاضر 
.دهدب ریقف  هب  ملاظم  تباب  نآ  بحاص  فرط 

زا هداد  هچب  هب  هک  یلوپ  ای  سنج  دنک و  هلماعم  تسین  حیحـص  نآ  اب  هلماعم  هک  یتروص  رد  زیمم  هچب  اب  یـسک  رگا  هلأسم 2092 - 
هچب رگا  دیامن و  هبلاطم  دشاب  هتـشاد  لام  هچب  هک  یتروص  رد  وا  یلو  ای  غولب  زا  دعب  هچب  زا  دناوت  یم  هک  تسا  نیا  رهاظ  دورب ؛ نیب 

.درادن هبلاطم  قح  دشابن  زیمم 

؛ متسه یضار  دیوگب  الثم  دوش و  یضار  هلماعم  زا  دعب  هچنانچ  دننک ؛ روبجم  هلماعم  هب  ار  هدنشورف  ای  رادیرخ  رگا  هلأسم 2093 - 
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.دنناوخب ار  هلماعم  هغیص  هرابود  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  تسا ؛ حیحص  هلماعم 

؛ دـنکن هزاجا  دوشن و  یـضار  نآ  شورف  هب  لام  بحاص  هچنانچ  دـشورفب ؛ وا  هزاجا  نودـب  ار  یـسک  لام  ناسنا  رگا  هلأسم 2094 - 
.تسا لطاب  هلماعم 

رد مه  لداع  دهتجم  دنـشورفب و  ار  لفط  لام  دـنناوت  یم  يردـپ  دـج  ردـپ و  یـصو  زین  لفط و  يردـپ  دـج  ردـپ و  هلأسم 2095 - 
.دشورفب تسا  بئاغ  هک  ار  یسک  لام  ای  میتی  لفط  ای  هناوید  لام  دناوت  یم  دنک  اضتقا  ترورض  هک  یتروص 

تسا حیحـص  هلماعم  دنک ؛ هزاجا  ار  هلماعم  لام  بحاص  شورف ؛ زا  دعب  دشورفب و  دنک و  بصغ  ار  یلام  یـسک  رگا  هلأسم 2096 - 
هداد و يرتشم  هک  ار  يزیچ  تسا و  يرتشم  کـلم  هلماـعم ؛ عقوم  زا  نآ  ياـهتعفنم  هداد و  يرتـشم  هب  هدـننک  بصغ  هک  ار  يزیچ  و 

.دنا هدرک  بصغ  ار  وا  لام  هک  تسا  یسک  کلم  هلماعم ؛ عقوم  زا  نآ  ياهتعفنم 

ار هلماعم  لام ؛ بحاص  هچنانچ  دشاب ؛ شدوخ  لام  نآ  لوپ  هکنیا  دصق  هب  دشورفب  دنک و  بصغ  ار  یلام  یسک  رگا  هلأسم 2097 - 
.بصاغ لام  هن  دوش  یم  کلام  لام  لوپ  یلو  تسا  حیحص  هلماعم  دنکب ؛ هزاجا 

نآ ضوع  سنج و  طیارش 

: دراد طرش  جنپ  دنریگ  یم  نآ  ضوع  هک  ار  يزیچ  دنشورف و  یم  هک  ار  یسنج  هلأسم 2098 - 

.دشاب مولعم  اهنیا  دننام  هرامش و  ای  هنامیپ  ای  نزو  اب  نآ  رادقم  هکنآ  لوا 

اب هدرک  رارف  هک  ار  یبسا  رگا  یلو  تسین ؛ حیحـص  هدرک  رارف  هک  یبـسا  نتخورف  نیا  رب  اـنب  دـهد ؛ لـیوحت  ار  نآ  دـناوتب  هکنآ  مود 
.تسا حیحص  هلماعم  دوشن ؛ ادیپ  بسا  نآ  هچرگا  دشورفب ؛ شرف  کی  اب  الثم  دهد  لیوحت  دناوت  یم  هک  يزیچ 

ار یتایصوصخ  موس 
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.دیامن نیعم  دنک ؛ یم  قرف  هلماعم  هب  مدرم  لیم  اهنآ  هطساو  هب  تسه و  ضوع  سنج و  رد  هک 

.دمآ دهاوخ  هک  دروم  دنچ  رد  رگم  تسین  زیاج  نآ  شورف  هدرک ؛ فقو  ناسنا  هک  ار  یلام  سپ  دشاب ؛ قلط  کلم  هکنآ  مراهچ 

هب رادیرخ  هچنانچ  یلو  تسین ؛ حیحص  دشورفب ؛ ار  هلاس  کی  تعفنم  الثم  رگا  سپ  ار ؛ نآ  تعفنم  هن  دشورفب  ار  سنج  دوخ  مجنپ 
راذـگاو وا  هب  ار  دوخ  هناخ  هلاس  کی  تعفنم  نآ ؛ ضوع  درخب و  یـسک  زا  ار  یـشرف  الثم  دـهدب ؛ ار  دوخ  کلم  تعفنم  لوپ ؛ ياج 

.درادن لاکشا  دنک ؛

.دش دهاوخ  هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  اهنیا  ماکحا  و 

یم یلو  درخب ؛ هنامیپ  ای  نزو  اب  دیاب  ناسنا  رهـش  نآ  رد  دننک ؛ یم  هلماعم  هنامیپ  ای  نزو  اب  يرهـش  رد  هک  ار  یـسنج  هلأسم 2099 - 
.دیامن يرادیرخ  ندید  اب  دننک ؛ یم  هلماعم  ندید  اب  هک  يرهش  رد  ار  سنج  نامه  دناوت 

دهاوخ یم  الثم  رگا  هک  روطنیا  هب  درک  هلماعم  دوش  یم  مه  هنامیپ  اب  دننک ؛ یم  شورف  دـیرخ و  نزو  اب  هک  ار  يزیچ  هلأسم 2100 - 
.دهدب هنامیپ  هد  دریگ  یم  مدنگ  نم  کی  هک  يا  هنامیپ  اب  دشورفب  مدنگ  نم  هد 

رظن عطق  اب  هدنشورف  رادیرخ و  رگا  یلو  تسا ؛ لطاب  هلماعم  دشابن ؛ هلماعم  رد  دش ؛ هتفگ  هک  یئاهطرـش  زا  یکی  رگا  هلأسم 2101 - 
.درادن لاکشا  اهنآ  فرصت  دننک ؛ فرصت  رگیدکی  لام  رد  هک  دنشاب  یضار  هلماعم  نآ  زا 

دناوتن هک  دـشاب  یبارخ  ضرعم  رد  اـی  دوـش  بارخ  يروـط  هب  رگا  یلو  تسا ؛ لـطاب  هدـش  فـقو  هک  يزیچ  هلماـعم  هلأسم 2102 - 
يور دنناوتن  هک  دوش  هراپ  يروط  هب  دجسم  ریصح  الثم  دنربب ؛ نآ  زا  هدش  فقو  نآ  يارب  لام  هک  ار  يا  هدافتسا 
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هک دنناسرب  یفرصم  هب  دجسم  نامه  رد  ار  نآ  لوپ  دیاب  دشاب ؛ نکمم  هک  یتروص  رد  درادن و  لاکشا  نآ  شورف  دنناوخب ؛ زامن  نآ 
.دشاب رتکیدزن  هدننک  فقو  دوصقم  هب 

ار فقو  لاـم  رگا  هک  دوـش  ادـیپ  فـالتخا  يروـط  هب  دـنا  هدرک  فـقو  ناـنآ  يارب  ار  لاـم  هک  یناـسک  نیب  هاـگره  هلأسم 2103 - 
هدـننک فقو  دوصقم  هب  هک  یفرـصم  هب  دنـشورفب و  ار  لام  نآ  دـنناوت  یم  دوش ؛ فلت  یناج  ای  لاـم  هک  دورب  نآ  ناـمگ  دنـشورفن ؛

.دنناسرب تسا  رتکیدزن 

.دنشورفب دشاب  فقو  شورف  رد  حالص  رگا  هک  دنک  طرش  فقاو  رگا  تسا  نینچمه  و 

هراجا تدم  رد  کلم  نآ  هدافتـسا  یلو  درادن ؛ لاکـشا  دـنا  هداد  هراجا  يرگید  هب  ار  نآ  هک  یکلم  شورف  دـیرخ و  هلأسم 2104 - 
.تسا رجاتسم  لام 

زا سپ  دـشاب ؛ هدـیرخ  ار  کلم  تسا ؛ مک  هراجا  تدـم  هکنیا  نامگ  هب  ای  دـنا ؛ هداد  هراـجا  ار  کـلم  نآ  هک  دـنادن  رادـیرخ  رگا  و 
.دنزب مه  هب  ار  شدوخ  هلماعم  دناوت  یم  تیفیک  هب  عالطا 

شورف دیرخ و  هغیص 

نیا ضوع  رد  ار  لام  نیا  دیوگب  یسراف  هب  هدنـشورف  رگا  الثم  دناوخب ؛ یبرع  هغیـص  تسین  مزال  شورف  دیرخ و  رد  هلأسم 2105 - 
هب ینعی  دنـشاب ؛ هتـشاد  ءاشنا  دصق  دیاب  هدنـشورف  رادیرخ و  یلو  تسا ؛ حیحـص  هلماعم  مدرک ؛ لوبق  دـیوگب  يرتشم  متخورف و  لوپ 

.دشاب شورف  دیرخ و  ناشدوصقم  هلمج  ود  نیا  نتفگ 

وا کلم  ار  دوخ  لام  دریگ ؛ یم  رادـیرخ  زا  هک  یلام  لباقم  رد  هدنـشورف  یلو  دـنناوخن ؛ هغیـص  هلماعم  عقوم  رد  رگا  هلأسم 2106 - 
.دنوش یم  کلام  ود  ره  تسا و  حیحص  هلماعم  دنک ؛

اه هویم  شورف  دیرخ و 

لاکشا تخرد  رب  هروغ  نتخورف  زین  تسا و  حیحص  ندیچ  زا  شیپ  هتـسب ؛ هناد  هتخیر و  نآ  لگ  هک  يا  هویم  شورف  هلأسم 2107 - 
.درادن

زا يزیچ  هچناـنچ  تسین و  زیاـج  دزیرب  شلگ  ددـنبب و  هناد  هکنآ  زا  شیپ  تسا  تخرد  رب  هک  ار  يا  هوـیم  نـتخورف  هلأسم 2108 - 
ار لاس  کی  زا  رتشیب  هویم  ای  دنیچب ؛ نتـسب  هناد  زا  شیپ  ار  هویم  هک  دننک  طرـش  يرتشم  اب  ای  دنـشورفب ؛ نآ  اب  ار  اهیزبس  دننام  نیمز 

.درادن لاکشا  دنشورفب  وا  هب 

تخرد نامه  يامرخ  ار  نآ  ضوع  یلو  درادن ؛ لاکشا  دنشورفب ؛ تخرد  رب  هدش ؛ خرـس  ای  درز  هک  ار  یئامرخ  رگا  هلأسم 2109 - 
دننک و نیمخت  ار  نآ  رادقم  هک  یتروص  رد  دشاب ؛ هتشاد  رگید  سک  غاب  ای  هناخ  رد  امرخ  تخرد  کی  یـسک  رگا  اما  دنهدن ؛ رارق 

.درادن لاکشا  دنهدب  رارق  تخرد  نامه  يامرخ  ار  نآ  ضوع  دشورفب و  غاب  ای  هناخ  بحاص  هب  ار  نآ  تخرد  بحاص 
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رهاظ و هک  یتروص  رد  دوش ؛ یم  هدیچ  هبترم  دنچ  یلاس  هک  اهنیا  دننام  اهیزبس و  ناجنداب و  رایخ و  نتخورف  هلأسم 2110 - 
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.درادن لاکشا  دنیچب  ار  نآ  هعفد  دنچ  لاس  رد  يرتشم  هک  دننک  نیعم  دشاب و  هدش  نایامن 

دوش یم  لصاح  شدوخ  زا  هک  وج  مدنگ و  ریغ  يرگید  زیچ  هب  هتـسب ؛ هناد  هکنآ  زا  دعب  ار  وج  مدـنگ و  هشوخ  رگا  هلأسم 2111 - 
.درادن لاکشا  دنشورفب 

هیسن دقن و 

هدومن هبلاطم  رگیدکی  زا  ار  لوپ  سنج و  دنناوت  یم  هلماعم  زا  دعب  هدنشورف  رادیرخ و  دنشورفب ؛ دقن  ار  یـسنج  رگا  هلأسم 2112 - 
نآ رد  دـناوتب  هک  دـنراذگب  رادـیرخ  رایتخا  رد  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هب  اهنیا  دـننام  نیمز و  هناخ و  نداد  لیوحت  دـنریگب و  لیوحت  و 

دهاوخب رگا  هک  دنراذگب  رادیرخ  رایتخا  رد  يروط  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هب  اهنیا  دننام  سابل و  شرف و  نداد  لیوحت  دنک و  فرـصت 
.دنکن يریگولج  هدنشورف  دربب ؛ رگید  ياج  هب  ار  نآ 

نوچ دریگب ؛ ار  نآ  لوپ  نمرخ  رـس  هک  دشورفب  ار  یـسنج  رگا  سپ  دشاب ؛ مولعم  الماک  تدم  دیاب  هیـسن  هلماعم  رد  هلأسم 2113 - 
.تسا لطاب  هلماعم  هدشن  نیعم  الماک  تدم 

رادیرخ زا  ار  نآ  ضوع  دناوت  یمن  دنا  هتـشاذگ  رارق  هک  یتدم  ندـش  مامت  زا  شیپ  دـشورفب ؛ هیـسن  ار  یـسنج  رگا  هلأسم 2114 - 
هک ار  یبلط  تدم ؛ ندش  مامت  زا  شیپ  دـناوت  یم  هدنـشورف  دـشاب ؛ هتـشاد  لام  شدوخ  زا  دریمب و  رادـیرخ  رگا  یلو  دـیامن ؛ هبلاطم 

.دیامن هبلاطم  وا  هثرو  زا  دراد 

رادیرخ زا  ار  نآ  ضوع  دناوت  یم  دنا ؛ هتـشاذگ  رارق  هک  یتدـم  ندـش  مامت  زا  دـعب  دـشورفب ؛ هیـسن  ار  یـسنج  رگا  هلأسم 2115 - 
دوجوم سنج  نآ  هک  یتروص  رد  دنک و  خسف  ار  هلماعم  ای  دهد  تلهم  ار  وا  دـیاب  دزادرپب ؛ دـناوتن  رادـیرخ  رگا  یلو  دـیامن ؛ هبلاطم 

.دریگب سپ  تسا 

هلأسم
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.تسا لطاب  هلماعم  دیوگن ؛ وا  هب  ار  نآ  تمیق  دهدب و  هیسن  يرادقم  دناد ؛ یمن  ار  سنج  تمیق  هک  یسک  هب  رگا   - 2116

یم هیـسن  وت  هب  هک  ار  یـسنج  دیوگب  الثم  دنک ؛ باسح  رتنارگ  دهدب و  هیـسن  دناد  یم  ار  سنج  يدقن  تمیق  هک  یـسک  هب  رگا  یلو 
.درادن لاکشا  دنک  لوبق  وا  منک و  یم  باسح  رتنارگ  مشورف  یم  دقن  هک  یتمیق  زا  لایر  کی  یناموت  مهد ؛

؛ تدم فصن  نتشذگ  زا  دعب  الثم  رگا  هداد ؛ رارق  یتدم  نآ  لوپ  نتفرگ  يارب  هتخورف و  هیـسن  ار  یـسنج  هک  یـسک  هلأسم 2117 - 
.درادن لاکشا  دریگب  دقن  ار  هیقب  دنک و  مک  ار  دوخ  بلط  زا  يرادقم 

نآ طیارش  فلس و  هلماعم 

ار لوپ  نیا  دیوگب  رگا  دریگب و  لیوحت  ار  سنج  یتدم  زا  دعب  هک  دهدب  ار  لوپ  يرتشم  هک  تسا  نآ  فلـس  هلماعم  هلأسم 2118 - 
نالف دیوگب  دریگب و  ار  لوپ  هدنـشورف  ای  مدرک ؛ لوبق  دیوگب  هدنـشورف  مریگب و  ار  سنج  نالف  هام  شـش  زا  دـعب  الثم  هک  مهد  یم 

.تسا حیحص  هلماعم  مهدب  لیوحت  هام  شش  زا  دعب  هک  متخورف  ار  سنج 

لطاب هلماعم  دریگب ؛ هرقن  اـی  ـالط  لوپ  ار  نآ  ضوع  دـشورفب و  فلـس  تسا  هرقن  اـی  ـالط  سنج  زا  هک  ار  یلوپ  رگا  هلأسم 2119 - 
.تسا

هلماعم دریگب ؛ هرقن  ای  الط  لوپ  اب  رگید  سنج  ار  نآ  ضوع  دـشورفب و  تسین  هرقن  الط و  سنج  زا  هک  ار  یلوپ  اـب  یـسنج  رگا  یلو 
.تسا حیحص 

.دریگن رگید  سنج  دریگب و  لوپ  دشورف  یم  هک  یسنج  ضوع  رد  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و 

: دراد طرش  شش  فلس  هلماعم  هلأسم 2120 - 

تقد یلو  دنیامن ؛ نیعم  دنک  یم  قرف  اهنآ  هطساو  هب  سنج  تمیق  هک  ار  یتایصوصخ  لوا 
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.تسا یفاک  هدش  مولعم  نآ  تایصوصخ  دنیوگب  مدرم  هک  ردق  نیمه  تسین ؛ مزال  مه  دایز 

زا نآ  لوـپ  رادـقم  هب  اـی  دـهدب ؛ هدنـشورف  هب  ار  تمیق  ماـمت  رادـیرخ  دـنوش ؛ ادـج  مه  زا  هدنـشورف  رادـیرخ و  هـکنآ  زا  شیپ  مود 
ار نآ  تمیق  زا  يرادقم  هچنانچ  دیامن و  لوبق  وا  دـنک و  باسح  سنج  تمیق  تباب  ار  دوخ  بلط  دـشاب و  يدـقن  راکبلط  هدنـشورف 

.دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  هدنشورف  یلو  تسا  حیحص  رادقم  نآ  هب  تبسن  هلماعم  هچرگا  دهدب ؛

وا هلماعم  هدـشن  مولعم  الماک  تدـم  نوچ  مهد ؛ یم  لیوحت  ار  سنج  نمرخ  لوا  ات  دـیوگب  رگا  دـننک و  نیعم  الماک  ار  تدـم  موس 
.تسا لطاب 

لیوحت ار  نآ  دناوتن  هدنـشورف  هک  دشابن  بایمک  يردق  هب  سنج  تقو ؛ نآ  رد  هک  دـننک  نیعم  سنج  لیوحت  يارب  ار  یتقو  مراهچ 
.دهد

.دنربب ار  اج  نآ  مسا  تسین  مزال  دشاب ؛ مولعم  نآ  ياج  نانآ  ياهفرح  زا  رگا  یلو  دنیامن ؛ نیعم  ار  سنج  لیوحت  ياج  مجنپ 

یلو درادن ؛ لاکشا  دنشورفب  فلس  رگا  دننک  یم  هلماعم  ندید ؛ اب  الومعم  هک  مه  ار  یسنج  دننک و  نیعم  ار  نآ  هنامیپ  ای  نزو  مشش 
.دنهدن تیمها  نآ  هب  مدرم  هک  دشاب  مک  يردق  هب  نآ  دارفا  توافت  غرم  مخت  ودرگ و  ماسقا  زا  یضعب  لثم  دیاب 

فلس هلماعم  ماکحا 

مامت زا  دعب  دشورفب و  شا  هدنشورف  ریغ  هب  تدم  ندش  مامت  زا  شیپ  هدیرخ ؛ فلس  هک  ار  یـسنج  دناوت  یمن  ناسنا  هلأسم 2121 - 
هک یسانجا  ریاس  وج و  مدنگ و  دننام  هلغ  نتخورف  یلو  درادن ؛ لاکشا  نآ  نتخورف  دشاب ؛ هتفرگن  لیوحت  ار  نآ  هچرگا  تدم  ندش 

هب هکنیا  رگم  تسین  زیاج  نآ  نتفرگ  لیوحت  زا  شیپ  دوش  یم  هتخورف  هنامیپ  ای  نزو  اب 
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.دشورفب شا  هدنشورف  دوخ  هب  ای  دشورفب  شدیرخ  تمیق 

.دنک لوبق  دیاب  يرتشم  دهدب ؛ شدعوم  رد  هدرک  داد  رارق  هک  ار  یسنج  هدنشورف  رگا  فلس  هلماعم  رد  هلأسم 2122 - 

.دیامن لوبق  دیاب  يرتشم  دوش ؛ باسح  سنج  نامه  زا  هک  دشاب  يروط  دهدب و  هتشاذگ  رارق  هچنآ  زا  رتهب  رگا  زین  و 

.دنکن لوبق  دناوت  یم  يرتشم  هدرک ؛ داد  رارق  هک  دشاب  یسنج  زا  رت  تسپ  دهد ؛ یم  هدنشورف  هک  ار  یسنج  رگا  هلأسم 2123 - 

لاکشا دوش  یضار  يرتشم  هک  یتروص  رد  دهدب ؛ يرگید  سنج  هدرک ؛ داد  رارق  هک  یسنج  ياج  هب  هدنـشورف  رگا  هلأسم 2124 - 
.درادن

؛ دـنک هیهت  ار  نآ  دـناوتن  دوش و  باـیان  دـهد  لـیوحت  ار  نآ  دـیاب  هک  یعقوـم  رد  هتخورف  فلـس  هک  ار  یـسنج  رگا  هلأسم 2125 - 
.دریگب سپ  هداد  هک  ار  يزیچ  دنزب و  مه  هب  ار  هلماعم  ای  دیامن ؛ هیهت  ات  دنک  ربص  دناوت  یم  يرتشم 

رب انب  دریگب ؛ یتدم  زا  دعب  مه  ار  نآ  لوپ  دهد و  لیوحت  یتدـم  زا  دـعب  هک  دراذـگب  رارق  دـشورفب و  ار  یـسنج  رگا  هلأسم 2126 - 
.تسا لطاب  هلماعم  بجاو  طایتحا 

هرقن الط و  هب  هرقن  الط و  شورف 

رتدایز اهنآ  زا  کی  نزو  هک  یتروص  رد  هکس  یب  ای  دنـشاب  راد  هکـس  دشورفب ؛ هرقن  هب  ار  هرقن  الط و  هب  ار  الط  رگا  هلأسم 2127 - 
.تسا لطاب  مارح و  هلماعم  دشاب ؛

.دشاب يواسم  اهنآ  نزو  تسین  مزال  تسا و  حیحص  هلماعم  دشورفب ؛ الط  هب  ار  هرقن  ای  هرقن ؛ هب  ار  الط  رگا  هلأسم 2128 - 

سنج و دنوش ؛ ادج  رگیدکی  زا  هکنآ  زا  شیپ  رادیرخ  هدنشورف و  دیاب  دنشورفب ؛ هرقن  ای  الط  هب  ار  هرقن  ای  الط  رگا  هلأسم 2129 - 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 463 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا لطاب  هلماعم  دنهدن  لیوحت  دنا  هتشاذگ  رارق  هک  ار  يزیچ  زا  رادقم  چیه  رگا  دنهد و  لیوحت  رگیدکی  هب  ار  نآ  ضوع 

دهد و لیوحت  ار  نآ  زا  يرادقم  يرگید  دهد و  لیوحت  هتـشاذگ  رارق  هک  ار  يزیچ  مامت  رادـیرخ ؛ ای  هدنـشورف  رگا  هلأسم 2130 - 
دناوت یم  هدیـسرن  وا  تسد  هب  لام  مامت  هک  یـسک  یلو  تسا  حیحـص  رادـقم  نآ  هب  تبـسن  هلماعم  هچرگا  دـنوش  ادـج  رگیدـکی  زا 

.دنزب مه  هب  ار  هلماعم 

؛ تسا لطاب  هلماعم  دنـشورفب ؛ صلاخ  يالط  هب  ار  ندـعم  يالط  كاخ  صلاخ و  هرقن  هب  ار  ندـعم  هرقن  كاـخ  رگا  هلأسم 2131 - 
.درادن لاکشا  هرقن  هب  الط  كاخ  الط و  هب  هرقن  كاخ  نتخورف  یلو 

دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  ناسنا  هک  يدراوم 

: دننزب مه  هب  ار  هلماعم  دنناوت  یم  تروص  هدزای  رد  هدنشورف  رادیرخ و  دنیوگ و  یم  رایخ  ار  هلماعم  ندز  مه  هب  قح  هلأسم 2132 - 

.دنیوگ یم  سلجم  رایخ  ار  رایخ  نیا  دنشاب و  هدشن  قرفتم  هلماعم  سلجم  زا  هکنآ  لوا 

نبغ راـیخ  ار  نآ  هک  دنـشاب  هدـش  نوبغم  رگید ؛ تـالماعم  رد  هلماـعم  فرط  ود  زا  یکی  اـی  عیب ؛ رد  هدنـشورف  اـی  يرتشم  هکنآ  مود 
.دنیوگ

.دنیوگ طرش  رایخ  ار  نآ  هک  دننزب ؛ مه  هب  ار  هلماعم  دنناوتب  نانآ  زا  یکی  ای  ود  ره  ینیعم  تدم  ات  هک  دننک  دادرارق  هلماعم  رد  موس 

؛ دوش دایز  مدرم  رظن  رد  لام  تمیق  هک  دنک  يروط  دـهد و  ناشن  تسه  هچنآ  زا  رتهب  ار  دوخ  لام  هلماعم ؛ فرط  ود  زا  یکی  مراهچ 
.دنیوگ سیلدت  رایخ  ار  نآ  هک 

هک ار  یلام  دنک  طرش  ای  دوشن ؛ لمع  طرش  نآ  هب  دهد و  ماجنا  ار  يراک  هک  دنک  طرـش  رگیدکی  اب  هلماعم  فرط  ود  زا  یکی  مجنپ 
روط هب  دهد  یم 
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ار نآ  دنزب و  مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  هدننک  طرش  تروص  نیا  رد  هک  دشابن ؛ تیصوصخ  نآ  ياراد  لام  نآ  دشاب و  یـصوصخم 
.دنیوگ طرش  فلخت  رایخ 

.دنیوگ بیع  رایخ  ار  نآ  دشاب و  یبیع  نآ  ضوع  ای  سنج  رد  مشش 

؛ دوشن یـضار  هلماـعم  هب  نآ  بحاـص  رگا  هک  تسا ؛ يرگید  لاـم  دـنا ؛ هدومن  هلماـعم  هک  ار  یـسنج  زا  يرادـقم  دوش  موـلعم  متفه 
تکرـش رایخ  ار  نآ  دریگب و  دوخ  فرط  زا  دشاب  هتخادرپ  هچنانچ  ار  رادقم  نآ  ضوع  ای  دنزب ؛ مه  هب  ار  هلماعم  دـناوت  یم  هدـنریگ 

.دنیوگ

رد هک  تسا ؛ هدوبن  هتفگ  هک  يروط  دوش  مولعم  دعب  دیوگب ؛ وا  هب  هدیدن  فرط  هک  ار  ینیعم  سنج  تایصوصخ  لام  بحاص  متشه 
.دنیوگ تیؤر  رایخ  ار  نآ  دنزب و  مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  فرط  تروص  نیا 

ار سنج  هدنشورف  رگا  دهدن ؛ زور  هس  ات  دنک  ریخات  لوپ  تخادرپ  رد  هک  هدرکن  طرش  هدیرخ و  هک  ار  یسنج  لوپ  يرتشم  رگا  مهن 
.دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  دشاب  هدادن  لیوحت 

ار نآ  لوپ  بش  ات  هچنانچ  دوش ؛ یم  عیاض  دـنامب ؛ زور  کی  رگا  هک  دـشاب  اه  هویم  زا  یـضعب  لـثم  هدـیرخ  هک  ار  یـسنج  رگا  یلو 
.دنیوگ ریخات  رایخ  ار  نآ  دنزب و  مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  هدنشورف  دزادنیب ؛ ریخات  ار  لوپ  نداد  هک  دشاب  هدرکن  طرش  دهدن و 

هتفرگ ناویح  هتخورف  هک  يزیچ  ضوـع  رد  رگا  دـنزب و  مه  هب  ار  هلماـعم  دـناوت  یم  زور  هس  اـت  هدـیرخ  ار  یناوـیح  هک  یـسک  مهد 
.دنیوگ ناویح  رایخ  ار  نآ  دنزب و  مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  زور  هس  ات  مه  هدنشورف  دشاب ؛

ار یبسا  الثم  دهد ؛ لیوحت  هتخورف  هک  ار  یسنج  دناوتن  هدنشورف  مهدزای 
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.دنیوگ میلست  رذعت  رایخ  ار  نآ  دنزب و  مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  يرتشم  تروص  نیا  رد  هک  دیامن ؛ رارف  هتخورف  هک 

: دش دهاوخ  هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  اهنیا  ماکحا  و 

؛ درخب نآ  یلومعم  تمیق  زا  رتنارگ  ار  سنج  دـنک و  تلفغ  هلماعم  عقوم  رد  اـی  دـنادن ؛ ار  سنج  تمیق  رادـیرخ  رگا  هلأسم 2133 - 
سنج تمیق  هدنـشورف  رگا  زین  دنزب و  مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  دنهد ؛ یم  تیمها  نآ  هب  مدرم  هک  هدیرخ  نارگ  يردـق  هب  هچنانچ 

هتخورف نازرا  هک  يرادقم  هب  مدرم  هک  یتروص  رد  دـشورفب ؛ نآ  تمیق  زا  رتنازرا  ار  سنج  دـنک و  تلفغ  هلماعم  عقوم  ای  دـنادن ؛ ار 
.دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  دنهدب ؛ تیمها 

رگا هک  دـنراذگ  یم  رارق  دنـشورف و  یم  ناـموت  تسیود  هب  ار  یناـموت  رازه  هناـخ  ـالثم  هـک  طرـش  عـیب  هلماـعم  رد  هلأسم 2134 - 
دنشاب هتشاد  شورف  دیرخ و  دصق  هدنشورف  رادیرخ و  هک  یتروص  رد  دنزب ؛ مه  هب  ار  هلماعم  دناوتب  دهدب  ار  لوپ  تدم  رس  هدنشورف 

.تسا حیحص  هلماعم 

وا هب  ار  کلم  رادیرخ  دهدن ؛ ار  لوپ  تدم  رس  هاگره  هک  دشاب  هتشاد  نانیمطا  هدنشورف  هچرگا  طرش  عیب  هلماعم  رد  هلأسم 2135 - 
دریمب رادیرخ  رگا  دنک و  هبلاطم  رادیرخ  زا  ار  کلم  درادن  قح  دهدن ؛ ار  لوپ  تدم  رـس  رگا  یلو  تسا ؛ حیحـص  هلماعم  دـهد ؛ یم 

.دیامن هبلاطم  وا  هثرو  زا  ار  کلم  دناوت  یمن  هدادن  ار  لوپ  ات 

.دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  يرتشم  دشورفب ؛ العا  ياچ  مسا  هب  دنک و  طولخم  تسپ  ياچ  اب  ار  العا  ياچ  رگا  هلأسم 2136 - 

دمهفب درخب و  ار  یناویح  الثم  دراد ؛ یبیع  هدیرخ  هک  ار  یلام  دمهفب  رادیرخ  رگا  هلأسم 2137 - 
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نآ هدز و  مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  هتسناد ؛ یمن  وا  هدوب و  لام  رد  هلماعم  زا  شیپ  بیع  نآ  هچنانچ  تسا ؛ روک  نآ  مشچ  کی  هک 
در زا  عنام  هک  یفرـصت  ای  هدش  لصاح  يرییغت  لام  نآ  رد  الثم  دـشابن  نکمم  ندـنادرگرب  هچنانچ  دـنادرگرب و  هدنـشورف  هب  ار  لام 

یلوپ زا  بویعم  ملاس و  تمیق  توافت  تبـسن  هب  دـنک و  نیعم  ار  نآ  بویعم  ملاس و  تمیق  قرف  تروص  نیا  رد  دـشاب ؛ هدومن  تسا 
نآ ملاس  تمیق  هک  یتروص  رد  تسا ؛ بویعم  دمهفب  رگا  هدیرخ  ناموت  راهچ  هب  هک  ار  یلام  الثم  دریگب ؛ سپ  هداد  هدنشورف  هب  هک 

مراهچ کی  دناوت  یم  دشاب  یم  مراهچ  کی  بویعم  ملاس و  تمیق  قرف  نوچ  دشاب ؛ ناموت  شـش  نآ  بویعم  تمیق  ناموت و  تشه 
.دریگب هدنشورف  زا  ناموت  کی  ینعی  هداد  هک  ار  یلوپ 

رد هلماـعم  زا  شیپ  بیع  نآ  هچناـنچ  تسه ؛ یبـیع  هتخورف  نآ  هب  ار  شلاـم  هـک  یـضوع  رد  دـمهفب  هدنـشورف  رگا  هلأسم 2138 - 
ای رییغت  تهج  زا  هچناـنچ  دـنادرگرب و  شبحاـص  هب  ار  ضوع  نآ  هدز و  مه  هب  ار  هلماـعم  دـناوت  یم  هتـسناد ؛ یمن  وا  هدوب و  ضوع 

.دریگب دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  يروتسد  هب  ار  بویعم  ملاس و  تمیق  توافت  دناوت  یم  دنادرگرب  دناوتن  فرصت 

دنزب و مه  هب  ار  هلماعم  دـناوت  یم  رادـیرخ  دوش ؛ ادـیپ  نآ  رد  یبیع  لام ؛ نداد  لیوحت  زا  شیپ  هلماعم و  زا  دـعب  رگا  هلأسم 2139 - 
رگا یلو  دنزب ؛ مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  هدنـشورف  دوش ؛ ادـیپ  یبیع  نداد ؛ لیوحت  زا  شیپ  هلماعم و  زا  دـعب  لام  ضوع  رد  رگا  زین 

.تسین زیاج  دنریگب  تمیق  توافت  دنهاوخب 

زا دعب  رگا  هلأسم 2140 - 
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مکح تسا  نینچمه  دراد و  ار  هلماعم  ندز  مه  هب  قح  مه  ادعب  دنزب و  مه  هب  ار  هلماعم  اروف  تسین  مزال  دـمهفب  ار  لام  بیع  هلماعم 
.تارایخ ریاس  رد 

دنزب و مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  دشابن  رـضاح  هدنـشورف  هچرگا  دمهفب  ار  نآ  بیع  سنج ؛ ندـیرخ  زا  دـعب  هاگره  هلأسم 2141 - 
.تارایخ ریاس  رد  مکح  تسا  نینچمه 

: دریگب تمیق  توافت  ای  دنزب  مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یمن  تسا  لام  رد  هک  یبیع  هطساو  هب  رادیرخ  تروص  راهچ  رد  هلأسم 2142 - 

.دنادب ار  لام  بیع  ندیرخ ؛ عقوم  هکنآ  لوا 

.دوش یضار  لام  بیع  هب  مود 

: دیوگب هلماعم  تقو  رد  موس 

.مریگ یمن  مه  تمیق  توافت  مهد و  یمن  سپ  دشاب ؛ هتشاد  یبیع  لام  رگا 

: دیوگب هلماعم  تقو  رد  هدنشورف  مراهچ 

.مشورف یم  دراد  هک  یبیع  ره  اب  ار  لام  نیا 

: دیوگب دنک و  نیعم  ار  یبیع  مه  رگا  یلو 

ار لام  هدرکن  نیعم  هدنشورف  هک  یبیع  يارب  دناوت  یم  رادیرخ  دراد ؛ مه  يرگید  بیع  دوش  مولعم  مشورف و  یم  بیع  نیا  اب  ار  لام 
.دریگب تمیق  توافت  دهد  سپ  دناوتن  هک  یتروص  رد  دهد و  سپ 

هلماعم دناوت  یمن  دوش ؛ ادیپ  نآ  رد  يرگید  بیع  لام ؛ نتفرگ  لیوحت  زا  سپ  دراد و  یبیع  لام  دمهفب  رادیرخ  رگا  هلأسم 2143 - 
نامز نتـشذگ  زا  شیپ  درخب و  ار  یبویعم  ناویح  رگا  یلو  دریگب ؛ ار  بویعم  ملاـس و  تمیق  تواـفت  دـناوت  یم  یلو  دـنزب  مه  هب  ار 

.دهد سپ  ار  نآ  دناوت  یم  مه  زاب  دشاب  هتفرگ  لیوحت  ار  نآ  هچرگا  دنکادیپ  يرگید  بیع  تسا  زور  هس  هک  رایخ 

نآ هچرگا  دنک ؛ ادیپ  يرگید  بیع  لام  تدم ؛ نآ  رد  دشاب و  هتشاد  ار  هلماعم  ندز  مه  هب  قح  یتدم  ات  رادیرخ  طقف  رگا  زین  و 
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.دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  دشاب ؛ هتفرگ  لیوحت  ار 

وا هچنانچ  دشاب ؛ هتفگ  وا  يارب  ار  نآ  تایصوصخ  يرگید  هدیدن و  ار  نآ  شدوخ  هک  دشاب  هتـشاد  یلام  ناسنا  رگا  هلأسم 2144 - 
مه هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  هدوب ؛ نآ  زا  رتهب  هک  دـمهفب  شورف  زا  دـعب  دـشورفب و  ار  نآ  دـیوگب و  يرتشم  هب  ار  تایـصوصخ  نامه 

.دنزب

هقرفتم لئاسم 

ای مک  لام  تمیق  اهنآ  هطـساو  هب  هک  ار  یئاهزیچ  مامت  دیاب  دیوگب ؛ يرتشم  هب  ار  سنج  دـیرخ  تمیق  هدنـشورف  رگا  هلأسم 2145 - 
هچنانچ هیـسن و  ای  تسا  هدـیرخ  دـقن  هک  دـیوگب  دـیاب  الثم  دـشورفب ؛ نآ  زا  رتمک  ای  تمیق  ناـمه  هب  هچرگا  دـیوگب  دوش  یم  داـیز 

.دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  دمهفب  يرتشم  ادعب  دیوگن و  ار  تایصوصخ  نآ  زا  یضعب 

شورف و هب  تمیق  نیا  هب  ار  سنج  نیا  دـیوگب  دـنک و  نیعم  ار  نآ  تمیق  دـهدب و  یـسک  هـب  ار  یـسنج  ناـسنا  رگا  هلأسم 2146 - 
دناوت یم  طقف  هدنـشورف  تسا و  لام  بحاص  لام  دشورفب  تمیق  نآ  زا  رتدایز  هچره  دـشاب ؛ تشورف  ترجا  یتخورف  رتدایز  هچره 

.دریگب لام  بحاص  زا  ار  دوخ  تمحز  دزم 

.درادن لاکشا  دشاب  تدوخ  لام  يدایز  یتخورف  رگا  تمیق  نآ  زا  رتدایز  هب  ار  سنج  نیا  دیوگب  دشاب و  هلاعج  روط  هب  رگا  یلو 

ار تشوگ  نآ  رگا  سپ  تسا ؛ هدرک  تیـصعم  دـهدب  هدام  تشوگ  نآ ؛ ياج  هب  دـشورفب و  رن  تشوگ  باـصق  رگا  هلأسم 2147 - 
هک یتروص  رد  هدرکن ؛ نیعم  ار  نآ  رگا  دنزب و  مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  يرتشم  مشورف  یم  ار  رن  تشوگ  نیا  هتفگ  هدرک و  نیعم 

دیاب باصق  دوشن  یضار  هتفرگ  هک  یتشوگ  هب  يرتشم 
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.دهدب وا  هب  رن  تشوگ 

نآ گنر  هک  دـشورفب  وا  هب  يا  هچراپ  زازب  دورن و  نآ  گنر  هک  مهاوخ  یم  يا  هچراـپ  دـیوگب  زازب  هب  يرتشم  رگا  هلأسم 2148 - 
.دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  يرتشم  دورب ؛

.تسا مارح  دشاب  غورد  رگا  تسا و  هورکم  دشاب  تسار  رگا  هلماعم  رد  ندروخ  مسق  هلأسم 2149 - 

هراجا حلص -  تکرش - 

تکرش ماکحا 

طولخم يروط  هب  يرگید  لام  اب  ار  دوخ  لام  زا  يرادقم  مادک  ره  هچنانچ  دننک ؛ تکرش  مهاب  دنهاوخب  رفن  ود  رگا  هلأسم 2150 - 
یم دشاب  مولعم  هک  دننک  يراک  ای  دنناوخب ؛ ار  تکرش  هغیـص  رگید  نابز  هب  ای  یبرع  هب  دوشن و  هداد  صیخـشت  رگیدکی  زا  هک  دنک 
رارق داد و  صیخـشت  يرگید  زا  ار  مادـک  ره  لاـم  دوشب  رگا  تسا و  حیحـص  ناـنآ  تکرـش  دنـشاب ؛ کیرـش  رگیدـکی  اـب  دـنهاوخ 

.تسا حیحص  ررض  تعفنم و  هب  تبسن  تکرش  دشاب ؛ كرتشم  اهنآ  نیب  ررض  حبر و  هک  دننک  تراجت  لام ؛ ود  نآ  اب  هک  دنراذگب 

رارق مهاب  الد ك  دـنچ  الثم  دـننک ؛ تکرـش  رگیدـکی  اب  دـنریگ  یم  ناـشدوخ  راـک  زا  هک  يدزم  رد  رفن  دـنچ  رگا  هلأسم 2151 - 
.تسین حیحص  نانآ  تکرش  دننک ؛ تمسق  مهاب  دنتفرگ  دزم  ردق  ره  هک  دنراذگب 

دوش راکهدب  شدوخ  ار  نآ  تمیق  درخب و  یسنج  دوخ  رابتعا  هب  مادک  ره  هک  دننک  تکرـش  رگیدکی  اب  رفن  ود  رگا  هلأسم 2152 - 
دنک لیکو  ار  يرگید  مادک  ره  رگا  اما  تسین ؛ حیحص  دنشاب  کیرـش  رگیدکی  اب  دنا  هدیرخ  مادک  ره  هک  یـسنج  هدافتـسا  رد  یلو 

تکرـش دـنوش ؛ راکهدـب  ود  ره  هک  درخب  شکیرـش  شدوـخ و  يارب  ار  سنج  یکیرـش  ره  دـعب  درخب ؛ هیـسن  وا  يارب  ار  سنج  هک 
.تسا حیحص 

یناسک هلأسم 2153 - 
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دنناوتب دیاب  زین  دننک و  تکرش  رایتخا  دصق و  يور  زا  دنشاب و  لقاع  فلکم و  دیاب  دنوش ؛ یم  کیرش  مهاب  تکرـش  هطـساو  هب  هک 
لام رد  درادن  قح  نوچ  دنک -  یم  فرـص  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  یـسک  هیفـس -  سپ  دـنیامن ؛ فرـصت  دوخ  لام  رد 

.تسین حیحص  دنک  تکرش  رگا  دیامن ؛ فرصت  دوخ 

؛ دربب تعفنم  رتشیب  دنک  یم  راک  رگید  کیرش  زا  رتشیب  ای  دنک ؛ یم  راک  هک  یسک  دننک  طرش  تکرش  دقع  رد  رگا  هلأسم 2154 - 
؛ دربب تعفنم  رتشیب  دنک  یمن  راک  رتشیب  ای  دنک ؛ یمن  راک  هک  یـسک  دننک  طرـش  رگا  دنهدب و  وا  هب  دـنا  هدرک  طرـش  ار  هچنآ  دـیاب 

.دوش یم  میسقت  اهنآ  نیب  تعفنم  هیامرس  بسح  هب  تسا و  لطاب  طرش  حیحص و  نانآ  تکرش  هک  تسا  نیا  رهظا 

تکرـش دـشاب ؛ نانآ  زا  یکی  زا  نآ  رتشیب  اـی  ررـض  ماـمت  اـی  دربب ؛ رفن  کـی  ار  هدافتـسا  همه  هک  دـنراذگب  رارق  رگا  هلأسم 2155 - 
.دوش یم  میسقت  لام  تبسن  هب  اهنآ  نیب  ررض  تعفنم و  یلو  حیحص 

ار ررض  تعفنم و  دشاب ؛ هزادنا  کی  نانآ  هیامرس  هچنانچ  دربب ؛ تعفنم  رتشیب  اهکیرش  زا  یکی  هک  دننکن  طرـش  رگا  هلأسم 2156 - 
رگا الثم  دنیامن ؛ تمسق  هیامرس  تبسن  هب  ار  ررض  تعفنم و  دیاب  دشابن ؛ هزادنا  کی  نانآ  هیامرس  رگا  دنرب و  یم  هزادنا  کی  هب  مه 

؛ تسا يرگید  مهس  ربارب  ود  ررض  تعفنم و  زا  وا  مهس  دشاب ؛ يرگید  هیامرس  ربارب  ود  نانآ  زا  یکی  هیامرس  دننک و  تکرش  رفن  ود 
.دنکن راک  چیه  ای  دنک  راک  رتمک  یکی  ای  دننک  راک  هزادنا  کی  هب  ود  ره  هچ 

ره هک  دننک  طرش  تکرش  دقع  رد  رگا  هلأسم 2157 - 
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.دنیامن لمع  دادرارق  هب  دیاب  دنک ؛ هلماعم  نانآ  زا  یکی  طقف  ای  دننک ؛ هلماعم  یئاهنت  هب  مادک  ره  ای  دنیامن ؛ شورف  دیرخ و  مهاب  ود 

یمن يرگید  هزاجا  نودب  نانآ  کی  چـیه  دـیامن ؛ شورف  دـیرخ و  هیامرـس  اب  نانآ  کی  مادـک  هک  دـننکن  نیعم  رگا  هلأسم 2158 - 
.دنک هلماعم  هیامرس  نآ  اب  دناوت 

هک دنا  هتشاذگ  رارق  وا  اب  رگا  الثم  دنک ؛ لمع  تکرش  دادرارق  هب  دیاب  تسا  وا  اب  تکرش  هیامرس  رایتخا  هک  یکیرش  هلأسم 2159 - 
هتـشاذگن يرارق  وا  اب  رگا  دیامن و  راتفر  دادرارق  نامه  هب  دـیاب  درخب ؛ یـصوصخم  لحم  زا  ار  سنج  ای  دـشورفب  دـقن  ای  درخب  هیـسن 

هک یتروص  رد  ار  تکرش  لام  دشاب و  هتشادن  ررض  تکرش  يارب  هک  دیامن  يدتس  داد و  دنک و  هلماعم  لومعم  روط  هب  دیاب  دنـشاب ؛
.دربن دوخ  هارمه  ترفاسم  رد  دشابن  فراعتم 

ای دنک  شورف  دیرخ و  دنا  هدرک  وا  اب  هک  يدادرارق  فالخ  رب  رگا  دنک ؛ یم  هلماعم  تکرـش  هیامرـس  اب  هک  یکیرـش  هلأسم 2160 - 
؛ تسا یلوضف  کیرـش  هصح  هب  تبـسن  هلماعم  تروص  ود  نیا  رد  دـنک ؛ هلماعم  لومعم  فـالخ  رب  دنـشاب و  هدرکن  يدادرارق  هکنآ 

.دریگب ار  شلام  ضوع  نیع ؛ فلت  تروص  رد  ار و  شلام  نیع  دناوت  یم  دنکن  هزاجا  هچنانچ  سپ 

اقافتا دنکن و  یهاتوک  هیامرس  يرادهگن  رد  دیامنن و  يور  هدایز  رگا  دنک  یم  هلماعم  تکرش  هیامرس  اب  هک  یکیرش  هلأسم 2161 - 
.تسین نماض  دوش  فلت  نآ  مامت  ای  نآ  زا  يرادقم 

دیاب دروخب ؛ مسق  عرش  مکاح  شیپ  هدش و  فلت  هیامرس  دیوگب  رگا  دنک  یم  هلماعم  تکرش  هیامرـس  اب  هک  یکیرـش  هلأسم 2162 - 
.درک لوبق  ار  وا  فرح 

يا هزاجا  زا  اهکیرش  مامت  رگا  هلأسم 2163 - 
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زا نانآ  زا  یکی  رگاو  دننک ؛ فرـصت  تکرـش  لام  رد  دنناوت  یمن  مادک  چیه  دـندرگرب ؛ دـنا  هداد  رگیدـکی  لام  رد  فرـصت  هب  هک 
تکرـش لاـم  رد  دـناوت  یم  هتـشگرب ؛ دوخ  هزاـجا  زا  هک  یـسک  یلو  دـنرادن ؛ فرـصت  قح  رگید  ياهکیرـش  ددرگرب ؛ دوخ  هزاـجا 

.دنک فرصت 

دیاب دشاب ؛ هتشاد  تدم  تکرش  هچرگا  دننک ؛ تمسق  ار  تکرـش  هیامرـس  هک  دنک  اضاقت  اهکیرـش  زا  یکی  تقو  ره  هلأسم 2164 - 
.دشاب هتشاد  ءاکرش  رب  یهب  انتعم  ررض  میسقت  هکنآ  رگم  دنیامن ؛ لوبق  نارگید 

دننک و فرصت  تکرـش  لام  رد  دنناوت  یمن  رگید  ياهکیرـش  دوش ؛ شوهیب  ای  هناوید  ای  دریمب  اهکیرـش  زا  یکی  رگا  هلأسم 2165 - 
.دیامن فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  ینعی  دوش ؛ هیفس  نانآ  زا  یکی  رگا  تسا  نینچمه 

کیرش درخب و  تکرش  يارب  رگا  یلو  تسا ؛ وا  لام  شررـض  عفن و  درخب ؛ دوخ  يارب  هیـسن  ار  يزیچ  کیرـش ؛ رگا  هلأسم 2166 - 
.تسا نانآ  يود  ره  لام  شررض  عفن و  متسه ؛ یضار  هلماعم  نآ  هب  دیوگب  الثم  دیامن  هزاجا  رگید 

هب هلماعم  رد  نذا  هک  دشاب  يروط  هچنانچ  هدوب ؛ لطاب  تکرش  دنمهفب  دعب  دننک ؛ يا  هلماعم  تکرـش  هیامرـس  اب  رگا  هلأسم 2167 - 
؛ دندوب یـضار  رگیدکی  لام  رد  فرـصت  هب  تسین ؛ تسرد  تکرـش  دنتـسناد  یم  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  دشابن  دیقم  تکرـش  تحص 
هب هک  یناـسک  هک  یتروص  رد  دـشابن ؛ روطنیا  رگا  تسا و  ناـنآ  همه  لاـم  دوـش  ادـیپ  هلماـعم  نآ  زا  هچره  تسا و  حیحـص  هلماـعم 

.دشاب یم  لطاب  هنرگ  حیحص و  هلماعم  میتسه ؛ یضار  هلماعم  نآ  هب  دنیوگب  دنا ؛ هدوبن  یضار  نارگید  فرصت 

هدرک يراک  تکرش  يارب  هک  نانآ  مادک  ره  دشابن ؛ دیقم  تکرش  تحص  هب  هلماعم  رد  نذا  هک  یتروص  رد  و 
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.دریگب رگید  ياهکیرش  زا  یلومعم  هزادنا  هب  ار  دوخ  ياهتمحز  دزم  دناوت  یم  دشاب ؛ هدرکن  راک  یناجم  دصق  هب  رگا  تسا ؛

حلص ماکحا 

زا ای  دـنک ؛ وا  کلم  ار  دوخ  لام  تعفنم  ای  لام  زا  يرادـقم  هک  دـنک  شزاس  يرگید  اـب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  حلـص  هلأسم 2168 - 
هک یقح  ای  بلط  زا  ای  دیامن  راذـگاو  وا  هب  ار  دوخ  لام  تعفنم  ای  لام  زا  يرادـقم  ضوع ؛ رد  مه  وا  هک  درذـگب  دوخ  قح  ای  بلط 
قح ای  بلط  زا  ای  دنک  راذگاو  یـسک  هب  ار  دوخ  لام  تعفنم  ای  لام  زا  يرادـقم  دریگب  ضوع  هکنآ  نودـب  رگا  هکلب  درذـگب ؛ دراد 

.تسا حیحص  حلص  مه  زاب  درذگب ؛ دوخ 

هدرکن روبجم  ار  وا  یـسک  هتـشاد و  حلـص  دصق  لقاع و  غلاب و  دیاب  دـنک ؛ یم  حلـص  يرگید  هب  ار  شلام  هک  یـسک  هلأسم 2169 - 
.دشابن مه  سلفم  هیفس و  دیاب  دشاب و 

حیحص دنا  هدرک  شزاس  حلص و  مهاب  دنامهفب  هک  یظفل  ره  اب  هکلب  دوش ؛ هدناوخ  یبرع  هب  حلص  هغیص  تسین  مزال  هلأسم 2170 - 
.تسا

دیامن و هدافتـسا  نآ  ریـش  زا  دنک و  يرادهگن  لاس  کی  الثم  هک  دهدب  ناپوچ  هب  ار  دوخ  ياهدنفـسوگ  یـسک  رگا  هلأسم 2171 - 
رگا هکلب  تسا ؛ حیحـص  دـنک  حلـص  نغور  نآ  ناـپوچ و  ياـهتمحز  لـباقم  رد  ار  دنفـسوگ  ریـش  هچناـنچ  دـهدب ؛ نغور  يرادـقم 

.تسا حیحص  زین  دهدب  نغور  يرادقم  ضوع ؛ رد  دنک و  هدافتسا  نآ  ریش  زا  هک  دهد  هراجا  ناپوچ  هب  هلاس  کی  ار  دنفسوگ 

یلو دیامن ؛ لوبق  وا  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  دنک ؛ حلـص  يرگید  هب  ار  دوخ  قح  ای  بلط  دـهاوخب  یـسک  رگا  هلأسم 2172 - 
ای بلط  زا  دهاوخب  رگا 
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.تسین مزال  وا  ندرک  لوبق  درذگب ؛ دوخ  قح 

هک يرادـقم  زا  رتمک  هب  ار  دوخ  بلط  راکبلط  هچنانچ  دـنادن ؛ وا  راکبلط  دـنادب و  ار  دوخ  یهدـب  رادـقم  ناسنا  رگا  هلأسم 2173 - 
رگم تسین  لالح  راکهدب  يارب  يدایز  دیامن ؛ حلص  ناموت  هد  هب  ار  دوخ  بلط  دشاب و  راکبلط  ناموت  هاجنپ  الثم  دنک ؛ حلـص  تسه 

نآ هب  مه  زاب  تسناد ؛ یم  ار  دوخ  بلط  رادقم  رگا  هک  دشاب  يروط  ای  دنک ؛ یضار  ار  وا  دیوگب و  وا  هب  ار  دوخ  یهدب  رادقم  هکنآ 
.درک یم  حلص 

نآ بجاو  طایتحا  دننک ؛ حلـص  رگیدکی  هب  تسا  مولعم  اهنآ  نزو  تسا و  سنج  کی  زا  هک  ار  يزیچ  دنهاوخب  رگا  هلأسم 2174 - 
يرگید زا  رتشیب  یکی  نزو  هک  دنهد  لامتحا  هچرگا  دـشابن  مولعم  اهنآ  نزو  رگا  یلو  دـشابن ؛ يرگید  زا  رتشیب  یکی  نزو  هک  تسا 

.تسا حیحص  دنیامن  حلص  تسا و 

هب ار  دوـخ  ياـهبلط  دـنهاوخب  دنـشاب و  راـکبلط  رگید  رفن  ود  زا  رفن  ود  اـی  دنـشاب ؛ راـکبلط  رفن  کـی  زا  رفن  ود  رگا  هلأسم 2175 - 
هحلاصم دنـشاب ؛ راکبلط  مدنگ  نم  هد  ود  ره  الثم  دشاب  یکی  اهنآ  نزو  سنج و  کی  زا  نانآ  بلط  هچنانچ  دـننک ؛ حلـص  رگیدـکی 

راکبلط مدنگ  نم  هدزاود  يرگید  جنرب و  نم  هد  یکی  الثم  دـشابن  یکی  نانآ  بلط  سنج  رگا  تسا  نینچمه  تسا و  حیحـص  نانآ 
ای نزو  هک  یتروص  رد  دننک ؛ یم  هلماعم  ار  نآ  هنامیپ  ای  نزو  اب  الومعم  هک  دشاب  يزیچ  سنج و  کی  زا  نانآ  بلط  رگا  یلو  دشاب ؛

.درادن یعنام  درذگب  يرگید  زا  ار  دوخ  بلط  مادک  ره  یلو  دراد ؛ لاکشا  نانآ  هحلاصم  تسین ؛ يواسم  دشاب  مولعم  اهنآ  هنامیپ 

 - هلأسم 2176
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هک دشاب  نیا  شدوصقم  دنک و  حلص  يرتمک  رادقم  هب  ار  دوخ  بلط  هچنانچ  دریگب ؛ یتدم  زا  دعب  دیاب  هک  دراد  یبلط  یسک  زا  رگا 
.درادن لاکشا  دریگب  دقن  ار  هیقب  دنک و  تشذگ  دوخ  بلط  زا  يرادقم  زا 

رد اما  دوش و  یم  هتخورف  هنامیپ  ای  نزو  اب  هک  دـشاب  يرگید  سنج  ای  هرقن  ای  الط  سنج  زا  بلط  هک  تسا  یتروص  رد  مکح  نیا  و 
هلأسم رد  هکنانچ  دشورفب  ای  هدومن  حلص  بلط  زا  رتمک  هب  نآ  ریغ  ای  راکهدب  هب  ار  دوخ  بلط  هک  تسا  زیاج  راکبلط  يارب  اهنآ  ریغ 

.دمآ دهاوخ  ( 2297)

.دننزب مه  هب  ار  حلص  دنناوت  یم  رگیدکی  تیاضر  اب  دننک ؛ حلص  مهاب  ار  يزیچ  رفن  ود  رگا  هلأسم 2177 - 

یم دراد  ار  قح  نآ  هک  یـسک  دنـشاب ؛ هداد  رارق  ار  هلماعم  ندز  مه  هب  قح  نانآ  زا  یکی  ای  ود  ره  يارب  هلماعم  نمـض  رد  رگا  زین  و 
.دنزب مه  هب  ار  حلص  دناوت 

.دننزب مه  هب  ار  هلماعم  دنناوت  یم  دنا ؛ هدشن  قرفتم  هلماعم  سلجم  زا  هدنشورف  رادیرخ و  یتقو  ات  هلأسم 2178 - 

.دراد ار  هلماعم  ندز  مه  هب  قح  زور  هس  ات  درخب ؛ ار  یناویح  يرتشم  رگا  زین  و 

؛ دـنزب مه  هب  ار  هلماعم  دـناوت  یم  هدنـشورف  دریگن ؛ لیوحت  ار  سنج  دـهدن و  زور  هس  ات  هدـیرخ  هک  ار  یـسنج  لوپ  رگا  نینچمه  و 
رد هحلاصم  فرط  هک  یتروص  رد  اما  درادن ؛ ار  حلـص  ندز  مه  هب  قح  تروص  هس  نیا  رد  دـنک  یم  حلـص  ار  یلام  هک  یـسک  یلو 
هب لمع  فرط  دهدب و  دقن  ار  هحلاصملا  لام  الثم  هک  دشاب  هدش  طرـش  هکنیا  ای  دنک  ریخات  فراعتم  دح  زا  هحلاصملا  لام  تخادرپ 

رد دیامنن  طرش 
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دناوت یم  زین  دـش  هتفگ  شورف  دـیرخ و  ماکحا  رد  هک  رگید  روص  هیقب  رد  نینچمه  دـنزب و  مه  هب  ار  حلـص  دـناوت  یم  تروص  نیا 
.دنزب مه  هب  ار  حلص 

تمیق تواـفت  دـهاوخب  رگا  یلو  دـنزب ؛ مه  هب  ار  حلـص  دـناوت  یم  دـشاب ؛ بویعم  هتفرگ  حلـص  هب  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2179 - 
.دراد لاکشا  دریگب  ار  بویعم  حیحص و 

حلـص وت  هب  هک  ار  يزیچ  دیاب  گرم  زا  دـعب  رگا  هک  دـنک  طرـش  وا  اب  دـیامن و  حلـص  یـسک  هب  ار  دوخ  لام  هاگره  هلأسم 2180 - 
.دیامن لمع  طرش  هب  دیاب  دنک ؛ لوبق  ار  طرش  نیا  مه  وا  ینک و  فقو  مدرک 

.منک فرصت  زیچ  نآ  رد  هک  مشاب  نوذأم  متسه  هدنز  هک  یمادام  ات  دنک  طرش  تسا  نینچمه  و 

هراجا ماکحا 

ماجنا ار  هراجا  ناشدوخ  رایتخا  هب  دنـشاب و  لقاع  فلکم و  دیاب  دنک  یم  هراجا  ار  يزیچ  هک  یـسک  هدـنهد و  هراجا  هلأسم 2181 - 
هراجا ار  يزیچ  رگا  دیامن  فرصت  دوخ  لام  رد  درادن  قح  نوچ  هیفس  سپ  دنشاب ؛ هتشاد  فرصت  قح  دوخ  لام  رد  دیاب  زین  دنهد و 

.تسین حیحص  دهد  هراجا  ای  دنک ؛

.دهد هراجا  ار  وا  لام  دوش و  لیکو  يرگید  فرط  زا  دناوت  یم  ناسنا  هلأسم 2182 - 

غلاب نامز  زا  یتدم  رگا  درادن و  لاکشا  دیامن  يرگید  ریجا  ار  وا  دوخ  ای  دهد ؛ هراجا  ار  وا  لام  هچب  میق  ای  یلو  رگا  هلأسم 2183 - 
هک هدوب  يروط  هاگره  یلو  دنزب ؛ مه  هب  ار  هراجا  هیقب  دناوت  یم  دش ؛ غلاب  هچب  هکنآ  زا  دعب  دهد ؛ رارق  هراجا  تدم  ءزج  ار  وا  ندش 

فالخ رب  درک ؛ یمن  هراجا  تدم  ءزج  ار  هچب  ندوب  غلاب  نامز  زا  يرادقم  رگا 
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.تسا لاکشا  لحم  شغولب  زا  دعب  هچب  دوخ  هراجا  ذوفن  یلو  دنزب ؛ مه  هب  ار  دوخ  لام  هراجا  دناوت  یمن  دوب ؛ هچب  تحلصم 

.درک ریجا  دوش  یمن  دهتجم  هزاجا  نودب  درادن  یلو  هک  ار  يریغص  هچب  هلأسم 2184 - 

.دیامن ریجا  ار  وا  دریگب و  هزاجا  دنشاب ؛ لداع  هک  نمؤم  رفن  دنچ  زا  دناوت  یم  درادن ؛ یسرتسد  دهتجم  هب  هک  یسک  و 

وت هب  ار  دوخ  کلم  دـیوگب ؛ یـسک  هب  کلام  رگا  هکلب  دـنناوخب ؛ یبرع  هغیـص  تسین  مزال  رجاتـسم  هدـنهد و  هراجا  هلأسم 2185 - 
.تسا حیحص  هراجا  مدرک ؛ لوبق  دیوگب  وا  مداد و  هراجا 

ندرک هراجا  دصق  هب  مه  وا  دنک و  راذگاو  رجاتسم  هب  ار  نآ  دهد ؛ هراجا  ار  وا  کلم  هکنیا  دصق  هب  کلام  دننزن و  یفرح  رگا  زین  و 
.دشاب یم  حیحص  هراجا  دریگب ؛

حیحص هراجا  دش  لمع  نآ  لوغشم  هک  نیمه  دوش ؛ ریجا  یلمع  ماجنا  يارب  دهاوخب  ندناوخ  هغیص  نودب  ناسنا  رگا  هلأسم 2186 - 
.تسا

.تسا حیحص  هدرک  هراجا  ای  هداد  هراجا  ار  کلم  هک  دنامهفب  هراشا  اب  رگا  دنزب ؛ فرح  دناوت  یمن  هک  یسک  هلأسم 2187 - 

؛ دیامن هدافتـسا  اهنآ  زا  وا  دوخ  طقف  هک  دنک  طرـش  وا  اب  کلم  بحاص  دنک و  هراجا  ار  یقاطا  ای  ناکد  ای  هناخ  رگا  هلأسم 2188 - 
صوصخم هدافتـسا  هک  دـشاب  يروط  هراـجا  هکنآ  رگم  دـهد  هراـجا  اـهنآ  زا  هدافتـسا  تهج  يرگید  هب  ار  نآ  دـناوت  یمن  رجاتـسم 

هراجا شدوخ  يانکـس  تهج  ار  لزنم  ای  قاطا  هدرک و  رهوش  ادـعب  دـنک و  هراجا  ار  یقاطا  اـی  لزنم  ینز  هکنیا  لـثم  دـشاب ؛ شدوخ 
.دهد

.دهد هراجا  يرگید  هب  ار  نآ  دناوت  یم  دنکن ؛ طرش  کلام  رگا  و 

هراجا ار  نآ  هک  يرادقم  زا  رتدایز  هب  دهاوخب  رگا  یلو 
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هراجا ار  نآ  هدرک  هراجا  هک  یـسنج  ریغ  هب  ای  دشاب ؛ هداد  ماجنا  يراک  دیفـس  ریمعت و  دـننام  يراک  نآ  رد  دـیاب  دـهد ؛ هراجا  هدرک 
.دراد ار  هناخ  مکح  زین  یتشک  هراجا  یبوجو  طایتحا  رب  انب  دهد و  هراجا  رگید  زیچ  ای  مدنگ  هب  هدرک  هراجا  لوپ  اب  رگا  الثم  دهد ؛

هب رگم  داد  هراجا  يرگید  هب  ار  وا  دوش  یمن  دـنک ؛ راک  ناـسنا  دوخ  يارب  طـقف  هک  دـنک  طرـش  ناـسنا  اـب  ریجا  رگا  هلأسم 2189 - 
دریگن رتدایز  دیاب  دهد ؛ هراجا  هداد  رارق  وا  ترجا  هک  يزیچ  هب  ار  وا  هچنانچ  دنکن ؛ طرش  رگا  تشذگ و  یلبق  هلأسم  رد  هک  يوحن 

لمع نآ  ماجنا  يارب  دوش و  یـسک  ریجا  شدوخ  رگا  تسا  نینچمه  دریگب و  رتدایز  دـناوت  یم  دـهد ؛ هراـجا  يرگید  زیچ  هب  رگا  و 
رتمک هب  ار  يرگید  دناوت  یم  دـشاب  هداد  ماجنا  شدوخ  ار  لمع  نآ  زا  يرادـقم  رگا  یلو  دـیامن ؛ هراجا  رتمک  هب  ار  يرگید  صخش 

.دیامن هراجا 

طقف هک  دـنکن  طرـش  وا  اـب  کـلام  دـنک و  هراـجا  ار  نیمز  ـالثم  رگید  زیچ  ریجا ؛ قاـطا و  ناـکد و  هناـخ و  ریغ  رگا  هلأسم 2190 - 
.درادن لاکشا  دهد  هراجا  ار  نآ  هدرک  هراجا  هک  يرادقم  زا  رتشیب  هچرگا  دیامن ؛ هدافتسا  نآ  زا  شدوخ 

دناوت یم  دـیامن ؛ هدافتـسا  شدوخ  نآ  فصن  زا  دـنک و  هراجا  ناموت  دـص  هب  هلاس  کی  الثم  ار  یناکد  ای  هناـخ  رگا  هلأسم 2191 - 
دص و هب  الثم  هدرک  هراجا  هک  يرادقم  زا  رتدایز  هب  ار  نآ  فصن  دهاوخب  رگا  یلو  دـهد ؛ هراجا  ناموت  دـص  هب  ار  نآ  رگید  فصن 

.دشاب هداد  ماجنا  ریمعت  دننام  يراک  نآ ؛ رد  دیاب  دهد ؛ هراجا  ناموت  تسیب 

دنهد یم  هراجا  ار  نآ  هک  یلام  طیارش 

هلأسم
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: دراد طرش  دنچ  دنهد  یم  هراجا  هک  ار  یلام   - 2192

.تسین تسرد  مداد  هراجا  ار  دوخ  ياه  هناخ  زا  یکی  دیوگب  رگا  سپ  دشاب ؛ نیعم  هکنآ  لوا 

.دشاب مولعم  الماک  هک  دیوگب  ار  نآ  تایصوصخ  يروط  دهد  یم  هراجا  ار  نآ  هک  یسک  ای  دنیبب ؛ ار  نآ  رجاتسم  مود 

.تسا لطاب  هدرک  رارف  هک  یبسا  نداد  هراجا  سپ  دشاب ؛ نکمم  نآ  نداد  لیوحت  موس 

حیحـص رگید  ياهیندروخ  هویم و  نان و  نداد  هراجا  سپ  دوشن ؛ شندرب  نیب  زا  فالتا و  هب  رجنم  لام  نآ  زا  هدافتـسا  هکنآ  مراـهچ 
.تسین

ناراب بآ  هک  یتروص  رد  تعارز  يارب  نیمز  نداد  هراجا  سپ  دشاب ؛ نکمم  دنا  هداد  هراجا  نآ ؛ يارب  ار  لام  هک  يا  هدافتسا  مجنپ 
.تسین حیحص  دوشن ؛ بورشم  مه  رهن  بآ  زا  دنکن و  ار  نآ  تیافک 

شبحاص هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  دهد ؛ هراجا  ار  رگید  سک  لام  رگا  دشاب و  وا  دوخ  لام  دهد  یم  هراجا  هک  ار  يزیچ  مشش 
.دهد تیاضر 

حیحـص دـشابن  دوجوم  ـالعف  شا  هویم  هک  یتروص  رد  دـننک ؛ هدافتـسا  شا  هوـیم  زا  هکنآ  يارب  تخرد  نداد  هراـجا  هلأسم 2193 - 
.شریش يارب  ناویح  نداد  هراجا  تسا  نینچمه  تسا و 

هب رگا  یلو  دریگب ؛ هزاجا  دوخ  رهوش  زا  تسین  مزال  دوش و  ریجا  دننک  هدافتـسا  شریـش  زا  هکنآ  يارب  دناوت  یم  نز  هلأسم 2194 - 
.دوش ریجا  دناوت  یمن  وا  هزاجا  نودب  دورب ؛ نیب  زا  رهوش  قح  ندادریش ؛ هطساو 

دنهد یم  هراجا  نآ  يارب  ار  لام  هک  يا  هدافتسا  طیارش 

: دراد طرش  راهچ  دنهد  یم  هراجا  نآ  يارب  ار  لام  هک  يا  هدافتسا  هلأسم 2195 - 

لمح و يارب  ناویح  نداد  هیارک  بارـش و  يرادهگن  ای  یـشورف ؛ بارـش  يارب  ناکد  نداد  هراجا  نیا  رب  انب  دـشاب ؛ لالح  هکنآ  لوا 
.تسا لطاب  بارش  لقن 

نداد لوپ  مود 
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.دشابن هدوهیب  مدرم  رظن  رد  هدافتسا  نآ  يارب 

تاوما زیهجت  ای  هیموی  ضیارف  يارب  ندش  ریجا  سپ  دشابن ؛ بجاو  یناجم  روط  هب  عرـش  رظن  رد  لمع  نآ  هک  تسا  ربتعم  نینچمه  و 
.تسین زیاج 

رگا الثم  دنیامن ؛ نیعم  دنکب  نآ  زا  دیاب  رجاتـسم  هک  يا  هدافتـسا  دشاب ؛ هتـشاد  هدـئاف  دـنچ  دـنهد  یم  هراجا  هک  ار  يزیچ  رگا  موس 
لام نآ ؛ يربراب  ای  يراوس  طقف  هک  دـننک  نیعم  هراجا  عقوم  رد  دـیاب  دـنهد ؛ هراـجا  درب  یم  راـب  دـهد و  یم  يراوس  هک  ار  یناویح 

.نآ ياه  هدافتسا  همه  ای  تسا  رجاتسم 

سابل هک  دـنراذگب  رارق  طایخ  اب  الثم  دـننک  نیعم  ار  لمع  یلو  دـشابن  مولعم  تدـم  رگا  دـنیامن و  نیعم  ار  هدافتـسا  تدـم  مراـهچ 
.تسا یفاک  دزودب  یصوصخم  روط  هب  ار  ینیعم 

.تسا هراجا  هغیص  ندناوخ  زا  دعب  نآ  يادتبا  دننکن ؛ نیعم  ار  هراجا  تدم  يادتبا  رگا  هلأسم 2196 - 

حیحص هراجا  دنهد ؛ رارق  هغیص  ندناوخ  زا  دعب  هام  کی  ار  نآ  يادتبا  دنهد و  هراجا  هلاس  کی  الثم  ار  يا  هناخ  رگا  هلأسم 2197 - 
.دشاب يرگید  هراجا  رد  هناخ  دنناوخ  یم  هغیص  هک  یعقوم  هچرگا  تسا 

حیحص هراجا  تسا ؛ ناموت  هد  یهام  نآ ؛ هراجا  یتسـشن  هناخ  رد  تقو  ره  دیوگب  دنکن و  مولعم  ار  هراجا  تدم  رگا  هلأسم 2198 - 
.تسین

وت هب  ناموت  هد  هب  ههام  کی  ار  هناخ  دـیوگب  ای  مداد  هراـجا  وت  هب  ناـموت  هد  یهاـم  ار  هناـخ  دـیوگب  رجاتـسم  هب  رگا  هلأسم 2199 - 
ای دننک  نیعم  ار  هراجا  تدـم  يادـتبا  هک  یتروص  رد  تسا ؛ ناموت  هد  یهام  نآ  هراجا  ینیـشنب  ردـق  ره  مهنآ  زا  دـعب  مداد و  هراجا 

.تسا حیحص  لوا  هام  هراجا  دشاب ؛ مولعم  نآ  يادتبا 

بیرغ هک  ار  يا  هناخ  هلأسم 2200 - 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 481 

http://www.ghaemiyeh.com


دـنهدب و ناـموت  کـی  یبـش  ـالثم  هک  دـنراذگب  رارق  رگا  دـننام ؛ یم  نآ  رد  ردـقچ  تسین  موـلعم  دـننک و  یم  لزنم  نآ  رد  راوز  و 
زا ریغ  هب  تبسن  هراجا  دنا ؛ هدرکن  مولعم  ار  هراجا  تدم  نوچ  یلو  درادن ؛ لاکـشا  هناخ  نآ  زا  هدافتـسا  دوش ؛ یـضار  هناخ  بحاص 

.دنک نوریب  ار  اهنآ  دناوت  یم  دهاوخب  تقو  ره  لوا  بش  زا  دعب  هناخ  بحاص  تسین و  حیحص  لوا  بش 

هراجا هقرفتم  لئاسم 

هلماعم نزو  اب  مدنگ  لثم  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  رگا  سپ  دشاب ؛ مولعم  دیاب  دهد  یم  هراجا  تباب  رجاتسم  هک  ار  یلام  هلأسم 2201 - 
نیعم نآ  هرامش  دیاب  دننک  یم  هلماعم  هرامـش  اب  جیار  ياهلوپ  لثم  هک  تسا  یئاهزیچ  زا  رگا  دشاب و  مولعم  نآ  نزو  دیاب  دننک ؛ یم 

.دیوگب ار  نآ  تایصوصخ  رجاتسم  ای  دنیبب ؛ ار  نآ  هدنهد  هراجا  دیاب  تسا  دنفسوگ  بسا و  لثم  رگا  دشاب و 

تـسین دوجوم  العف  هک  رگید  نیمز  ای  نیمز  نامه  لصاح  ار  هراجالا  لام  دـهد و  هراجا  تعارز  يارب  ار  ینیمز  رگا  هلأسم 2202 - 
.درادن یعنام  دشاب  دوجوم  لعفلاب  هراجالا  لام  رگا  تسین و  حیحص  هراجا  دهد ؛ رارق 

رگا زین  دـنک و  هبلاطم  ار  نآ  هراجا  هجو  درادـن  قح  دـهدن ؛ لیوحت  ار  زیچ  نآ  اـت  هداد ؛ هراـجا  ار  يزیچ  هک  یـسک  هلأسم 2203 - 
زا لبق  ترجا  نداد  فراعتم  هک  يدراوم  رد  رگم  درادن  ترجا  هبلاطم  قح  لمع  ماجنا  زا  شیپ  دـشاب ؛ هدـش  ریجا  یلمع  ماجنا  يارب 

.دنک طرش  لمع  زا  لبق  ار  ترجا  ءادا  ریجا  ای  ترایز ؛ جح و  يارب  ندش  ریجا  لثم  دشاب  لمع 

رخآ ات  دریگب و  لیوحت  ای  دریگن ؛ لیوحت  رجاتسم  هچرگا  دهد ؛ لیوحت  هداد  هراجا  هک  ار  يزیچ  هاگره  هلأسم 2204 - 
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.دهدب ار  نآ  هراجالا  لام  دیاب  دنکن ؛ هدافتسا  نآ  زا  هراجا  تدم 

یـسک دوش ؛ رـضاح  راک  نآ  ماجنا  يارب  زور  نآ  رد  دهد و  ماجنا  ار  يراک  ینیعم  زور  رد  هک  دوش  ریجا  ناسنا  رگا  هلأسم 2205 - 
يارب ینیعم  زور  رد  ار  یطاـیخ  رگا  ـالثم  دـهدب ؛ ار  وا  ترجا  دـیاب  دـنکن ؛ راذـگاو  وا  هـب  ار  راـک  نآ  هـچرگا  هدرک  ریجا  ار  وا  هـک 

هچ دهدب  ار  شترجا  دیاب  دزودب ؛ هک  دهدن  وا  هب  ار  هچراپ  هچرگا  دشاب ؛ راک  هدامآ  زور  نآ  رد  طایخ  دیامن و  ریجا  یسابل  نتخود 
.دنک راک  يرگید  ای  شدوخ  يارب  هچ  دشاب  راکیب  طایخ 

لومعم رادقم  هب  ار  هراجالا  لام  دیاب  رجاتـسم  هدوب ؛ لطاب  هراجا  هک  دوش  مولعم  هراجا  تدم  ندش  مامت  زا  دـعب  رگا  هلأسم 2206 - 
نآ هراجا  هچنانچ  هدوب ؛ لطاب  هراجا  دمهفب  دعب  دـنک  هراجا  ناموت  دـص  هب  هلاس  کی  ار  يا  هناخ  رگا  الثم  دـهدب ؛ کلم  بحاص  هب 

ای لام  بحاص  هدنهد  هراجا  هک  یتروص  رد  تسا  ناموت  تسیود  رگا  دهدب و  ار  ناموت  هاجنپ  دیاب  تسا ؛ ناموت  هاجنپ  الومعم  هناخ 
.دزادرپب ار  ناموت  تسیود  دیاب  هدوب  اهنیا  ریغ  رگا  دهدب و  ناموت  دص  زا  شیب  تسین  مزال  هدوب  نآ  لیکو 

مکح نیا  زین  هتـشذگ  تدم  ترجا  هب  تبـسن  هدوب ؛ لطاب  هراجا  هک  دوش  مولعم  هراجا  تدم  زا  يرادقم  نتـشذگ  زا  دـعب  رگا  زین  و 
.تسا يراج 

مه نآ  زا  ندرب  هدافتـسا  رد  هدرکن و  یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هچنانچ  دورب ؛ نیب  زا  هدرک  هراجا  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2207 - 
.تسین نماض  هدومنن ؛ يور  هدایز 

یتروص رد  دورب ؛ نیب  زا  هداد  طایخ  هب  هک  ار  يا  هچراپ  الثم  رگا  زین  و 
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.دهدب ار  نآ  ضوع  دیابن  دشاب ؛ هدرکن  یهاتوک  مه  نآ  يرادهگن  رد  هدرکن و  يور  هدایز  طایخ  هک 

.تسا نماض  دنک  عیاض  هتفرگ  هک  ار  يزیچ  رگتعنص  هاگره  هلأسم 2208 - 

نآ تمیق  دیاب  دشاب ؛ هدیرب  رس  یناجم  هچ  دشاب  هتفرگ  دزم  هچ  دنک ؛ مارح  ار  نآ  دربب و  ار  یناویح  رـس  باصق  رگا  هلأسم 2209 - 
.دهدب شبحاص  هب  ار 

نآ دنک و  راب  رادـقم  نآ  زا  رتشیب  هچنانچ  دراذـگب ؛ نآ  رب  راب  ردـقچ  هک  دـیامن  نیعم  دـنک و  هراجا  ار  یناویح  رگا  هلأسم 2210 - 
.تسا نماض  دوش  بویعم  ای  دریمب  ناویح 

.دشاب یم  نماض  ددرگ  بویعم  ای  دوش  فلت  ناویح  دنک و  راب  لومعم  زا  رتشیب  دنشاب و  هدرکن  نیعم  ار  راب  رادقم  رگا  زین  و 

.دهدب دیاب  زین  لومعم  بسح  رب  ار  يدایز  ترجا  تروص  ود  ره  رد  و 

بحاص دنکـشب ؛ ار  راب  دنک و  مر  ای  دزغلب  ناویح  نآ  هچنانچ  دـهد ؛ هراجا  ینتـسکش  راب  ندرب  يارب  ار  یناویح  رگا  هلأسم 2211 - 
.تسا نماض  دنکشب  ار  راب  دروخب و  نیمز  ناویح  هک  دنک  يراک  نآ  دننام  ندز و  هطساو  هب  رگا  یلو  تسین ؛ نماض  ناویح 

.هن ای  دشاب  لومعم  زا  رتشیب  هدیرب  هک  يرادقم  هاوخ  تسا ؛ نماض  دریمب ؛ هچب  نا  دنک و  هنتخ  ار  يا  هچب  یسک  رگا  هلأسم 2212 - 

نامـض دشاب ؛ هدیربن  لومعم  زا  رتشیب  رگا  تسا و  نماض  دشاب ؛ هدیرب  لومعم  زا  رتشیب  هچنانچ  دـسرب ؛ هچب  نآ  هب  يررـض  رگا  اما  و 
.تسا حلص  هب  عوجر  طوحا  لاکشا و  لحم 

؛ دریمب ای  دـسرب  يررـض  ضیرم  هب  دـنک و  اطخ  هجلاـعم  رد  هچناـنچ  دـهدب ؛ اود  ضیرم  هب  دوخ  تسد  هب  رتکد  رگا  هلأسم 2213 - 
یلو تسا ؛ نماض  رتکد 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 484 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسین نماض  رتکد  دریمب ؛ ای  دسرب  ضیرم  هب  يررض  اود  ندروخ  هطساو  هب  دراد و  هدئاف  ضرم  نالف  يارب  اود  نالف  دیوگب  رگا 

اردوخ طایتحا  تقد و  هک  یتروص  رد  متـسین ؛ نماـض  دـسرب  وت  هب  يررـض  رگا  هک  دـیوگب  ضیرم  هب  رتکد  هاـگره  هلأسم 2214 - 
.تسین نماض  دشاب  هداد  اود  دوخ  تسد  هب  هچرگا  رتکد  دریمب ؛ ای  دسرب  يررض  ضیرم  هب  دنکب و 

هراجا رد  رگا  زین  دننزب و  مه  هب  ار  هلماعم  دنناوت  یم  رگیدکی  تیاضر  اب  هداد ؛ هراجا  ار  يزیچ  هک  یسک  رجاتـسم و  هلأسم 2215 - 
.دننزب مه  هب  ار  هراجا  دادرارق ؛ قباطم  دنناوت  یم  دنشاب ؛ هتشاد  ار  هلماعم  ندز  مه  هب  قح  نانآ  زا  یکی  ای  ود  ره  هک  دننک  طرش 

نوبغم هک  دشابن  تفتلم  ندومن  هراجا  عقوم  رد  هچنانچ  تسا ؛ هدش  نوبغم  هک  دـمهفب  رجاتـسم  ای  هدـنهد  هراجا  رگا  هلأسم 2216 - 
ار هلماعم  ندز  مه  هب  قح  دنـشاب  مه  نوبغم  رگا  هک  دـننک  طرـش  هراجا  هغیـص  رد  رگا  یلو  دـنزب ؛ مه  هب  ار  هراجا  دـناوت  یم  تسا ؛

.دننزب مه  هب  ار  هراجا  دنناوت  یمن  دنشاب ؛ هتشادن 

مه هب  ار  هراجا  دناوت  یم  رجاتسم  دیامن ؛ بصغ  ار  نآ  یسک  دهد  لیوحت  هکنآ  زا  شیپ  دهد و  هراجا  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2217 - 
هب هدوب  هدننک  بصغ  فرصت  رد  هک  ار  یتدم  هراجا  دنزن و  مه  هب  ار  هراجا  ای  دریگب  سپ  هداد  هدنهد  هراجا  هب  هک  ار  يزیچ  دنزب و 

هراجا دنک و  بصغ  زور  هد  ار  نآ  یـسک  دـیامن و  هراجا  ناموت  هد  هب  ههام  کی  هک  ار  یناویح  رگا  سپ  دریگب ؛ وا  زا  لومعم  نازیم 
ناموت هدزناپ  دناوت  یم  دشاب ؛ ناموت  هدزناپ  نآ  زور  هد  یلومعم 
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.دریگب هدنهد  هراجا  زا  ای  هدننک  بصغ  زا  ار 

دـنزب و مه  هب  ار  هراجا  دـناوت  یمن  دـنک ؛ بصغ  ار  نآ  يرگید  دـعب  دریگب و  لیوحت  هدرک  هراجا  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2218 - 
.دریگب هدننک  بصغ  زا  لومعم ؛ رادقم  هب  ار  زیچ  نآ  هیارک  دراد  قح  طقف 

دیاب رجاتـسم  دروخ و  یمن  مه  هب  هراجا  دـشورفب ؛ رجاتـسم  هب  ار  کلم  دوش ؛ مامت  هراـجا  تدـم  هکنآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 2219 - 
.دشورفب يرگید  هب  ار  نآ  رگا  تسا  نینچمه  دهدب و  ار  هراجالا  لام 

هک يا  هدافتـسا  لباق  ای  دشابن ؛ هدافتـسا  لباق  چیه  هک  دوش  بارخ  يروط  هب  کلم  هراجا ؛ تدم  يادتبا  زا  شیپ  رگا  هلأسم 2220 - 
هک دـشاب  يروط  رگا  ددرگ و  یمرب  وا  هب  هداد  کلم  بحاص  هب  رجاتـسم  هک  یلوپ  دوش و  یم  لطاب  هراجا  دـشابن ؛ دـنا  هدرک  طرش 

.دنزب مه  هب  ار  هراجا  دنناوت  یم  دربب ؛ نآ  زا  يرصتخم  هدافتسا  دناوتب 

هدافتـسا لباق  چیه  هک  دوش  بارخ  يروط  هب  هراجا  تدـم  زا  يرادـقم  نتـشذگ  زا  دـعب  دـنک و  هراجا  ار  یکلم  رگا  هلأسم 2221 - 
ار هتشذگ  تدم  هراجا  دناوت  یم  دوش و  یم  لطاب  هدنامیقاب  هک  یتدم  هراجا  دشابن ؛ دنا  هدرک  طرـش  هک  يا  هدافتـسا  لباق  ای  دشابن ؛

.دهدب ار  تدم  نآ  یلومعم  ترجا  ینعی  لثملا  هرجا  دنزب و  مه  هب 

چیه دزاسب و  ار  نآ  اروف  هچنانچ  دوش ؛ بارخ  نآ  قاطا  کی  دـهد و  هراجا  دراد  قاطا  ود  الثم  هک  ار  يا  هناـخ  رگا  هلأسم 2222 - 
هب نآ  نتخاس  رگا  یلو  دـنزب ؛ مه  هب  ار  هراجا  دـناوت  یمن  مه  رجاتـسم  دوش و  یمن  لطاب  هراجا  دورن ؛ نیب  زا  نآ  هدافتـسا  زا  رادـقم 

؛ دورب نیب  زا  رجاتسم  هدافتسا  زا  يرادقم  هک  دشکب  لوط  يردق 
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لثملا هرجا  هدرک  هک  يا  هدافتـسا  يارب  دنزب و  مه  هب  ار  تدم  مامت  هراجا  دـناوت  یم  رجاتـسم  دوش و  یم  لطاب  رادـقم  نآ  هب  هراجا 
.دهدب

يرگید الثم  دـشابن  هدـنهد  هراجا  لام  هناخ ؛ رگا  یلو  دوش ؛ یمن  لطاب  هراجا  دریمب ؛ رجاتـسم  ای  هدـنهد  هراـجا  رگا  هلأسم 2223 - 
تدـم ندـش  مامت  زا  شیپ  دـهد و  هراجا  ار  هناخ  نآ  هچنانچ  دـشاب ؛ وا  لام  هناخ  تعفنم  تسا  هدـنز  وا  ات  هک  دـشاب  هدرک  تیـصو 
یتدم هراجا  هجو  دوش و  یم  حیحـص  دنک  ءاضما  ار  هراجا  نآ  یلعف  کلام  رگا  تسا و  لطاب  هراجا  هدرم  هک  یتقو  زا  دریمب ؛ هراجا 

.دوش یم  عجار  یلعف  کلام  هب  هدنام ؛ یقاب  هدنهد  هراجا  ندرم  زا  دعب  هک 

یم راک  بحاص  زا  هک  يرادـقم  زا  رتمک  انب  هچنانچ  دریگب ؛ هلمع  وا  يارب  هک  دـنک  لیکو  ار  اـنب  راـک  بحاـص  رگا  هلأسم 2224 - 
مامت ار  نامتخاس  هک  دوش  ریجا  رگا  یلو  دـهدب ؛ راـک  بحاـص  هب  ار  نآ  دـیاب  تسا و  مارح  وا  رب  نآ  يداـیز  دـهدب ؛ هلمع  هب  دریگ 

هب ار  یقاب  هدرک و  راک  شدوخ  يرادقم  هک  یتروص  رد  دـهدب ؛ يرگید  هب  ای  دزاسب  شدوخ  هک  دراذـگب  رایتخا  دوخ  يارب  دـنک و 
.دشاب یم  لالح  وا  يارب  نآ  يدایز  دهدب ؛ يرگید  هب  هدش  ریجا  هک  يرادقم  زا  رتمک 

يزیچ درادن  قح  دیامن  گنر  رگید  گنر  اب  هچنانچ  دـنک ؛ گنر  لین  اب  ار  هچراپ  الثم  هک  دراذـگب  رارق  زرگنر  رگا  هلأسم 2225 - 
.دریگب

تاقاسم هعرازم -  هلاعج - 

هلاعج ماکحا 

دیوگب الثم  دهدب ؛ ینیعم  لام  دـنهد  یم  ماجنا  وا  يارب  هک  يراک  لباقم  رد  دراذـگب  رارق  ناسنا  هک  تسا  نآ  هلاعج  هلأسم 2226 - 
.مهد یم  وا  هب  ناموت  هد  دنک ؛ ادیپ  ارم  هدشمگ  سک  ره 

هک یسک  هب  و 
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رد هک  تسا  نیا  هراجا  هلاعج و  نیب  قرف  دـنیوگ و  یم  لماع  دـهد  یم  ماجنا  ار  راک  هک  یـسک  هب  لعاج و  دراذـگ  یم  ار  رارق  نیا 
یلو دوش ؛ یم  راکهدب  وا  هب  ار  ترجا  هدرک  ریجا  ار  وا  هک  مه  یسک  دهد و  ماجنا  ار  لمع  دیاب  ریجا  هغیـص ؛ ندناوخ  زا  دعب  هراجا 

.دوش یمن  راکهدب  لعاج  دهدن ؛ ماجنا  ار  لمع  ات  دوشن و  لمع  لوغشم  دناوت  یم  دشاب  نیعم  صخش  لماع  هچرگا  هلاعج  رد 

رب انب  دیامن ؛ فرصت  دوخ  لام  رد  دناوتب  اعرش  دنک و  دادرارق  رایتخا  دصق و  يور  زا  دشاب و  لقاع  غلاب و  دیاب  لعاج  هلأسم 2227 - 
.تسین حیحص  دنک -  یم  فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  یسک  هیفس -  مدآ  هلاعج  نیا 

اناجم تسا  مزال  اعرـش  هک  یتابجاو  زا  ای  هدئاف  یب  ای  مارح  دیاب  دنهد ؛ ماجنا  وا  يارب  دیوگ  یم  لعاج  هک  ار  يراک  هلأسم 2228 - 
هد دـناوخب  ار  دوخ  بجاو  زامن  ای  دورب  یکیرات  ياـج  هب  بش  رد  اـی  دروخب  بارـش  سک  ره  دـیوگب  رگا  سپ  دـشابن ؛ دوش  هدروآ 

.تسین حیحص  هلاعج  مهد ؛ یم  وا  هب  ناموت 

یم وا  هب  ار  مدنگ  نیا  دنک ؛ ادیپ  ارم  بسا  سک  ره  دیوگب  الثم  دنک ؛ نیعم  دـهدب  دراذـگ  یم  رارق  هک  ار  یلام  رگا  هلأسم 2229 - 
.تسیچ نآ  تمیق  تسا و  اجک  لام  مدنگ  نآ  دیوگب  تسین  مزال  مهد ؛

ار نآ  تایـصوصخ  تسین  مزال  مهد  یم  وا  هب  مدنگ  نم  هد  هدنک  ادـیپ  ارم  بسا  هک  یـسک  دـیوگب  الثم  دـنکن ؛ نیعم  ار  لام  رگا  و 
.دیامن نیعم  الماک 

وا هب  یلوپ  دنک  ادیپ  ارم  هچب  سک  ره  دیوگب  الثم  دهدن ؛ رارق  راک  يارب  ینیعم  دزم  لعاج  رگا  هلأسم 2230 - 
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مدرم رظن  رد  وا  راک  هک  يرادـقم  هب  ار  وا  دزم  دـیاب  دـهد ؛ ماجنا  ار  لمع  نآ  یـسک  هچنانچ  دـنکن ؛ نیعم  ار  نآ  رادـقم  مهد و  یم 
.دهدب دراد  شزرا 

هب یقح  دهد ؛ ماجنا  دریگن  لوپ  هکنیا  دصق  هب  دادرارق ؛ زا  دعب  ای  دشاب  هداد  ماجنا  ار  راک  دادرارق  زا  شیپ  لماع  رگا  هلأسم 2231 - 
.درادن دزم 

.دنزب مه  هب  ار  هلاعج  دناوت  یم  لعاج  دنک ؛ راک  هب  عورش  لماع  هکنآ  زا  شیپ  هلأسم 2232 - 

.دراد لاکشا  دنزب  مه  هب  ار  هلاعج  دهاوخب  لعاج  رگا  درک ؛ راک  هب  عورش  لماع  هکنآ  زا  دعب  هلأسم 2233 - 

مامت ار  نآ  دـیاب  دوش ؛ لعاج  ررـض  بابـسا  لمع  ندرکن  مامت  رگا  یلو  دراذـگب ؛ مامتان  ار  لـمع  دـناوت  یم  لـماع  هلأسم 2234 - 
.دیامن

هچنانچ دـنک ؛ لمع  هب  عورـش  یحارج  رتکد  مهد و  یم  وا  هب  رادـقم  نـالف  دـنک  لـمع  ارم  مشچ  سک  ره  دـیوگب  یـسک  رگا  ـالثم 
هب یقح  دراذگب ؛ مامتان  هک  یتروص  رد  دیامن و  مامت  ار  نآ  دیاب  دوش ؛ یم  بویعم  مشچ  دنکن ؛ مامت  ار  لمع  رگا  هک  دـشاب  يروط 

.درادن لعاج 

هدئاف لعاج  يارب  دوشن ؛ مامت  ات  هک  تسا  بسا  ندرک  ادـیپ  لثم  راک  نآ  هچنانچ  دراذـگب ؛ مامتان  ار  راک  لماع  رگا  هلأسم 2235 - 
ره دیوگب  الثم  دراذگب  رارق  لمع  ندرک  مامت  يارب  ار  دزم  لعاج  رگا  تسا  نینچمه  دنک و  هبلاطم  يزیچ  دناوت  یمن  لماع  درادـن ؛
نآ يارب  دریگ ؛ ماـجنا  هک  لـمع  زا  رادـقم  ره  هک  دـشاب  نیا  شدوصقم  رگا  یلو  مهد ؛ یم  وا  هب  ناـموت  هد  دزودـب  ارم  ساـبل  سک 

هحلاـصم روـط  هب  هک  تسا  نیا  طاـیتحا  هچرگا  دـهدب ؛ لـماع  هب  هدـش  ماـجنا  هک  ار  يرادـقم  دزم  دـیاب  لـعاج  دـهدب ؛ دزم  رادـقم 
رگیدکی
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.دنیامن یضار  ار 

هعرازم ماکحا 

دـنک و تعارز  ات  دراذـگب  وا  رایتخا  رد  ار  نیمز  هک  دـنک  هلماـعم  مسق  نیا  هب  عراز  اـب  کـلام  هک  تسا  نآ  هعرازم  هلأسم 2236 - 
.دهدب کلام  هب  ار  نآ  لصاح  زا  يرادقم 

: دراد طرش  دنچ  هعرازم  هلأسم 2237 - 

هکنیا نودب  ای  مدرک ؛ لوبق  دـیوگب  مه  عراز  مدرک و  راذـگاو  وت  هب  تعارز  يارب  ار  نیمز  دـیوگب  عراز  هب  نیمز  بحاص  هکنآ  لوا 
.دیامن لوبق  عراز  دنک و  راذگاو  تعارز  دصق  هب  عراز  هب  ار  نیمز  کلام  دننزب ؛ یفرح 

دوخ لام  ینعی  دنشابن  هیفس  دنهد و  ماجنا  ار  هعرازم  دوخ  رایتخا  دصق و  اب  دنـشاب  لقاع  فلکم و  ود  ره  عراز  نیمز و  بحاص  مود 
.دننکن فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار 

؛ دشاب نانآ  زا  یکی  لام  دسر ؛ یم  رخآ  ای  لوا  هچنآ  هک  دننک  طرـش  الثم  رگا  سپ  دنربب ؛ نیمز  لصاح  مامت  زا  عراز  کلام و  موس 
.تسا لطاب  هعرازم 

یم هچره  نک و  تعارز  نیمز  نیا  رد  دـیوگب  کلام  رگا  سپ  دـشاب ؛ اهنیا  دـننام  لصاح و  ثلث  ای  فصن  مادـک  ره  مهـس  مراـهچ 
.دنهد رارق  کلام  ای  عراز  يارب  طقف  نم  هد  الثم  ار  لصاح  زا  ینیعم  رادقم  رگا  تسا  نینچمه  تسین و  حیحص  هدب ؛ نم  هب  یهاوخ 

ندـمآ تسد  هب  تدـم  نآ  رد  هک  دـشاب  يردـق  هب  تدـم  دـیاب  دـننک و  نیعم  دـشاب  عراز  رایتخا  رد  نیمز  دـیاب  هک  ار  یتدـم  مجنپ 
.تسا یفاک  دنهد  رارق  لصاح  ندیسر  ار  تدم  رخآ  ینیعم و  زور  ار  تدم  لوا  رگا  دشاب و  نکمم  لصاح 

حیحـص هعرازم  دوش ؛ نکمم  تعارز  هک  دننک  يراک  دنناوتب  اما  دشابن  نکمم  نآ  رد  تعارز  رگا  دشاب و  تعارز  لباق  نیمز  مشش 
.تسا

روظنم رگا  متفه 
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ای دنرادن  رظن  رد  ار  ینیعم  تعارز  رگا  یلو  دننک ؛ نیعم  دراکب  دـیاب  عراز  هک  ار  يزیچ  تسا ؛ یـصوصخم  تعارز  نانآ  مادـک  ره 
.دنیامن نیعم  ار  نآ  تسین  مزال  تسا ؛ مولعم  دنراد  رظن  رد  ود  ره  هک  ار  یتعارز 

: دیوگب عراز  هب  رگا  دنراد ؛ توافت  مهاب  دراد و  نیمز  هعطق  دنچ  هک  یسک  سپ  دنک ؛ نیعم  ار  نیمز  کلام ؛ متشه 

.تسا لطاب  هعرازم  طایتحا  رب  انب  دنکن ؛ نیعم  ار  نآ  نک و  تعارز  اهنیمز  نیا  زا  یکی  رد 

نآ تسین  مزال  دشاب  مولعم  دنکب  دیاب  مادک  ره  هک  ار  یجرخ  رگا  یلو  دنیامن ؛ نیعم  دنکب  دـیاب  نانآ  مادـک  ره  هک  ار  یجرخ  مهن 
.دنیامن نیعم  ار 

هچنانچ دننک ؛ تمـسق  ناشدوخ  نیب  ار  هیقب  دشاب و  وا  يارب  لصاح  زا  يرادقم  هک  دراذـگب  رارق  عراز  اب  کلام  رگا  هلأسم 2238 - 
.تسا حیحص  هعرازم  دنام ؛ یم  یقاب  يزیچ  رادقم  نآ  نتشادرب  زا  دعب  هک  دننادب 

هراجا نودـب  ای  هراجا  اـب  هک  دوش  یـضار  کـلام  هچناـنچ  دـیاین ؛ تسد  هب  لـصاح  دوش و  ماـمت  هعرازم  تدـم  رگا  هلأسم 2239 - 
هک دـنک  راداو  ار  عراز  دـناوت  یم  دوـشن ؛ یـضار  کـلام  رگا  درادـن و  یعناـم  دـشاب  یـضار  مه  عراز  دـنامب و  وا  نیمز  رد  تعارز 

یـضار هچرگا  عراز  یلو  دهدب ؛ وا  هب  ار  نآ  ضوع  تسین  مزال  دسرب  عراز  هب  يررـض  تعارز  ندیچ  يارب  رگا  دنیچب و  ار  تعارز 
.دنامب وا  نیمز  رد  تعارز  هک  دنک  روبجم  ار  کلام  دناوت  یمن  دهدب  يزیچ  کلام  هب  هک  دوش 

دروخ و یم  مه  هب  هعرازم  دوش ؛ عطق  نیمز  زا  بآ  الثم  دشابن ؛ نکمم  نیمز  رد  تعارز  يدمآ  شیپ  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 2240 - 
هچنانچ دنکن  تعارز  رذع  نودب  عراز  رگا 

اقآ داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 491 

http://www.ghaemiyeh.com


.دهدب کلام  هب  لومعم  رادقم  هب  ار  تدم  نآ  هراجا  دیاب  تسا ؛ هتشادن  یفرصت  نآ  رد  کلام  هدوب و  وا  فرصت  رد  نیمز 

تـسین دیعب  دننزب و  مه  هب  ار  هعرازم  دنناوت  یمن  رگیدکی  تیاضر  نودب  دنـشاب ؛ هدناوخ  هغیـص  عراز  کلام و  رگا  هلأسم 2241 - 
یلو دننزب ؛ مه  هب  ار  هلماعم  دنناوت  یمن  رگیدکی  تیاضر  نودب  زین  دنک  راذـگاو  یـسک  هب  ار  نیمز  هعرازم  دـصق  هب  کلام  رگا  هک 

قباطم دنناوت  یم  دنشاب ؛ هتشاد  ار  هلماعم  ندز  مه  هب  قح  نانآ  زا  یکی  ای  ود  ره  هک  دنشاب  هدرک  طرش  هعرازم  هلماعم  نمض  رد  رگا 
.دننزب مه  هب  ار  هلماعم  دنا  هتشاذگ  هک  يرارق 

یلو تسا ؛ نانآ  ياـج  هب  ناـشثراو  دروخ و  یمن  مه  هب  هعرازم  دریمب ؛ عراز  اـی  کـلام  هعرازم  دادرارق  زا  دـعب  رگا  هلأسم 2242 - 
ناـیامن تعارز  هچناـنچ  دروخ و  یم  مه  هب  هعرازم  دـهد ؛ ماـجنا  ار  تعارز  عراز  دوـخ  هک  دنـشاب  هدرک  دادرارق  دریمب و  عراز  رگا 

کلام دنناوت  یمن  یلو  دنرب ؛ یم  ثرا  وا ؛ هثرو  هتشاد  عراز  هک  مه  يرگید  قوقح  دنهدب و  شا  هثرو  هب  ار  وا  مهس  دیاب  دشاب  هدش 
.دنامب یقاب  وا  نیمز  رد  تعارز  هک  دننک  روبجم  ار 

دیآ یم  تسد  هب  هک  مه  یلصاح  هدوب ؛ کلام  لام  مخت  هچنانچ  هدوب ؛ لطاب  هعرازم  هک  دنمهفب  تعارز  زا  دعب  رگا  هلأسم 2243 - 
راک نیمز  نآ  رد  هدوب و  عراز  لاـم  هک  ار  يرگید  ناویح  اـی  واـگ  هیارک  هدرک و  هک  ار  یجراـخم  عراز و  دزم  دـیاب  تسا و  وا  لاـم 

هیارک هدرک و  کلام  هک  ار  یئاهجرخ  نیمز و  هراجا  دـیاب  تسا و  وا  لام  مه  تعارز  هدوب  عراز  لام  مخت  رگا  دـهدب و  وا  هب  هدرک 
واگ
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یلومعم قاقحتـسا  رادـقم  هچنانچ  تروص  ود  ره  رد  دـهدب و  وا  هب  هدرک  راک  تعارز  نآ  رد  هدوب و  وا  لاـم  هک  يرگید  ناویح  اـی 
.تسین بجاو  يدایز  نداد  دشاب ؛ دادرارق  رادقم  زا  رتشیب 

اب هک  دنوش  یـضار  عراز  کلام و  هچنانچ  هدوب  لطاب  هعرازم  هک  دنمهفب  تعارز  زا  دعب  دشاب و  عراز  لام  مخت  رگا  هلأسم 2244 - 
ار عراز  دناوت  یم  مه  تعارز  ندیسر  زا  شیپ  دوشن ؛ یضار  کلام  رگا  درادن و  لاکشا  دنامب  نیمز  رد  تعارز  ترجا  یبای  ترجا 
رد تعارز  هک  دـنک  روبجم  ار  وا  دـناوت  یمن  دـهدب ؛ کلام  هب  يزیچ  دوش  یـضار  هچرگا  عراز  دـنیچب و  ار  تعارز  هک  دـنک  راداو 

.دراذگب یقاب  دوخ  نیمز  رد  ار  تعارز  دهدب و  هراجا  هک  دنک  روبجم  ار  عراز  دناوت  یمن  کلام  زین  دنامب و  وا  نیمز 

هبترم ود  دـعب  لاس  دـنامب و  نیمز  رد  تعارز  هشیر  هعرازم ؛ تدـم  ندـش  ماـمت  لـصاح و  ندرک  عمج  زا  دـعب  رگا  هلأسم 2245 - 
.تسا نیمز  کلام  لام  مود  لاس  لصاح  دشاب ؛ هدرکن  هشیر  رد  كارتشا  طرش  عراز  اب  کلام  هچنانچ  دهد ؛ لصاح 

تاقاسم ماکحا 

هویم رایتخا  ای  تسا ؛ وا  دوخ  لام  نآ  هویم  هک  ار  يا  هویم  ياهتخرد  هک  دنک  هلماعم  مسق  نیا  هب  یـسک  اب  ناسنا  رگا  هلأسم 2246 - 
زا دنراذگ  یم  رارق  هک  يرادـقم  هب  دـهد و  بآ  دـیامن و  تیبرت  هک  دـنک  راذـگاو  سک  نآ  هب  ینیعم  تدـم  ات  تسا  وا  اب  نآ  ياه 

.دنیوگ یم  تاقاسم  ار  هلماعم  نیا  درادرب ؛ نآ  هویم 

گرب زا  هک  انح  تخرد  لثم  رد  تسین و  حیحـص  رانچ  دیب و  لثم  دهد  یمن  هویم  هک  یئاهتخرد  رد  تاقاسم  هلماعم  هلأسم 2247 - 
یلو دراد ؛ لاکشا  دننک  یم  هدافتسا  نآ 
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.تسا حیحص  مسق  ود  ره  رد  دشاب  هلاعج  ناونع  هب  هلماعم 

دـنک و راذـگاو  ار  نآ  تاقاسم  دـصق  هب  تخرد  بحاص  رگا  هکلب  دـنناوخب  هغیـص  تسین  مزال  تاقاسم  هلماـعم  رد  هلأسم 2248 - 
.تسا حیحص  هلماعم  دوش  راک  لوغشم  دصق  نیمه  هب  دنک  یم  راک  هک  یسک 

هدرکن روبجم  ار  اهنآ  یـسک  دنـشاب و  لقاع  فلکم و  دیاب  دریگ ؛ یم  هدهع  هب  ار  اهتخرد  تیبرت  هک  یـسک  کلام و  هلأسم 2249 - 
.دنکن فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  ینعی  دشابن  هیفس  دیاب  کلام  زین  دشاب و 

هب لاس  نآ  هویم  هک  دنهد  رارق  یعقوم  ار  نآ  رخآ  دننک و  نیعم  ار  نآ  لوا  رگا  دـشاب و  مولعم  دـیاب  تاقاسم  تدـم  هلأسم 2250 - 
.تسا حیحص  دیآ  یم  تسد 

لام اه  هویم  زا  نم  دص  الثم  هک  دنراذگب  رارق  رگا  دشاب و  اهنیا  دننام  لصاح و  ثلث  ای  فصن  مادـک  ره  مهـس  دـیاب  هلأسم 2251 - 
.تسا لطاب  هلماعم  دنک  یم  راک  هک  دشاب  یسک  لام  هیقب  کلام و 

نآ ندیـسر  زا  شیپ  هویم و  ندش  رهاظ  زا  دعب  رگا  دنراذگب و  هویم  ندش  رهاظ  زا  شیپ  ار  تاقاسم  هلماعم  رارق  دیاب  هلأسم 2252 - 
هچرگا تسین ؛ حیحـص  هلماعم  دشاب ؛ هدـنامن  یقاب  تسا  مزال  تخرد  تیبرت  يارب  هک  يرایبآ  دـننام  يراک  رگا  سپ  دـنراذگب  رارق 

هدنام یقاب  تسا  مزال  تخرد  تیبرت  يارب  هک  يراک  رگا  هکلب  دـشاب ؛ هتـشاد  نآ  يرادـهگن  هویم و  ندـیچ  دـننام  يراک  هب  جایتحا 
.تسا لاکشا  لحم  هلماعم  تحص  دشاب ؛

.تسین حیحص  طایتحا  رب  انب  اهنیا  دننام  رایخ و  هزبرخ و  هتوب  رد  تاقاسم  هلماعم  هلأسم 2253 - 

هب دنک و  یم  هدافتسا  نیمز  تبوطر  ای  ناراب  بآ  زا  هک  یتخرد  هلأسم 2254 - 
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.تسا حیحص  نآ  رد  تاقاسم  هلماعم  دشاب ؛ جاتحم  نداد  دوک  ندز و  لیب  دننام  رگید  ياهراک  هب  رگا  درادن ؛ جایتحا  يرایبآ 

.دننزب مه  هب  ار  هلماعم  دنناوت  یم  رگیدکی  تیاضر  اب  دنا ؛ هدرک  تاقاسم  هک  يرفن  ود  هلأسم 2255 - 

يرارق قباطم  دنـشاب ؛ هتـشاد  ار  هلماعم  ندز  مه  هب  قح  نانآ  زا  یکی  ای  ود  ره  هک  دننک  طرـش  تاقاسم  دادرارق  نمـض  رد  رگا  زین  و 
هک یسک  دوشن ؛ یلمع  طرش  نآ  دننک و  یطرش  تاقاسم  هلماعم  نمض  رد  رگا  درادن و  لاکشا  هلماعم  ندز  مه  هب  دنا ؛ هتـشاذگ  هک 

.دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  دنا ؛ هدرک  طرش  وا  عفن  يارب 

.دنتسه وا  ياج  هب  شا  هثرو  دروخ و  یمن  مه  هب  تاقاسم  هلماعم  دریمب ؛ کلام  رگا  هلأسم 2256 - 

ار اهنآ  شدوخ  هک  دنـشاب  هدرکن  طرـش  دـقع  رد  هچنانچ  دریمب ؛ هدـش  راذـگاو  وا  هب  اهتخرد  تیبرت  هک  یـسک  رگا  هلأسم 2257 - 
ریجا تیم  لام  زا  عرش  مکاح  دنریگن ؛ مه  ریجا  دنهدن و  ماجنا  ار  لمع  ناشدوخ  هچنانچ  دنتسه و  وا  ياج  هب  شا  هثرو  دنک ؛ تیبرت 

اب دـیامن ؛ تیبرت  ار  اـهتخرد  وا  دوخ  هک  دنـشاب  هدرک  رارق  رگا  دـنک و  یم  تمـسق  کـلام  تیم و  هثرو  نیب  ار  لـصاح  دریگ و  یم 
.دروخ یم  مه  هب  هلماعم  وا  ندرم 

هک یـسک  دـشاب و  یم  کلام  لام  هویم  تسا و  لطاب  تاقاسم  دـشاب ؛ کلام  يارب  لصاح  مامت  هک  دـنک  طرـش  رگا  هلأسم 2258 - 
يرایبآ و دزم  دـیاب  کـلام  دـشاب ؛ رگید  تهج  هب  تاـقاسم  ندوب  لـطاب  رگا  یلو  دـیامن ؛ ترجا  هبلاـطم  دـناوت  یمن  دـنک  یم  راـک 

دادرارق رادـقم  زا  رتشیب  لومعم  رادـقم  رگا  یلو  دـهدب ؛ هدرک  تیبرت  ار  اـهتخرد  هک  یـسک  هب  لومعم  رادـقم  هب  ار  رگید  ياـهراک 
يدایز نداد  دشاب ؛
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.تسین مزال 

هلماعم دـشاب ؛ ود  ره  لام  دـیآ  یم  لـمع  هچنآ  دراـکب و  تخرد  نآ  رد  هک  دـنک  راذـگاو  يرگید  هب  ار  ینیمز  رگا  هلأسم 2259 - 
دهدب هدرک  تیبرت  ار  اهنآ  هک  یسک  دزم  دیاب  تسا و  وا  لام  تیبرت ؛ زا  دعب  هدوب ؛ نیمز  بحاص  لام  اهتخرد  رگا  سپ  تسا ؛ لطاب 

هب هک  ار  یئاهلادوگ  یلو  دنکب ؛ ار  اهنآ  دناوت  یم  تسا و  وا  لام  مه  تیبرت  زا  دعب  هدرک ؛ تیبرت  ار  اهنآ  هک  هدوب  یـسک  لام  رگا  و 
مه کلام  دهدب و  نیمز  بحاص  هب  هتـشاک  ار  اهتخرد  هک  يزور  زا  ار  نیمز  هراجا  دنک و  رپ  دیاب  هدش  ادیپ  اهتخرد  ندـنک  هطـساو 

نیمز بحاص  رب  يزیچ  دوش ؛ ادیپ  نآ  رد  یبیع  تخرد ؛ ندنک  هطـساو  هب  رگا  دنکب و  ار  اهتخرد  هک  دـیامن  روبجم  ار  وا  دـناوت  یم 
دهدب و تخرد  بحاص  هب  ار  نآ  تمیق  توافت  دیاب  دوش  ادیپ  نآ  رد  یبیع  دـنکب و  ار  اهتخرد  نیمز  بحاص  دوخ  رگا  یلب  تسین ؛

نیمز بحاص  نینچمه  دراذگب و  یقاب  نیمز  رد  ار  تخرد  هراجا  نودب  ای  هراجا  اب  هک  دنک  روبجم  ار  وا  دناوت  یمن  تخرد  بحاص 
.دنامب وا  نیمز  رد  اهتخرد  هراجا  نودب  ای  هراجا  اب  هک  دیامن  روبجم  ار  اهتخرد  بحاص  دناوت  یمن 

ضرق تلاکو -  فرصت -  زا  نیعونمم 

دنعونمم دوخ  لام  فرصت  زا  هک  یناسک 

: تسا زیچ  هس  زا  یکی  ندش  غلاب  هناشن  دنک و  فرصت  دوخ  لام  رد  دناوت  یمن  اعرش  هدشن  غلاب  هک  يا  هچب  هلأسم 2260 - 

.تروع يالاب  مکش  ریز  رد  تشرد  يوم  ندیئور  لوا 

.ینم ندمآ  نوریب  مود 

.نز رد  يرمق  لاس  هن  ندش  مامت  درم و  رد  يرمق  لاس  هدزناپ  ندش  مامت  موس 

ریز هنیس و  رد  بل و  تشپ  تروص و  رد  تشرد  يوم  ندیئور  هلأسم 2261 - 
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.دنک نیقی  ندش  غلاب  هب  اهنیا  هطساو  هب  ناسنا  رگم  تسین ؛ ندش  غلاب  هناشن  اهنیا  دننام  ادص و  ندش  تشرد  لغب و 

عونمم دوخ  لام  رد  فرـصت  زا  عرـش  مکاـح  فرط  زا  ناراـکبلط  هبلاـطم  تهج  هب  هک  یـسک  ینعی  سلفم  هناوید و  هلأسم 2262 - 
.دنیامن فرصت  دوخ  لام  رد  دنناوت  یمن  دنک ؛ یم  فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  یسک  ینعی  هیفس  تسا و 

.تسین حیحص  دنک  یم  دوخ  لام  رد  یگناوید  عقوم  رد  هک  یفرصت  تسا ؛ هناوید  یهاگ  لقاع و  یهاگ  هک  یسک  هلأسم 2263 - 

لایع و دوخ و  فرـصم  هب  ار  دوخ  لام  زا  ردـق  ره  دور و  یم  اـیند  زا  ضرم  نآ  هب  هک  یـضرم  رد  دـناوت  یم  ناـسنا  هلأسم 2264 - 
تمیق زا  رتنازرا  ای  دشخبب  یسک  هب  ار  دوخ  لام  رگا  هک  تسا  نیا  رهظا  دناسرب و  دوش  یمن  هدرمـش  فارـسا  هک  یئاهراک  نامهم و 

.تسا حیحص  وا  فرصت  دنیامنن ؛ هزاجا  مه  هثرو  دشاب و  ثلث  زا  رتشیب  هچرگا  دشورفب ؛

تلاکو ماکحا 

الثم دهد ؛ ماجنا  وا  فرط  زا  ات  دیامن  راذـگاو  يرگید  هب  دـنک ؛ تلاخد  نآ  رد  دـناوت  یم  هک  ار  يراک  ناسنا  هک  تسا  نآ  تلاکو 
فرـصت دوخ  لام  رد  درادن  قح  نوچ  هیفـس  مدآ  سپ  دیامن ؛ دقع  وا  يارب  ار  ینز  ای  دـشورفب  ار  وا  هناخ  هک  دـنک  لیکو  ار  یـسک 

لیکو ار  یسک  دنک ؛ نوناق  لعج  مدرم  يارب  سک  ره  دناوت  یمن  نوچ  زین  دیامن و  لیکو  ار  یسک  نآ  شورف  يارب  دناوت  یمن  دنک ؛
.تسین حیحص  تلاکو  دنک  لعج  نوناق  مدرم  يارب  هک  دنک 

مه وا  هدرک و  لیکو  ار  وا  هک  دنامهفب  يرگید  هب  ناسنا  رگا  دنناوخب و  هغیص  تسین  مزال  تلاکو  رد  هلأسم 2265 - 
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.تسا حیحص  تلاکو  دریگب  ار  لام  وا  دشورفب و  وا  يارب  هک  دهدب  یسک  هب  ار  دوخ  لام  الثم  هدومن ؛ لوبق  دنامهفب 

هچرگا دـنک ؛ لوبق  وا  دتـسرفب و  همان  تلاکو  وا  يارب  دـیامن و  لیکو  تسا  رگید  رهـش  رد  هک  ار  یـسک  ناـسنا  رگا  هلأسم 2266 - 
.تسا حیحص  تلاکو  دسرب  یتدم  زا  دعب  همان  تلاکو 

دصق يور  زا  دنشاب و  لقاع  دیاب  دوش ؛ یم  لیکو  هک  یـسک  زین  دنک و  یم  لیکو  ار  يرگید  هک  یـسک  ینعی  لکوم  هلأسم 2267 - 
.تسا ربتعم  زین  غولب  لکوم  رد  دننک و  مادقا  رایتخا  و 

يرگید فرط  زا  نآ  ماجنا  يارب  دناوت  یمن  دـهد ؛ ماجنا  دـیابن  اعرـش  ای  دـهد  ماجنا  دـناوت  یمن  ناسنا  هک  ار  يراک  هلأسم 2268 - 
زا هغیـص  ندناوخ  يارب  دناوت  یمن  دـناوخب ؛ ار  یئوشانز  دـقع  هغیـص  دـیابن  نوچ  تسا ؛ جـح  مارحا  رد  هک  یـسک  الثم  دوش ؛ لیکو 

.دوش لیکو  يرگید  فرط 

.تسا حیحص  دنک ؛ لیکو  شدوخ  ياهراک  مامت  ماجنا  يارب  ار  یسک  ناسنا  رگا  هلأسم 2269 - 

.تسین حیحص  تلاکو  دنکن ؛ نیعم  ار  راک  نا  دیامن و  لیکو  دوخ  ياهراک  زا  یکی  يارب  رگا  یلو 

؛ دهد ماجنا  ار  راک  نآ  دناوت  یمن  دیـسر  وا  هب  ربخ  هکنآ  زا  دعب  دیامن ؛ رانک  رب  راک  زا  ینعی  دنک  لزع  ار  لیکو  رگا  هلأسم 2270 - 
.تسا حیحص  دشاب  هداد  ماجنا  ار  راک  نآ  ربخ ؛ ندیسر  زا  شیپ  رگا  یلو 

.دشاب بئاغ  لکوم  هچرگا  دنک  هرانک  تلاکو  زا  دناوت  یم  لیکو  هلأسم 2271 - 

هداد هزاجا  وا  هب  لکوم  رگا  یلو  دیامن ؛ لیکو  ار  يرگید  هدش  راذگاو  وا  هب  هک  يراک  ماجنا  يارب  دناوت  یمن  لیکو  هلأسم 2272 - 
دناوت یم  هداد  روتسد  وا  هب  هک  يروط  ره  هب  دریگب ؛ لیکو  هک  دشاب 
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شدوخ فرط  زا  ار  یـسک  دـناوت  یمن  دریگب و  لـیکو  وا  فرط  زا  دـیاب  ریگب ؛ لـیکو  نم  يارب  دـشاب  هتفگ  رگا  سپ  دـیامن ؛ راـتفر 
.دنک لیکو 

.دیامن لزع  ار  لیکو  نآ  دناوت  یمن  دنک ؛ لیکو  وا  فرط  زا  ار  یسک  لکوم  هزاجا  اب  لیکو  رگا  هلأسم 2273 - 

.دوش یمن  لطاب  یمود  تلاکو  دنک ؛ لزع  ار  وا  لکوم  ای  دریمب  لوا  لیکو  رگا  و 

لزع ار  لیکو  نآ  دنناوت  یم  لوا  لیکو  لکوم و  دنک ؛ لیکو  شدوخ  فرط  زا  ار  یسک  لکوم ؛ هزاجا  اب  لیکو  رگا  هلأسم 2274 - 
.دوش یم  لطاب  یمود  تلاکو  دوش ؛ لزع  ای  دریمب  لوا  لیکو  رگا  دننک و 

؛ دننک مادقا  راک  نآ  رد  یئاهنت  هب  مادک  ره  هک  دهد  هزاجا  اهنآ  هب  دـنک و  لیکو  يراک  ماجنا  يارب  ار  رفن  دـنچ  رگا  هلأسم 2275 - 
هتفگن رگا  یلو  دوش ؛ یمن  لطاب  نارگید  تلاکو  دریمب ؛ نانآ  زا  یکی  هچنانچ  دـهد و  ماجنا  ار  راک  نآ  دـناوت  یم  نانآ  زا  کـی  ره 

هک یتروص  رد  دنیامن و  مادقا  یئاهنت  هب  دنناوت  یمن  دـنهد ؛ ماجنا  مهاب  هک  دـشاب  هتفگ  ای  دـنهد ؛ ماجنا  یئاهنت  هب  ای  مهاب  هک  دـشاب 
.دوش یم  لطاب  نارگید  تلاکو  دریمب ؛ نانآ  زا  یکی 

زا تسا  هدـش  لیکو  نآ  رد  فرـصت  يارب  هک  يزیچ  رگا  زین  دوش و  یم  لطاب  تلاکو  دریمب ؛ لـکوم  اـی  لـیکو  رگا  هلأسم 2276 - 
.دوش یم  لطاب  تلاکو  دریمب ؛ هدش  لیکو  نآ  شورف  يارب  هک  يدنفسوگ  الثم  دورب ؛ نیب 

دعب هک  يوحن  هب  تلاکو  نالطب  اما  درادن ؛ يرثا  تلاکو  یـشوهیب ؛ ای  یگناوید  نامز  رد  دوش ؛ شوهیب  ای  هناوید  اهنآ  زا  یکی  رگا  و 
.تسا لاکشا  لحم  دهد  ماجنا  ار  لمع  دناوتن  زین  یشوهیب  یگناوید و  ندش  فرطرب  زا 

ناسنا رگا  هلأسم 2277 - 
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.دهدب وا  هب  دیاب  هتشاذگ  رارق  هک  ار  يزیچ  راک ؛ نآ  ماجنا  زا  دعب  دراذگب ؛ رارق  وا  يارب  يزیچ  دنک و  لیکو  يراک  يارب  ار  یسک 

؛ دـنا هداد  هزاجا  وا  هب  هک  یفرـصت  زا  ریغ  دـنکن و  یهاـتوک  تسا  وا  راـیتخا  رد  هک  یلاـم  يرادـهگن  رد  لـیکو  رگا  هلأسم 2278 - 
.دهدب ار  نآ  ضوع  دیابن  دورب ؛ نیب  زا  لام  نآ  اقافتا  دیامنن و  نآ  رد  يرگید  فرصت 

دنا هداد  هزاجا  وا  هب  هک  یفرـصت  زا  ریغ  اـی  دـنک ؛ یهاـتوک  تسا  وا  راـیتخا  رد  هک  یلاـم  يرادـهگن  رد  لـیکو  رگا  هلأسم 2279 - 
.تسا نماض  دورب ؛ نیب  زا  لام  نآ  دیامنب و  نآ  رد  يرگید  فرصت 

.دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش ؛ فلت  سابل  نآ  دشوپب و  شورفب ؛ دنا  هتفگ  هک  ار  یسابل  رگا  سپ 

دنا هتفگ  هک  ار  یـسابل  الثم  دـنکب ؛ لاـم  رد  يرگید  فرـصت  دـنا ؛ هداد  هزاـجا  وا  هب  هک  یفرـصت  زا  ریغ  لـیکو  رگا  هلأسم 2280 - 
.تسا حیحص  فرصت  نآ  دیامنب ؛ دنا  هداد  هزاجا  وا  هب  هک  ار  یفرصت  ادعب  دشوپب و  شورفب ؛

ضرق ماکحا 

ص)  ) مرکا ربمغیپ  زا  تسا ؛ هدـش  شرافـس  دایز  نآ  هب  عجار  رابخا ؛ نآرق و  تاـیآ  رد  هک  تسا  یبحتـسم  ياـهراک  زا  نداد  ضرق 
اب رگا  دنتـسرف و  یم  تمحر  وا  رب  هکئـالم  دوش و  یم  داـیز  وا  لاـم  دـهدب  ضرق  دوخ  ناملـسم  ردارب  هب  سک  ره  هک  هدـش  تیاور 

.درذگ یم  طارص  زا  تعرس  هب  باسح و  نودب  دنک ؛ ارادم  دوخ  راکهدب 

.دوش یم  مارح  وا  رب  تشهب  دهدن ؛ دهاوخب و  ضرق  وا  زا  شناملسم  ردارب  هک  یسک  و 

دصق نیمه  هب  مه  وا  دهدب و  یسک  هب  ضرق  تین  هب  ار  يزیچ  رگا  هکلب  دنناوخب  هغیص  تسین  مزال  ضرق  رد  هلأسم 2281 - 
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.تسا حیحص  دریگب ؛

.دیامن لوبق  دیاب  راکبلط  دهدب ؛ ار  دوخ  یهدب  راکهدب  تقو  ره  هلأسم 2282 - 

ندش مامت  زا  شیپ  راکبلط  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـنهد ؛ رارق  یتدـم  نآ  تخادرپ  يارب  ضرق  هغیـص  رد  رگا  هلأسم 2283 - 
.دیامن هبلاطم  ار  دوخ  بلط  دناوت  یم  دهاوخب  تقو  ره  راکبلط  دشاب ؛ هتشادن  تدم  رگا  یلو  دنکن ؛ هبلاطم  ار  دوخ  بلط  تدم ؛ نآ 

رگا دزادرپب و  ار  نآ  اروف  دیاب  دهدب ؛ ار  دوخ  یهدب  دناوتب  راکهدب  هچنانچ  دـنک ؛ هبلاطم  ار  دوخ  بلط  راکبلط  رگا  هلأسم 2284 - 
.تسا راکهانگ  دزادنیب  ریخات 

يزیچ دراد ؛ جایتحا  اهنآ  هب  هک  يرگید  ياـهزیچ  لزنم و  هیثاـثا  هتـسشن و  نآ  رد  هک  يا  هناـخ  زا  ریغ  راکهدـب  رگا  هلأسم 2285 - 
.دهدب ار  دوخ  یهدب  دناوتب  ات  دنک  ربص  دیاب  هکلب  دیامن ؛ هبلاطم  وا  زا  ار  دوخ  بلط  دناوت  یمن  راکبلط  دشاب ؛ هتشادن 

دنک و بسک  تسا  بجاو  دنک ؛ یبساک  دناوتب  هچنانچ  دهدب ؛ ار  دوخ  یهدب  دناوت  یمن  تسا و  راکهدب  هک  یـسک  هلأسم 2286 - 
.دهدب ار  دوخ  یهدب 

ریقف هب  ار  وا  بلط  دیاب  دنک ؛ ادیپ  ار  وا  هک  دشاب  هتـشادن  دـیما  هچنانچ  درادـن ؛ دوخ  راکبلط  هب  یـسرتسد  هک  یـسک  هلأسم 2287 - 
ریقف دیس  هب  ار  وا  بلط  هک  تسا  نآ  یبحتسم  طایتحا  دشابن ؛ دیس  وا  راکبلط  رگا  دریگب و  هزاجا  عرش  مکاح  زا  طایتحاربانب  دهدب و 

.دهدن

هب دـنناسرب و  اهفرـصم  نیمه  هب  ار  شلام  دـیاب  دـشابن ؛ وا  یهدـب  نفد و  نفک و  بجاو  جرخ  زا  رتشیب  تیم  لام  رگا  هلأسم 2288 - 
.دسر یمن  يزیچ  وا  ثراو 

ار رادقم  نامه  هچنانچ  دوش ؛ مک  نآ  تمیق  دنک و  ضرق  هرقن  ای  الط  هکس  يرادقم  یسک  رگا  هلأسم 2289 - 
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ود ره  رد  یلو  دـهدب ؛ هتفرگ  هک  ار  رادـقم  ناـمه  تسا  مزـال  ددرگ  رتداـیز  نآ  تمیق  رگا  تـسا و  یفاـک  دـهدب  سپ  هـتفرگ  هـک 
.درادن لاکشا  دنوش  یضار  نآ  ریغ  هب  راکبلط  راکهدب و  رگا  تروص 

نامه راکهدـب  هک  تسین  مزال  دـنک ؛ هبلاطم  ار  نآ  لام ؛ بحاص  دـشاب و  هتفرن  نیب  زا  هدرک  ضرق  هک  ار  یلاـم  رگا  هلأسم 2290 - 
.دهدب وا  هب  ار  لام 

دهدب و مدنگ  نم  کی  الثم  دریگب ؛ دهد  یم  هک  يرادقم  زا  رتدایز  هک  دـنک  طرـش  دـهد  یم  ضرق  هک  یـسک  رگا  هلأسم 2291 - 
.تسا مارح  ابر و  دریگب ؛ ات  هدزای  هک  دهدب  غرم  مخت  هد  ای  دریگب ؛ ریس  جنپ  نم و  کی  هک  دنک  طرش 

الثم دهد ؛ سپ  رگید  سنج  يرادقم  اب  هدرک  ضرق  هک  ار  يزیچ  ای  دـهد  ماجنا  وا  يارب  يراک  راکهدـب  هک  دراذـگب  رارق  رگا  هکلب 
.تسا مارح  ابر و  دهد ؛ سپ  تیربک  کی  اب  هدرک  ضرق  هک  ار  یناموت  کی  دنک  طرش 

دهدب و وا  هب  هتخاسن  الط  يرادقم  الثم  دهد ؛ سپ  یـصوصخم  روط  هب  دریگ  یم  ضرق  هک  ار  يزیچ  هک  دـنک  طرـش  وا  اب  رگا  زینو 
.دشاب یم  مارح  ابر و  مه  زاب  دریگب ؛ سپ  هتخاس  هک  دنک  طرش 

.تسا بحتسم  هکلب  درادن  لاکشا  دهدب  سپ  هدرک  ضرق  هچنآ  زا  رتدایز  راکهدب  دوخ  دنک ؛ طرش  هکنیا  نودب  رگا  یلو 

فرصت نآ  رد  دناوت  یم  دوش و  یم  نآ  کلام  هتفرگ  یئابر  ضرق  هک  یسک  تسا و  مارح  نتفرگ  ابر  لثم  نداد  ابر  هلأسم 2292 - 
.درادن تسا  ابر  هک  يدایز  رادقم  هبلاطم  قح  راکبلط  یلو  دنک ؛

نآ اب  دریگب و  یئابر  ضرق  روط  هب  ار  نآ  دننام  يزیچ  ای  مدنگ  رگا  هلأسم 2293 - 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 502 

http://www.ghaemiyeh.com


.دنک فرصت  دناوت  یم  دوش و  یم  کلام  دیآ  یم  تسد  هب  نآ  زا  هک  یلصاح  دنک ؛ تعارز 

بحاص هب  تسا  ابر  اب  طولخم  هک  یلالح  لوپ  زا  ای  هتفرگ ؛ یئابر  ضرق  هب  هک  یلوپ  زا  ادـعب  درخب و  ار  یـسابل  رگا  هلأسم 2294 - 
.درادن لاکشا  نآ  اب  ندناوخ  زامن  سابل و  نآ  ندیشوپ  دهدب ؛ سابل 

تسا و مارح  ابر  اب  ندوب  طولخم  تروص  رد  سابل  نآ  ندیشوپ  مرخ ؛ یم  لوپ  نیا  اب  ار  سابل  نیا  هک  دیوگب  هدنـشورف  هب  رگا  یلو 
.تسا لطاب  هدش  نایب  رازگزامن  سابل  رد  هک  یلیصفت  هب  نآ  اب  مه  زامن 

فرـص ار  نیا  درادن و  لاکـشا  دریگب ؛ رتمک  وا  فرط  زا  رگید  رهـش  رد  هک  دهدب  رجات  هب  لوپ  يرادـقم  ناسنا  رگا  هلأسم 2295 - 
.دنیوگ یم  تارب 

دهدب ناموت  دون  دصهن و  الثم  دریگب ؛ رتدایز  رگید  رهـش  رد  زور  دنچ  زا  دعب  هک  دهدب  یـسک  هب  لوپ  يرادقم  رگا  هلأسم 2296 - 
؛ يدایز لباقم  رد  دریگ ؛ یم  ار  يدایز  هک  یـسک  رگا  یلو  تسا ؛ مارح  ابر و  دریگب ؛ ناموت  رازه  رگید  رهـش  رد  زور  هد  زا  دـعب  هک 

.درادن لاکشا  دشابن  ضرق  نمض  رد  طرش  هک  یتروص  رد  دهد ؛ ماجنا  یلمع  ای  دهدب  سنج 

رد ار  یقارع  رانید  رادـیرخ  هک  دـشورفب  یقارع  رانید  هب  ار  یناریا  لایر  تسا ؛ اهیندرمـش  مسق  زا  هک  یلومعم  ياهـسانکسا  رد  اما  و 
.درادن یبیع  هداد  وا  هب  هک  دشاب  یلایر  زا  رتدایز  رهش  نآ  رد  اهرانید  تمیق  دهدب و  رگید  رهش 

صخش هب  ار  نآ  دناوت  یم  تسین  يا  هنامیپ  ینمیشک و  ای  هرقن  الط و  سنج  زا  هک  دراد  یبلط  يرگید  زا  یسک  رگا  هلأسم 2297 - 
هجو هتخورف و  رتمک  هب  يرگید  ای  راکهدب 
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ای کناب  هب  ار  اهنآ  دناوت  یم  تسا  هتفرگ  راکهدب  زا  راکبلط  هک  یئاه  هتفـس  ای  تارب  رـضاح  نامز  رد  نیا  رب  انب  دریگب ؛ ادـقن  ار  نآ 
هک اریز  دریگب ؛ ادـقن  ار  هجو  یقاب  دـشورفب و  دـنیوگ -  ندرک  لوزن  ار  نآ  فرع  رد  هک  دوخ -  بلط  زا  رتمک  هب  رگید  صخـش  هب 

.دوش یمن  هلماعم  هنامیپ  نزو و  اب  یلومعم  ياهسانکسا 

نماض نهر -  هلاوح -  ماکحا 

نداد هلاوح  ماکحا 

هکنآ زا  دـعب  دـیامن ؛ لوبق  راـکبلط  دریگب و  يرگید  زا  ار  دوخ  بلط  هک  دـهدب  هلاوح  ار  دوـخ  راـکبلط  ناـسنا  رگا  هلأسم 2298 - 
دناوت یمن  راکبلط  رگید  دوش و  یم  راکهدـب  هدـش  هلاوح  وا  هب  هک  یـسک  دـش ؛ تسرد  دوش  یم  هتفگ  ادـعب  هک  یطیارـش  اـب  هلاوح 

.دیامن هبلاطم  یلوا  راکهدب  زا  دراد  هک  ار  یبلط 

لام ینعی  دنشابن ؛ هیفس  دیاب  زین  دشاب و  هدرکن  روبجم  ار  اهنآ  یسک  دنـشاب و  لقاع  فلکم و  دیاب  راکبلط  راکهدب و  هلأسم 2299 - 
ءيرب صخـش  رب  هلاوح  رگا  یلو  دنـشابن ؛ سلفم  راـکبلط  راکهدـب و  زین  تسا  ربتعم  دـننکن و  فرـصم  هدوهیب  ياـهراک  رد  ار  دوخ 

.درادن لاکشا  دشاب  سلفم  هچرگا  هدنهد  هلاوح  دشاب 

هب دـهاوخب  ناـسنا  رگا  زین  دـنک و  لوبق  وا  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  تسین ؛ راکهدـب  هک  یـسک  رب  نداد  هلاوح  هلأسم 2300 - 
دنکن لوبق  وا  ات  دهد ؛ هلاوح  مدنگ  تسا  راکهدب  وج  هک  یسک  هب  الثم  دهد  هلاوح  يرگید  سنج  تسا  راکهدب  یـسنج  هک  یـسک 

.تسین حیحص  هلاوح 

ضرق وا  زا  یتقو  ات  دنک  ضرق  یـسک  زا  دـهاوخب  رگا  سپ  دـشاب ؛ راکهدـب  دـیاب  دـهد  یم  هلاوح  ناسنا  هک  یعقوم  هلأسم 2301 - 
ار هچنآ  هک  دهد  هلاوح  یسک  هب  ار  وا  دناوت  یمن  بجاو  طایتحا  رب  انب  هدرکن 
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.دریگب سک  نآ  زا  دهد  یم  ضرق  ادعب 

هب لوپ  ناموت  هد  مدـنگ و  نم  هد  الثم  رگا  سپ  دـننادب ؛ ار  نآ  سنج  هلاوح و  رادـقم  دـیاب  راـکبلط  هدـنهد و  هلاوح  هلأسم 2302 - 
.تسین تسرد  هلاوح  دنکن ؛ نیعم  ار  نآ  ریگب و  ینالف  زا  ار  دوخ  بلط  ود  زا  یکی  دیوگب  وا  هب  دشاب و  راکهدب  رفن  کی 

هلاوح دننادن ؛ ار  نآ  سنج  ای  نآ  رادقم  نداد  هلاوح  عقوم  رد  راکبلط  راکهدـب و  یلو  دـشاب  نیعم  اعقاو  یهدـب  رگا  هلأسم 2303 - 
راکبلط هب  دـنیبب و  ار  رتفد  دـعب  دـهدب و  هلاوح  رتفد  ندـید  زا  شیپ  دـشاب و  هتـشون  رتفد  رد  ار  یـسک  بلط  رگا  الثم  تسا ؛ حـیحص 

.دشاب یم  حیحص  هلاوح  دیوگب ؛ ار  شبلط  رادقم 

مه هلاوح  نتخادرپ  رد  دـشابن و  ریقف  هدـش  هلاوح  وا  هب  هک  یـسک  هچرگا  دـنکن  لوـبق  ار  هلاوـح  دـناوت  یم  راـکبلط  هلأسم 2304 - 
.دیامنن یهاتوک 

هلاوح رادقم  دناوت  یمن  هلاوح  نتخادرپ  زا  شیپ  دنک ؛ لوبق  ار  هلاوح  تسین ؛ راکهدب  هدنهد  هلاوح  هب  هک  یسک  رگا  هلأسم 2305 - 
طقف هدرک  لوبق  ار  هلاوح  هدوب و  ءيرب  هک  یسک  دنک ؛ حلـص  رتمک  رادقم  هب  ار  دوخ  بلط  راکبلط  رگا  دریگب و  هدنهد  هلاوح  زا  ار 

.دیامن هبلاطم  هدنهد  هلاوح  زا  دناوت  یم  ار  رادقم  نامه 

دـننزب و مه  هب  ار  هلاوح  دـناوت  یمن  هدـش  هلاوح  وا  هب  هک  یـسک  هدـنهد و  هلاوح  دـش ؛ تسرد  هلاوـح  هکنآ  زا  دـعب  هلأسم 2306 - 
دنزب و مه  هب  ار  هلاوح  دناوت  یمن  زین  راکبلط  دوش  ریقف  ادعب  هچرگا  دـشابن  ریقف  هلاوح  عقوم  رد  هدـش  هلاوح  وا  هب  هک  یـسک  هاگره 

یلو تسا ؛ ریقف  دنادب  راکبلط  دشاب و  ریقف  هلاوح  عقوم  رگا  تسا  نینچمه 
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زا ار  دوخ  بلط  دنزب و  مه  هب  ار  هلاوح  دناوت  یم  راکبلط  دشاب  هدش  رادلام  تقو  نآ  رد  هچرگا  دمهفب  دعب  تسا و  ریقف  دـنادن  رگا 
.دریگب هدنهد  هلاوح 

رارق ار  هلاوح  ندز  مه  هب  قح  دوخ  يارب  ناـنآ  زا  یکی  اـی  هدـش ؛ هلاوـح  وا  هب  هک  یـسک  راـکبلط و  راکهدـب و  رگا  هلأسم 2307 - 
.دننزب مه  هب  ار  هلاوح  دنناوت  یم  دنا  هتشاذگ  هک  يرارق  قباطم  دنهد ؛

هلاوح نویدـم  دـش و  هلاوح  وا  هب  هک  یـسک  شهاوخ  هب  هچنانچ  دـهدب ؛ ار  راکبلط  بلط  شدوخ  هدـنهد  هلاوح  رگا  هلأسم 2308 - 
ای دشاب  یعربت  وحن  هب  ءادا  وا  شهاوخ  ای  شهاوخ و  نودـب  رگا  دریگب و  وا  زا  هداد  هک  ار  يزیچ  دـناوت  یم  تسا  هداد  هدوب  هدـنهد 

.دیامن هبلاطم  وا  زا  هداد  هک  ار  يزیچ  دناوت  یمن  هدوبن  هدنهد  هلاوح  نویدم  هکنیا 

نهر ماکحا 

نآ زا  ار  شبلط  دهدن ؛ ار  وا  بلط  رگا  هک  دراذگب  راکبلط  دزن  ار  دوخ  لام  زا  يرادـقم  راکهدـب  هک  تسا  نآ  نهر  هلأسم 2309 - 
.دروآ تسد  هب  لام 

راکبلط دهدب و  راکبلط  هب  ورگ  دصق  هب  ار  دوخ  لام  راکهدب  هک  ردـق  نیمه  دـنناوخب و  هغیـص  تسین  مزال  نهر  رد  هلأسم 2310 - 
.تسا حیحص  نهر  دریگب  دصق  نیمه  هب 

زین دشاب و  هدرکن  روبجم  ار  اهنآ  یسک  دنشاب و  لقاع  فلکم و  دیاب  دریگ  یم  ورگ  ار  لام  هک  یـسک  هدنهد و  ورگ  هلأسم 2311 - 
.تشذگ ( 2262  ) هلأسم رد  هیفس  سلفم و  يانعم  دشابن و  هیفس  سلفم و  هدنهد  ورگ  دیاب 

وا هراجا  اب  ار  يرگید  سک  لام  رگا  دنک و  فرـصت  نآ  رد  دناوتب  اعرـش  هک  دراذگب  ورگ  دـناوت  یم  ار  یلام  ناسنا  هلأسم 2312 - 
ورگ
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.تسا حیحص  دراذگب 

دنراذگب ورگ  ار  نآ  دننام  بارش و  رگا  سپ  دشاب ؛ حیحص  نآ  شورف  دیرخ و  دیاب  دنراذگ ؛ یم  ورگ  هک  ار  يزیچ  هلأسم 2313 - 
.تسین تسرد 

.تسا هتشاذگ  ورگ  ار  نآ  هک  تسا  یسک  لام  دنراذگ ؛ یم  ورگ  هک  ار  يزیچ  هدافتسا  هلأسم 2314 - 

یلو دشورفب ؛ ای  دشخبب  الثم  دنک ؛ یـسک  کلم  راکهدـب  هزاجا  نودـب  هتفرگ ؛ ورگ  هک  ار  یلام  دـناوت  یمن  راکبلط  هلأسم 2315 - 
.درادن لاکشا  دیامن  هزاجا  راکهدب  دعب  دشورفب  ای  دشخبب  ار  نآ  رگا 

دـشاب و یم  ورگ  لام ؛ دوخ  لثم  مه  نآ  لوپ  دـشورفب ؛ راکهدـب  هزاجا  اب  هتـشادرب  ورگ  هک  ار  يزیچ  يراکبلط  رگا  هلأسم 2316 - 
راکبلط هزاجا  اب  ار  زیچ  نآ  راکهدـب  دوخ  هکنآ  ای  دـنک  اضما  راکهدـب  دـعب  دـشورفب و  وا  هزاجا  یب  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه 

.دنام یم  یقاب  دوخ  ندوب  ورگ  هب  زیچ  نآ  دشاب ؛ وا  هزاجا  یب  هک  یتروص  رد  دشاب و  ورگ  نآ  ضوع  هک  دشورفب 

شورف رد  تلاکو  هک  یتروص  رد  راکبلط  دهدن ؛ وا  دنک و  هبلاطم  راکبلط  دهدب ؛ ار  دوخ  یهدب  دیاب  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 2317 - 
تسا مزال  دشاب  هتـشادن  تلاکو  هک  یتروص  رد  درادرب و  ار  دوخ  بلط  دشورفب و  هتـشادرب  ورگ  هک  ار  یلام  دناوت  یم  دشاب  هتـشاد 

رگا تروص  ود  ره  رد  دریگب و  هزاجا  عرـش  مکاح  زا  نآ  شورف  يارب  دـیاب  هتـشادن  وا  هب  یـسرتسد  رگا  دریگب و  هزاجا  راکهدـب  زا 
.دهدب راکهدب  هب  ار  يدایز  دیاب  دشاب  هتشاد  يدایز 

يرگید زیچ  تسا ؛ وا  جاـیتحا  لـحم  هیثاـثا ؛ دـننام  هک  ياـهزیچ  هتـسشن و  نآ  رد  هک  يا  هناـخ  زا  ریغ  راکهدـب  رگا  هلأسم 2318 - 
زا ار  دوخ  بلط  دناوت  یمن  راکبلط  دشاب ؛ هتشادن 
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.درادرب ار  دوخ  بلط  دشورفب و  دناوت  یم  راکبلط  دشاب ؛ هیثاثا  هناخ و  هچرگا  هتشاذگ  ورگ  هک  ار  یلام  رگا  یلو  دنک ؛ هبلاطم  وا 

ندش نماض  ماکحا 

یظفل ره  هب  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  وا  ندش  نماض  دهدب ؛ ار  یسک  یهدب  هک  دوش  نماض  دهاوخب  ناسنا  رگا  هلأسم 2319 - 
دنامهفب ار  دوخ  تیاضر  مه  راکبلط  مهدب و  ار  وت  بلط  ما  هدش  نماض  نم  هک  دنامهفب  راکبلط  هب  یلمع  هب  ای  دـشابن  یبرع  هچرگا 

.تسین طرش  راکهدب  ندوب  یضار  و 

دنـشابن و هیفـس  دـیاب  زین  دـشاب و  هدرکن  روبجم  ار  اهنآ  مه  یـسک  دنـشاب و  لقاع  فلکم و  دـیاب  راـکبلط  نماـض و  هلأسم 2320 - 
حیحص دهدب  ار  هناوید  ای  هچب  یهدب  هک  دوش  نماض  یسک  رگا  الثم  تسین ؛ راکهدب  رد  اهطرش  نیا  یلو  دشابن ؛ سلفم  مه  راکبلط 

.تسا

: دیوگب نینچ  دیامن  یم  تنامض  هک  یسک  هاگره  هلأسم 2321 - 

هدهع زا  راکهدب ؛ ندادن  تروص  رد  هک  دوش  ضرق  راد  هدهع  لعفلاب  هک  ینعم  نیا  هب  مهد ؛ یم  نم  دادن  ار  وت  ضرق  راکهدـب  رگا 
.دیامن هبلاطم  نماض  زا  دناوتب  راکهدب ؛ ندادن  تروص  رد  راکبلط  دشاب و  حیحص  نامض  تسین  دیعب  دیآرب ؛

رد متـسه ؛ ضرق  نماـض  نـم  هـک  دـیوگب  هدـنهد  ضرق  هـب  یـصخش  دـنک و  ضرق  يرگید  زا  دـهاوخب  یـسک  رگا  هلأسم 2322 - 
.دنک هبلاطم  نماض  زا  دناوتب  راکبلط  تسین  دیعب  دنکن  ادا  هدنریگ  ضرق  هک  یتروص 

نیعم رمالا  سفن  عقاو و  رد  همه  یهدـب  سنج  راکهدـب و  راـکبلط و  هک  دوش  نماـض  دـناوت  یم  ناـسنا  یتروص  رد  هلأسم 2323 - 
نیعم نوچ  مهدـب ؛ ار  اهامـش  زا  یکی  بلط  هک  متـسه  نماض  نم  دـیوگب  ناسنا  دنـشاب و  راـکبلط  یـسک  زا  رفنود  رگا  سپ  دـشاب ؛

هدرکن

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 508 

http://www.ghaemiyeh.com


.تسا لطاب  وا  ندش  نماض  دهد ؛ یم  ار  مادک  بلط  هک 

نیعم نوچ  مهدب ؛ وت  هب  ار  رفن  ود  نآ  زا  یکی  یهدب  هک  متـسه  نماض  نم  دیوگب  ناسنا  دشاب و  راکبلط  رفن  ود  زا  یـسک  رگا  زین  و 
.دشاب یم  لطاب  وا  ندش  نماض  دهد ؛ یم  ار  مادک  یهدب  هک  هدرکن 

وت بلط  ود  زا  یکی  نماض  نم  دـیوگب  ناسنا  دـشاب و  راکبلط  لوپ  ناموت  هد  مدـنگ و  نم  هد  الثم  يرگید  زا  یـسک  رگا  نینچمه  و 
.تسین حیحص  لوپ ؛ نماض  ای  تسا  مدنگ  نماض  هک  دنکن  نیعم  متسه و 

ار نآ  زا  يرادـقم  رگا  دریگب و  يزیچ  راکهدـب  زا  دـناوت  یمن  نماض  دـشخبب ؛ نماض  هب  ار  دوخ  بلط  راـکبلط  رگا  هلأسم 2324 - 
.دیامن هبلاطم  ار  رادقم  نآ  دناوت  یمن  دشخبب 

.ددرگرب دوخ  ندش  نماض  زا  دناوت  یمن  دهدب ؛ ار  یسک  یهدب  هک  دوش  نماض  ناسنا  رگا  هلأسم 2325 - 

.دننزب مه  هب  ار  نماض  ندوب  نماض  دنهاوخب  تقو  ره  هک  دننک  طرش  دنناوت  یمن  طایتحا -  رب  انب  راکبلط -  نماض و  هلأسم 2326 - 

نماض دناوت  یمن  راکبلط  دوش ؛ ریقف  دعب  هچرگا  دـهدب  ار  راکبلط  بلط  دـناوتب  ندـش  نماض  عقوم  رد  ناسنا  هاگره  هلأسم 2327 - 
یلو دهدب  ار  وا  بلط  دناوتن  عقوم  نآ  رد  رگا  تسا  نینچمه  دیامن و  هبلاطم  لوا  راکهدب  زا  ار  دوخ  بلط  دـنز و  مه  هب  ار  وا  ندوب 

.دوش یضار  وا  ندش  نماض  هب  دنادب و  راکبلط 

هتـسناد یمن  ار  وا  یئاناوت  مدـع  راکبلط  دـهدب و  ار  راکبلط  بلط  دـناوتن  دوش  یم  نماـض  هک  یعقوم  رد  ناـسنا  رگا  هلأسم 2328 - 
دوش تفتلم  راکبلط  هکنیا  زا  شیپ  نماض  هک  یتروص  رد  یلو  درادن ؛ لاکشا  دنزب ؛ مه  هب  ار  وا  ندوب  نماض  دهاوخب 
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.تسین زیاج  ندز  مه  هب  دشاب ؛ هدرک  ادیپ  تردق 

.دریگب وا  زا  يزیچ  دناوت  یمن  دهدب ؛ ار  وا  یهدب  هک  دوش  نماض  راکهدب  هزاجا  نودب  یسک  رگا  هلأسم 2329 - 

نداد زا  سپ  هدش  نماض  هک  ار  يرادقم  دناوت  یم  دهدب ؛ ار  وا  یهدب  هک  دوش  نماض  راکهدـب  هزاجا  اب  یـسک  رگا  هلأسم 2330 - 
زا هداد  هک  ار  يزیچ  دناوت  یمن  دهدب ؛ وا  راکبلط  هب  يرگید  سنج  هدوب  راکهدـب  هک  یـسنج  ياج  هب  رگا  یلو  دـیامن ؛ هبلاطم  وا  زا 

یلو دیامن ؛ هبلاطم  وا  زا  ار  جنرب  دـناوت  یمن  دـهدب ؛ جـنرب  نم  هد  نماض  دـشاب و  راکهدـب  مدـنگ  نم  هد  رگا  الثم  دـیامن ؛ هبلاطم  وا 
.درادن لاکشا  دهدب  جنرب  هک  دوش  یضار  شدوخ  رگا  اما  دنک ؛ هبلاطم  دناوت  یم  ار  مدنگ  نم  هد  هک  تسا  نآ  رهاظ 

هیراع هعیدو -  تلافک -  ماکحا 

تلافک

هک یـسک  هب  دهدب و  وا  تسد  هب  تساوخ ؛ ار  راکهدب  راکبلط  تقو  ره  هک  دوش  دـهعتم  ناسنا  هک  تسا  نآ  تلافک  هلأسم 2331 - 
.دنیوگ یم  لیفک  دوش  یم  دهعتم  روطنیا 

نم هک  دنامهفب  راکبلط  هب  یلمع  هب  ای  دشابن  یبرع  هچرگا  یظفل  ره  هب  لیفک  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  تلافک  هلأسم 2332 - 
.دیامن لوبق  مه  راکبلط  مهدب و  وت  تسد  هب  یهاوخب ؛ اردوخ  راکهدب  تقو  ره  مدهعتم 

رضاح هدش  وا  لیفک  هک  ار  یـسک  دناوتب  دنـشاب و  هدرکن  روبجم  تلافک  رد  ار  وا  دشاب و  لقاع  فلکم و  دیاب  لیفک  هلأسم 2333 - 
.دیامن

: دنز یم  مه  هب  ار  تلافک  زیچ ؛ جنپ  زا  یکی  هلأسم 2334 - 

.دهدب راکبلط  تسد  هب  ار  راکهدب  لیفک ؛ لوا :

.دوش هداد  راکبلط  بلط  مود :

.درذگب دوخ  بلط  زا  راکبلط  موس :

.دریمب راکهدب  مراهچ :

.دنک دازآ  تلافک  زا  ار  لیفک  راکبلط  مجنپ :

هب یسک  رگا  هلأسم 2335 - 
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ار وا  دیاب  هدرک ؛ اهر  ار  راکهدب  هک  یسک  دشاب ؛ هتشادن  وا  هب  یسرتسد  راکبلط  هچنانچ  دنک ؛ اهر  راکبلط  تسد  زا  ار  راکهدب  روز 
.دهدب راکبلط  تسد  هب 

( تناما  ) هعیدو ماکحا 

دننزب یفرح  هکنیا  نودب  ای  دنک ؛ لوبق  مه  وا  دشاب و  تناما  وت  دزن  دیوگب  دـهدب و  یـسک  هب  ار  دوخ  لام  ناسنا  رگا  هلأسم 2336 - 
هعیدو و ماکحا  هب  دیاب  دریگب ؛ ندرک  يرادهگن  دـصق  هب  مه  وا  دـهد و  یم  وا  هب  يرادـهگن  يارب  ار  لام  هک  دـنامهفب  لام  بحاص 

.دیامن لمع  دوش  یم  هتفگ  ادعب  هک  يراد  تناما 

تناما هناوید  شیپ  ار  یلام  ناسنا  رگا  سپ  دنشاب ؛ لقاع  ود  ره  دیاب  دراذگ  یم  تناما  ار  لام  هک  یسک  راد و  تناما  هلأسم 2337 - 
.تسین حیحص  دراذگب  تناما  یسک  شیپ  ار  یلام  هناوید  ای  دراذگب ؛

یـسک دزن  شنذا  اب  ار  يرگید  لام  تسا  زیاج  نینچمه  دراذگب و  تناما  یـسک  دزن  ار  شلام  یلو  نذا  اب  زیمم  هچب  تسا  زیاج  یلو 
.دشاب هدادن  هزاجا  یلو  هچرگا  درادن  یبیع  زیمم  هچب  دزن  نتشاذگ  تناما  دراذگب و  تناما 

زیچ نآ  رگا  دهدب و  شبحاص  هب  ار  نآ  دیاب  دنک ؛ لوبق  تناما  روط  هب  شبحاص  نذا  نودب  ار  يزیچ  يا  هچب  زا  رگا  هلأسم 2338 - 
ندناسر رد  هچنانچ  دناسرب و  وا  یلو  هب  ار  لام  نآ  تسا  مزال  دشاب  هدادن  هزاجا  هچب  نتشاذگ  تناما  رد  یلو  تسا و  هچب  دوخ  لام 

.دشاب هناوید  راذگ  تناما  رگا  لاح  تسا  نینچمه  دهدب و  ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش ؛ فلت  دنک و  یهاتوک  نانآ  هب  لام 

طایتحا رب  انب  دشابن  وا  لاح  تفتلم  راذگ  تناما  هک  یتروص  رد  دیامن ؛ يرادهگن  ار  تناما  دناوت  یمن  هک  یسک  هلأسم 2339 - 
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.دنکن لوبق  دیاب  بجاو 

نآ دورب و  دراذگب و  ار  لام  وا  هچنانچ  تسین ؛ رضاح  وا  لام  يرادهگن  يارب  هک  دنامهفب  لام  بحاص  هب  ناسنا  رگا  هلأسم 2340 - 
ار نآ  دـشاب  نکمم  رگا  هک  تـسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  یلو  تـسین ؛ نماـض  هدرکن  لوـبق  ار  تناـما  هـک  یـسک  دوـش ؛ فـلت  لاـم 

.دیامن يرادهگن 

لوبق ار  تناما  هک  مه  یسک  دریگب و  سپ  ار  نآ  دناوت  یم  دهاوخب  تقو  ره  دراذگ ؛ یم  تناما  ار  يزیچ  هک  یـسک  هلأسم 2341 - 
.دنادرگرب شبحاص  هب  ار  نآ  دناوت  یم  دهاوخب  تقو  ره  دنک ؛ یم 

ای نآ  بحاص  هب  ار  لام  رتدوز  هچره  دـیاب  دـنزب ؛ مه  هب  ار  هعیدو  دوش و  فرـصنم  تناما  يرادـهگن  زا  ناـسنا  رگا  هلأسم 2342 - 
ربخ دناسرن و  نانآ  هب  ار  لام  رذع ؛ نودب  رگا  تسین و  رـضاح  يرادهگن  هب  هک  دهد  ربخ  نانآ  هب  ای  دناسرب  شبحاص  یلو  ای  لیکو 

.دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش ؛ فلت  لام  هچنانچ  دهدن ؛

ار نآ  يروط  دیامن و  هیهت  بسانم  ياج  دیاب  درادن ؛ یبسانم  ياج  نآ ؛ يارب  رگا  دنک  یم  لوبق  ار  تناما  هک  یـسک  هلأسم 2343 - 
؛ دوش فلت  دراذگب و  تسین  بسانم  هک  یئاج  رد  رگا  تسا و  هدومن  یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  دـنیوگن  مدرم  هک  دـنک  يرادـهگن 

.دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب 

دیامنن و مه  يور -  هدایز  ینعی  يدعت -  دنکن و  یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  رگا  دنک ؛ یم  لوبق  ار  تناما  هک  یسک  هلأسم 2344 - 
؛ دربب ار  نآ  دمهفب و  یملاظ  هک  دشابن  نآ  زا  نومام  هک  دراذـگب  یئاج  رد  ار  نآ  رگا  یلو  تسین ؛ نماض  دوش ؛ فلت  لام  نآ  اقافتا 

.دهدب شبحاص  هب  ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش  فلت  هچنانچ 
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: هک دیوگب  هدرک  لوبق  ار  تناما  هک  یسک  هب  دنک و  نیعم  ار  یئاج  دوخ  لام  يرادهگن  يارب  لام  بحاص  رگا   - 2345

هب ار  نآ  دـناوت  یمن  يربب ؛ رگید  ياج  هب  ار  نآ  دـیابن  دورب  نیب  زا  هک  یهدـب  مه  لامتحا  رگا  ینک و  ظفح  اـجنیا  رد  ار  لاـم  دـیاب 
.تسا نماض  دوش ؛ فلت  دربب و  رگید  ياج  هب  رگا  دربب و  رگید  ياج 

رد لحم  نآ  دنادب  هدرک  لوبق  ار  تناما  هک  یـسک  دنک و  نیعم  ار  یئاج  دوخ  لام  يرادهگن  يارب  لام  بحاص  رگا  هلأسم 2346 - 
اجنآ رد  لاـم  هک  يرگید  ياـج  هب  ار  نآ  دـناوت  یم  هدوـب ؛ نآ  ظـفح  دراوـم  زا  یکی  هکلب  هتـشادن  یتیـصوصخ  لاـم  بحاـص  رظن 

.تسین نماض  دوش  فلت  اجنآ  رد  لام  هچنانچ  دربب و  تسا  یلوا  لحم  لثم  ای  رتظوفحم 

وا یلو  هب  ای  دـناسرب و  وا  یلو  هب  ار  تناما  اروف  دـیاب  هدرک  لوبق  ار  تناما  هک  یـسک  دوش ؛ هناوید  لام  بحاـص  رگا  هلأسم 2347 - 
ار نآ  ضوع  دیاب  دوش  فلت  لام  دنک و  یهاتوک  مه  نداد  ربخ  زا  دـهدن و  وا  یلو  هب  ار  لام  یعرـش  رذـع  نودـب  رگا  دـهد و  ربخ 

.دهدب

هب ار  لام  هچنانچ  دـهد و  ربخ  وا  ثراو  هب  ای  دـناسرب  وا  ثراو  هب  ار  لام  دـیاب  راد  تناـما  دریمب ؛ لاـم  بحاـص  رگا  هلأسم 2348 - 
هک یـسک  دمهفب  دهاوخ  یم  هکنآ  يارب  رگا  یلو  تسا ؛ نماض  دوش  فلت  لام  دـنک و  یهاتوک  مه  نداد  ربخ  زا  دـهدن و  وا  ثراو 

دنک یهاتوک  مه  نداد  ربخ  زا  دهدن و  ار  لام  هن ؛ ای  دراد  يرگید  ثراو  تیم  ای  هن ؛ ای  دیوگ  یم  تسار  متیم  ثراو  نم  دیوگ  یم 
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.تسین نماض  دوش  فلت  لام  و 

ای دهدب ؛ هثرو  همه  هب  ار  لام  دیاب  هدرک  لوبق  ار  تناما  هک  یسک  دشاب  هتـشاد  ثراو  دنچ  دریمب و  لام  بحاص  رگا  هلأسم 2349 - 
هثرو زا  یکی  هب  ار  لام  مامت  نارگید  هزاجا  نودـب  رگا  سپ  دـنا ؛ هدرک  راذـگاو  وا  هب  ار  لام  نتفرگ  نانآ  همه  هک  دـهدب  یـسک  هب 

.تسا نارگید  مهس  نماض  دهدب ؛

عالطا لام  بحاص  هب  رتدوز  هچره  دـیاب  وا  یلو  ای  ثراو  دوش ؛ هناوید  ای  دریمب  هدرک  لوبق  ار  تناما  هک  یـسک  رگا  هلأسم 2350 - 
.دناسرب وا  هب  ار  تناما  ای  دهد 

وا لیکو  ای  نآ  بحاص  هب  ار  تناما  دـیاب  تسا  نکمم  هچنانچ  دـنیبب ؛ دوخ  رد  ار  گرم  ياه  هناـشن  راد  تناـما  رگا  هلأسم 2351 - 
وا ثراو  هک  یتروص  رد  درادن  یـسرتسد  عرـش  مکاح  هب  هچنانچ  دـهدب و  عرـش  مکاح  هب  ار  نآ  دـیاب  تسین  نکمم  رگا  دـناسرب و 

مـسا دـهاش  یـصو و  هب  دریگب و  دـهاش  دـنک و  تیـصو  دـیاب  هنرگ  دـنک و  تیـصو  تسین  مزال  دراد  عالطا  تناما  زا  تسا و  نیما 
.دیوگب ار  نآ  لحم  لام و  تایصوصخ  سنج و  لام و  بحاص 

هچنانچ دنکن ؛ لمع  دـش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  يا  هفیظو  هب  دـنیبب و  دوخ  رد  ار  گرم  ياه  هناشن  راد  تناما  رگا  هلأسم 2352 - 
زا دـعب  ای  دوش  بوخ  وا  ضرم  دـشاب و  هدرکن  یهاتوک  نآ  يرادـهگن  رد  هچرگا  دـهدب ؛ ار  شـضوع  دـیاب  دورب  نیب  زا  تناـما  نآ 

.دنک تیصو  دوش و  نامیشپ  یتدم 

هیراع ماکحا 

.دریگن وا  زا  يزیچ  ضوع ؛ رد  دنک و  هدافتسا  نآ  زا  هک  دهدب  يرگید  هب  ار  دوخ  لام  ناسنا  هک  تسا  نآ  هیراع  هلأسم 2353 - 

هلأسم
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؛ دریگب دـصق  نیمه  هب  مه  وا  دـهدب و  یـسک  هب  هیراع  دـصق  هب  ار  سابل  الثم  رگا  دـنناوخب و  هغیـص  هیراع  رد  تسین  مزـال   - 2354
.تسا حیحص  هیراع 

هراجا ار  نآ  الثم  هدرک  راذگاو  يرگید  هب  ار  نآ  تعفنم  یلو  تسا  ناسنا  لام  هک  يزیچ  یبصغ و  زیچ  نداد  هیراع  هلأسم 2355 - 
.دشاب یضار  نداد  هیراع  هب  هدرک ؛ هراجا  ار  زیچ  نآ  هک  یسک  ای  یبصغ  زیچ  کلام  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  هداد ؛

طرـش هراجا  رد  رگا  یلو  دـهدب ؛ هیراع  دـناوت  یم  هدرک  هراجا  ار  نآ  ـالثم  تسا  ناـسنا  لاـم  شتعفنم  هک  ار  يزیچ  هلأسم 2356 - 
.دهد هیراع  يرگید  هب  ار  نآ  دناوت  یمن  دنک ؛ هدافتسا  نآ  زا  شدوخ  هک  دنشاب  هدرک 

تحلصم هک  یتروص  رد  یلو  رگا  اما  تسین ؛ حیحص  دنهدب ؛ هیراع  ار  دوخ  لام  هیفـس  سلفم و  هچب و  هناوید و  رگا  هلأسم 2357 - 
ار دوخ  لام  یلو  هزاجا  اب  هچب  دوخ  رگا  تسا  نینچمه  درادـن و  لاکـشا  دـهد ؛ هیراـع  دراد  تیـالو  وا  رب  هک  ار  یـسک  لاـم  دـنادب 

.دهد هیراع 

زیچ نآ  اقافتا  دیامنن و  مه  يور  هدایز  نآ  زا  هدافتسا  رد  دنکن و  یهاتوک  هدرک  هیراع  هک  يزیچ  يرادهگن  رد  رگا  هلأسم 2358 - 
الط و هدرک  هیراع  هک  ار  يزیچ  ای  دشاب  نماض  هدننک  هیراع  دوش  فلت  رگا  هک  دـننک  طرـش  هچنانچ  یلو  تسین ؛ نماض  دوش ؛ فلت 

.دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دشاب ؛ هرقن 

.تسین نماض  دوش  فلت  هچنانچ  دشابن ؛ نماض  دوش  فلت  رگا  هک  دنک  طرش  دیامن و  هیراع  ار  هرقن  الط و  رگا  هلأسم 2359 - 

هدرک هیراع  هک  ار  يزیچ  دیاب  هدنریگ  هیراع  دریمب ؛ هدنهد  هیراع  رگا  هلأسم 2360 - 
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.دهدب وا  هثرو  هب 

یلام دیاب  هدننک  هیراع  دوش ؛ هناوید  الثم  دنک  فرـصت  دوخ  لام  رد  دناوتن  اعرـش  هک  دوش  يروط  هدـنهد  هیراع  رگا  هلأسم 2361 - 
.دهدب وا  یلو  هب  هدرک  هیراع  هک  ار 

تقو ره  هدرک  هیراع  هک  مه  یـسک  دریگب و  سپ  ار  نآ  دـناوت  یم  دـهاوخب  تقو  ره  هداد  هیراـع  يزیچ  هک  یـسک  هلأسم 2362 - 
.دهد سپ  ار  نآ  دناوت  یم  دهاوخب 

تعفنم هک  يزیچ  نداد  هیراع  اما  تسا و  لطاب  رامق  وهل و  تالآ  لثم  درادـن  لالح  هدافتـسا  هک  يزیچ  نداد  هیراـع  هلأسم 2363 - 
.تسا زیاج  ندومن  تنیز  تهج  هب  هرقن  الط و  فرظ  نداد  هیراع  لثم  دراد  لالح 

.تسا حیحص  هدام  رب  ندیشک  يارب  رن  ناویح  نداد  هیراع  نآ و  مشپ  ریش و  زا  هدافتسا  يارب  دنفسوگ  نداد  هیراع  هلأسم 2364 - 

نماض هدـننک  هیراع  دوش ؛ فلت  زیچ  نآ  دـعب  دـهدب و  وا  یلو  ای  لیکو  اـی  کـلام  هب  هدرک  هیراـع  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2365 - 
بسا الثم  هدرب ؛ یم  اجنآ  هب  الومعم  شبحاص  هک  دربب  یئاج  هب  ار  نآ  وا  یلو  ای  لیکو  ای  لام  بحاص  هزاجا  نودب  رگا  یلو  تسین ؛

.تسا نماض  دنک ؛ فلت  ار  نآ  یسک  ای  دوش ؛ فلت  دعب  ددنبب و  هدرک  تسرد  نآ  يارب  شبحاص  هک  یلبطصا  رد  ار 

نآ رد  هک  دـهد  هیراع  ار  سجن  فرظ  الثم  دـهد ؛ هیراع  تسا  یکاـپ  نآ  طرـش  هک  يراـک  يارب  ار  سجن  زیچ  رگا  هلأسم 2366 - 
دهد هیراع  ندناوخ  زامن  يارب  ار  سجن  سابل  رگا  اما  دیوگب و  دنک  یم  هیراع  هک  یـسک  هب  ار  نآ  ندوب  سجن  دیاب  دـنروخب ؛ اذـغ 

.دهد عالطا  ار  شندوب  سجن  تسین  مزال 

ار يزیچ  هلأسم 2367 - 
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.دهد هیراع  ای  هراجا  يرگید  هب  دناوت  یمن  نآ  بحاص  هزاجا  نودب  هدرک ؛ هیراع  هک 

هیراع ار  زیچ  نآ  لوا  هک  یسک  هچنانچ  دهد ؛ هیراع  يرگید  هب  نآ  بحاص  هزاجا  اب  هدرک ؛ هیراع  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2368 - 
.دوش یمن  لطاب  یمود  هیراع  دوش ؛ هناوید  ای  دریمب  هدرک 

.دهدب هدنهد  هیراع  هب  دناوت  یمن  دناسرب و  شبحاص  هب  ار  نآ  دیاب  تسا  یبصغ  هدرک  هیراع  هک  ار  یلام  دنادب  رگا  هلأسم 2369 - 

یم کلام  دورب ؛ نیب  زا  وا  تسد  رد  دربب و  يا  هدافتـسا  نآ  زا  دـنک و  هیراع  تسا  یبصغ  دـناد  یم  هک  ار  یلام  رگا  هلأسم 2370 - 
هیراع زا  رگا  دنک و  هبلاطم  هدرک  بصغ  ار  لام  هک  یسک  زا  ای  وا  زا  هدرب  هدننک  هیراع  هک  ار  يا  هدافتسا  ضوع  لام و  ضوع  دناوت 

.دیامن هبلاطم  هدنهد  هیراع  زا  دهد  یم  کلام  هب  هک  ار  يزیچ  دناوت  یمن  وا  دریگب ؛ هدننک 

وا زا  ار  نآ  ضوع  لام  بحاص  هچنانچ  دورب ؛ نیب  زا  وا  تسد  رد  تسا و  یبصغ  هدرک  هیراع  هک  ار  یلام  دنادن  رگا  هلأسم 2371 - 
هرقن الط و  هدرک  هیراع  هک  ار  يزیچ  رگا  یلو  دیامن ؛ هبلاطم  هدـنهد  هیراع  زا  هداد  لام  بحاص  هب  ار  هچنآ  دـناوت  یم  مه  وا  دریگب ؛

بحاص هب  هک  ار  نآ  ضوع  دناوت  یمن  دهدب ؛ ار  شضوع  دورب  نیب  زا  زیچ  نآ  رگا  هک  دشاب  هدرک  طرش  وا  اب  هدنهد  هیراع  ای  دشاب 
.دیامن هبلاطم  هدنهد  هیراع  زا  دهد  یم  لام 

قالط ندادریش -  حاکن - 

( جاودزا  ) حاکن ماکحا 

: تسا مسق  ود  رب  نآ  دوش و  یم  لالح  درم  هب  نز  جاودزا ؛ دقع  هطساوب 

(. تقوم جاودزا   ) مئاد ریغ  مئاد و 

ار ینز  دشاب و  یگشیمه  دوشن و  نیعم  نآ  رد  یئوشانز  تدم  هک  تسا  نآ  مئاد  دقع 
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.دنیوگ همئاد  دننک  یم  دقع  مسق  نیا  هب  هک 

کی ای  هام  کی  ای  زور  کی  ای  تعاس  کی  تدـم  هب  ار  نز  الثم  دوش ؛ نیعم  نآ  رد  یئوشانز  تدـم  هک  تسا  نآ  مئاد  ریغ  دـقع  و 
هعتم دننک  دقع  مسق  نیا  هب  هک  ار  ینز  دشابن و  رتدایز  رهوش  نز و  رمع  زا  دیاب  تدم  طایتحا  رب  انب  یلو  دنیامن ؛ دـقع  رتشیب  ای  لاس 

.دنمان یم  هغیص  و 

دقع ماکحا 

هغیـص تسین و  یفاک  درم  نز و  ندوب  یـضار  اهنت  دوش و  هدناوخ  هغیـص  دـیاب  مئاد  ریغ  هچ  مئاد و  هچ  یئوشانز  رد  هلأسم 2372 - 
.دناوخب نانآ  فرط  زا  هک  دننک  یم  لیکو  ار  يرگید  ای  دنناوخ  یم  درم  نز و  دوخ  ای  ار  دقع 

.دوش لیکو  يرگید  فرط  زا  دقع  هغیص  ندناوخ  يارب  دناوت  یم  مه  نز  دشاب ؛ درم  تسین  مزال  لیکو  هلأسم 2373 - 

نامگ دنیامن و  هنامرحم  هاگن  رگیدکی  هب  دنناوت  یمن  تسا  هدناوخ  ار  هغیص  اهنآ  لیکو  هک  دننکن  نیقی  ات  درم  نز و  هلأسم 2374 - 
.تسا یفاک  ما  هدناوخ  ار  هغیص  دیوگب  لیکو  رگا  یلو  دنک ؛ یمن  تیافک  تسا  هدناوخ  ار  هغیص  لیکو  هکنیا  هب 

نآ دنکن ؛ نیعم  ار  زور  هد  يادـتبا  دروآ و  رد  يدرم  دـقع  هب  ار  وا  هزور  هد  الثم  هک  دـنک  لیکو  ار  یـسک  ینز  رگا  هلأسم 2375 - 
ار ینیعم  تعاس  ای  زور  نز  هک  دشاب  مولعم  رگا  یلو  دروآ ؛ رد  درم  نآ  دقع  هب  هزور  هد  ار  وا  دهاوخب  هک  تقوره  دـناوت  یم  لیکو 

.دناوخب وا  دصق  قباطم  ار  هغیص  دیاب  هدرک ؛ دصق 

دناوت یم  ناسنا  زین  دوش و  لیکو  رفن  ود  فرط  زا  مئاد  ریغ  ای  مئاد  دقع  هغیص  ندناوخ  يارب  دناوت  یم  رفن  کی  هلأسم 2376 - 
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رفن ود  ار  دـقع  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دـنک ؛ دـقع  مئاد  ریغ  ای  مئاد  روط  هب  دوخ  يارب  ار  وا  دوش و  لیکو  نز  فرط  زا 
.دنناوخب

دقع ندناوخ  روتسد 

دوخ ینعی  مولعملا  قادصلا  یلع  یـسفن  کتجوز  دیوگب  نز  لوا  دنناوخب و  درم  نز و  دوخ  ار  مئاد  دقع  هغیـص  رگا  هلأسم 2377 - 
دقع ار ؛ جاودزا  مدرک  لوبق  ینعی  جـیوزتلا  تلبق  دـیوگب  درم  هلـصاف  نودـب  نآ  زا  سپ  هدـش ؛ نیعم  هک  يرهم  هب  مدوـمن  وـت  نز  ار 

.تسا حیحص 

لیکو دشاب و  همطاف  نز  مسا  دمحا و  درم  مسا  الثم  هچنانچ  دناوخب ؛ ار  دقع  هغیـص  اهنآ  فرط  زا  هک  دننک  لیکو  ار  يرگید  رگا  و 
جیوزتلا تلبق  دـیوگب  درم  لـیکو  هلـصاف  نودـب  سپـس  مولعملا  قادـصلا  یلع  همطاـف  یتلکوم  دـمحا  کـلکوم  تجوز  دـیوگب  نز 

یم نز  هک  یظفل  اب  دیوگ  یم  درم  هک  یظفل  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـشاب و  یم  حیحـص  مولعملا  قادـصلا  یلع  دـمحا  یلکومل 
.دیوگب جیوزتلا  تلبق  مه  درم  دیوگ  یم  تجوز  نز  رگا  الثم  دشاب ؛ قباطم  دیوگ 

هچنانچ دندرک ؛ نیعم  ار  رهم  تدم و  هکنآ  زا  دعب  دـنناوخب ؛ ار  مئاد  ریغ  دـقع  هغیـص  دـنهاوخب  درم  نز و  دوخ  رگا  هلأسم 2378 - 
.تسا حیحص  تلبق  دیوگب  درم  هلصاف  نودب  دعب  مولعملا ؛ رهملا  یلع  همولعملا  هدملا  یف  یسفن  کتجوز  دیوگب  نز 

: دیوگب درم  لیکو  هب  نز  لیکو  لوا  دننک و  لیکو  ار  يرگید  رگا  و 

.دشاب یم  حیحص  اذکه  یلکومل  تلبق  دیوگب  درم  لیکو  هلصاف  نودب  سپ  مولعملا  رهملا  یلع  همولعملا  هدملا  یف  یتلکوم  تعتم 

دقع طرش 

: دراد طرش  دنچ  جاودزا  دقع  هلأسم 2379 - 

.دوش هدناوخ  حیحص  یبرع  هب  طایتحا  رب  انب  هکنآ  لوا 

هک ار  یـسک  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب ؛ نکمم  هچنانچ  دـنناوخب ؛ حیحـص  یبرع  هب  ار  هغیـص  دـنناوتن  نز  درم و  دوخ  رگا  و 
ریغ هب  دنناوت  یم  ناشدوخ  دشابن ؛ نکمم  رگا  دننک و  لیکو  دناوخب  حیحص  یبرع  هب  دناوت  یم 
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.دنامهفب ار  تلبق  تجوز و  ینعم  هک  دنیوگب  یظفل  دیاب  اما  دنناوخب ؛ یبرع 

نز دنناوخ ؛ یم  ار  هغیص  نز  درم و  دوخ  رگا  ینعی  دنشاب ؛ هتـشاد  ءاشنا  دصق  دنناوخ  یم  ار  هغیـص  هک  اهنآ  لیکو  ای  نز  درم و  مود 
دوخ يارب  ار  وا  ندوب  نز  جیوزتلا  تلبق  نتفگ  هب  درم  دـهد و  رارق  وا  نز  ار  دوخ  هک  دـشاب  نیا  شدـصق  یـسفن  کتجوز  نتفگ  هب 

.دیامنب لوبق 

هدرک لیکو  ار  نانآ  هک  ینز  درم و  هک  دشاب  نیا  ناشدصق  تلبق  تجوز و  نتفگ  هب  دـنناوخ ؛ یم  ار  هغیـص  نز  درم و  لیکو  رگا  و 
.دنوش رهوش  نز و  دنا ؛

هدـش لیکو  يرگید  فرط  زا  ای  دـناوخب  شدوخ  يارب  هچ  دـشاب ؛ لقاع  غلاب و  طاـیتحا ؛ رب  اـنب  دـناوخ  یم  ار  هغیـص  هک  یـسک  موس 
.دشاب

دنربب ار  اهنآ  مسا  الثم  دننک ؛ نیعم  ار  رهوش  نز و  دقع ؛ عقوم  رد  دـنناوخ ؛ یم  ار  هغیـص  اهنآ  یلو  ای  رهوش  نز و  لیکو  رگا  مراهچ 
.دنیامن هراشا  اهنآ  هب  ای 

دیوگب وا  ار و  منارتخد  زا  یکی  مدومن  وت  نز  ینعی  یتانب  يدـحا  کـتجوز  دـیوگب  يدرم  هب  رگا  دراد ؛ رتخد  دـنچ  هک  یـسک  سپ 
.تسا لطاب  دقع  دنا ؛ هدرکن  نیعم  ار  رتخد  دقع  عقوم  رد  نوچ  مدرک ؛ لوبق  ینعی  تلبق 

حیحـص دـقع  تسا ؛ یـضار  ابلق  دـشاب  مولعم  دـهد و  نذا  تهارک  اب  ارهاظ  نز  رگا  یلو  دنـشاب ؛ یـضار  جاودزا  هب  درم  نز و  مجنپ 
.تسا

.تسا لطاب  دقع  دنک ؛ ضوع  ار  نآ  ینعم  هک  دوش  هدناوخ  طلغ  فرح  کی  دقع  رد  رگا  هلأسم 2380 - 

دنادب و هناگادج  ار  دقع  زا  هملک  ره  يانعم  دشاب و  حیحص  شتئارق  رگا  دناد ؛ یمن  ار  یبرع  نابز  روتسد  هک  یـسک  هلأسم 2381 - 
يانعم یظفل  ره  زا 
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.دناوخب ار  دقع  دناوت  یم  دیامن ؛ دصق  ار  نآ 

.تسا حیحص  دقع  دنیامن  هزاجا  ار  دقع  نآ  درم  نز و  ادعب  دننک و  دقع  نانآ  هزاجا  نودب  يدرم  يارب  ار  ینز  رگا  هلأسم 2382 - 

حیحـص دـقع  دـنیامن ؛ هزاجا  دـقع  ندـناوخ  زا  دـعب  دـنیامن و  روبجم  جاودزا  هب  ار  ود  نآ  زا  یکی  ای  درم  نز و  رگا  هلأسم 2383 - 
.دنناوخب ار  دقع  هرابود  هک  تسا  نآ  رتهب  تسا و 

تـسا هدش  غلاب  یگناوید  لاح  اب  هک  دوخ  هناوید  ای  غلابان  رتخد  ای  رـسپ  دـنزرف  يارب  دـنناوت  یم  يردـپ  دـج  ردـپ و  هلأسم 2384 - 
یمن هتـشادن ؛ يا  هدسفم  دنا  هدرک  وا  يارب  هک  یجاودزا  رگا  دیدرگ ؛ لقاع  هناوید  ای  دـش ؛ غلاب  لفط  هکنآ  زا  دـعب  دـننک و  جاودزا 

ار غلابان  رـسپ  رتخد و  هک  یتروص  رد  یلو  دیامن ؛ در  ای  ءاضما  ار  نآ  دناوت  یم  هتـشاد ؛ يا  هدـسفم  رگا  دـنزب و  مه  هب  ار  نآ  دـناوت 
.دوشن كرت  قالط  هب  طایتحا  دننکن ؛ هزاجا  ناشغولب  زا  سپ  هچنانچ  دننک  جیوزت  رگیدکی  هب  ناشناردپ 

؛ دنک رهوش  دهاوخب  رگا  دهد ؛ یم  صیخشت  ار  دوخ  تحلصم  ینعی  تسا  هدیشر  هدیـسر و  غولب  دح  هب  هک  يرتخد  هلأسم 2385 - 
تیاعر اب  دناوت  یم  زین  ردپ  تسین و  مزال  ردارب  ردام و  هزاجا  دریگب و  هزاجا  دوخ  يردپ  دج  ای  ردـپ  زا  دـیاب  دـشاب ؛ هرکاب  هچنانچ 

.دهد رهوش  ار  وا  رتخد  تحلصم 

نآ ریغ  ای  ندوب  بئاغ  تهج  هب  يردپ  دج  ردپ و  زا  نتفرگ  هزاجا  یلو  دشاب ؛ هرکاب  هکنیا  ای  دشابن  هرکاب  رتخد  رگا  هلأسم 2386 - 
.تسین مزال  دج  ردپ و  هزاجا  دشاب  هتشاد  ندرک  رهوش  هب  تجاح  رتخد  دشابن و  نکمم 

يارب يردپ  دج  ای  ردپ  رگا  هلأسم 2387 - 
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.دهدب ار  نز  نآ  جرخ  ندش  غلاب  زا  دعب  دیاب  رسپ  دریگب ؛ نز  دوخ  غلابان  رسپ 

نز رهم  نویدم  هتـشاد ؛ یلام  دقع  عقوم  رد  رـسپ  هچنانچ  دریگب ؛ نز  دوخ  غلابان  رـسپ  يارب  يردـپ  دـج  ای  ردـپ  رگا  هلأسم 2388 - 
.دهدب ار  نز  رهم  دیاب  وا  دج  ای  ردپ  هتشادن ؛ یلام  دقع  عقوم  رد  رگا  تسا و 

دز مه  هب  ار  دقع  دوش  یم  اهنآ  هطساو  هب  هک  یئاهبیع 

: دنزب مه  هب  ار  دقع  دناوت  یم  دراد ؛ ار  بیع  تفه  نیا  زا  یکی  نز  هک  دمهفب  دقع  زا  دعب  درم  رگا  هلأسم 2389 - 

.یگناوید لوا :

.هروخ ضرم  مود :

.صرب ضرم  موس :

.يروک مراهچ :

.دشاب حضاو  شندوب  لش  هک  یلش  تسا  وا  مکح  رد  ندوب و  ریگ  نیمز  مجنپ :

.دشاب هدش  یکی  وا  طئاغ  ضیح و  هار  ای  ضیح  لوب و  هار  ینعی  ءاضفا ؛ مشش :

.دوش یکیدزن  عنام  هک  دشاب  وا  جرف  رد  یناوختسا  ای  تشوگ  هکنآ  متفه :

ای یکیدزن  زا  شیپ  هچ  دقع  زا  دعب  هکنآ  ای  تسا  هدوب  هناوید  دقع  زا  شیپ  وا  رهوش  هک  دمهفب  دقع  زا  دعب  نز  رگا  هلأسم 2390 - 
یطو و دناوت  یمن  هک  دراد  یـضرم  ای  دوش  هدـیرب  یکیدزن  زا  شیپ  دـقع  زا  دـعب  ای  هتـشادن ؛ يدرم  تلآ  ای  دوش  هناوید  نآ  زا  دـعب 

.دشاب هدش  ضراع  یکیدزن  زا  شیپ  دقع و  زا  دعب  ضرم  نآ  دنچ  ره  دیامن ؛ یکیدزن 

هب نز  تسا  مزال  دـیامن ؛ یکیدزن  دـناوتن  رهوش  هک  یتروص  رد  یلو  دـنزب ؛ مه  هب  ار  دـقع  دـناوت  یم  قـالط  یب  روص  نیا  ماـمت  رد 
یکیدزن رگید  ینز  ای  نز  نآ  اب  تسناوتن  هچنانچ  دـهد و  یم  تلهم  لاس  کی  رهوش  هب  وا  دـیامن و  عوجر  شلیکو  ای  عرـش  مکاـح 

.دنزب مه  هب  ار  دقع  دناوت  یم  نآ  زا  سپ  نز  دیامن ؛

تلآ رگا  و 
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.دهد قالط  ار  وا  رهوش  هک  تسا  نیا  بحتسم  طایتحا  درادن و  يرثا  نز  فرط  زا  دقع  خسف  دوش ؛ هدیرب  یکیدزن  زا  دعب  يدرم 

هدرک هبتـشم  نز  نآ  رب  ار  رما  هک  یتروص  رد  دـنا ؛ هدیـشک  ار  شرهوش  ياـهمخت  هک  دـمهفب  دـقع  زا  دـعب  نز  رگا  هلأسم 2391 - 
.دوشن كرت  طایتحا  يزادنا  هابتشا  ضرف  نیا  ریغ  رد  دنزب و  مه  هب  ار  دقع  دناوت  یم  دنشاب ؛

.دهدب ار  رهم  فصن  دیاب  رهوش  دنزب ؛ مه  هب  ار  دقع  نز  دنک ؛ یکیدزن  یطو و  دناوت  یمن  درم  هکنآ  هطساو  هب  رگا  هلأسم 2392 - 

؛ دشاب هدرکن  یکیدزن  نز  اب  درم  هچنانچ  دنزب ؛ مه  هب  ار  دقع  نز  ای  درم  دش ؛ هتفگ  هک  يرگید  ياهبیع  زا  یکی  هطـساو  هب  رگا  یلو 
.دهدب ار  رهم  مامت  دیاب  هدرک ؛ یکیدزن  رگا  تسین و  وا  رب  يزیچ 

تسا مارح  نانآ  اب  جاودزا  هک  اهنز  زا  يا  هدع 

.تسا مارح  دنتسه  مرحم  ناسنا  اب  نز  ردام  رهاوخ و  ردام و  لثم  هک  یئاهنز  اب  جاودزا  هلأسم 2393 - 

هچره وا  ردپ  ردام  نز و  نآ  ردام  ردام  ردام و  دنکن ؛ یکیدزن  وا  اب  هچرگا  دیامن  دقع  دوخ  يارب  ار  ینز  یسک  رگا  هلأسم 2394 - 
.دنوش یم  مرحم  درم  نآ  هب  دنور  الاب 

تقو رد  هچ  دنور ؛ نیئاپ  هچ  ره  نز  نآ  يرـسپ  يرتخد و  هون  رتخد و  دیامن ؛ یکیدزن  وا  اب  دنک و  دـقع  ار  ینز  رگا  هلأسم 2395 - 
.دنوش یم  مرحم  درم  نآ  هب  دنیایب ؛ ایند  هب  ادعب  ای  دنشاب  دقع 

طایتحا رب  انب  تسا -  وا  دـقع  رد  نز  نآ  هک  یتقو  اـت  دـشاب ؛ هدرکن  یکیدزن  هدرک  دـقع  دوخ  يارب  هک  ینز  اـب  رگا  هلأسم 2396 - 
رتخد اب  بجاو - 
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.دنکن جاودزا  وا 

ناسنا هب  دـنور  الاب  هچره  ردام  ردام  هلاخ  همع و  ردام و  هلاخ  همع و  ردـپ و  ردـپ  هلاـخ  همع و  ردـپ و  هلاـخ  همع و  هلأسم 2397 - 
.دنمرحم

ای دنـشاب  دقع  عقوم  رد  هچ  دنیآ ؛ نیئاپ  هچره  وا  يرتخد  يرـسپ و  هون  رـسپ و  دنور و  الاب  هچره  رهوش  دـج  ردـپ و  هلأسم 2398 - 
.دنتسه مرحم  وا  نز  هب  دنیایب ؛ ایند  هب  ادعب 

نآ رهاوخ  اب  دناوت  یمن  تسا  وا  دقع  رد  نز  نآ  هک  یتقو  ات  هغیص ؛ ای  دشاب  همئاد  دنک ؛ دقع  دوخ  يارب  ار  ینز  رگا  هلأسم 2399 - 
.دیامن جاودزا  نز 

وا رهاوخ  دناوت  یمن  هدع  نیب  رد  دهد ؛ یعجر  قالط  دوش ؛ یم  هتفگ  قالط  باتک  رد  هک  یبیترت  هب  ار  دوخ  نز  رگا  هلأسم 2400 - 
جاودزا هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هعتم  هدع  رد  دیامن و  جاودزا  وا  رهاوخ  اب  دـناوت  یم  نئاب  قالط  هدـع  رد  یلو  دـیامن ؛ دـقع  ار 

.دنکن

شنز هزاجا  نودـب  رگا  یلو  دـنک ؛ جاودزا  وا  هداز  ردارب  هداز و  رهاوخ  اب  دوخ  نز  هزاـجا  نودـب  دـناوت  یمن  ناـسنا  هلأسم 2401 - 
.درادن لاکشا  دیامن  هزاجا  نز  ادعب  دیامن و  دقع  ار  نانآ 

دقع دهدن ؛ تیاضر  ادعب  هچنانچ  دنزن ؛ یفرح  هدرک و  دقع  ار  وا  هداز  رهاوخ  ای  هدازردارب  شرهوش  دـمهفب  نز  رگا  هلأسم 2402 - 
.تسا لطاب  نانآ 

انب دیامن و  جاودزا  نآ  اب  دناوت  یمن  رگید  دـنک ؛ انز  نآ  ردام  اب  دریگب ؛ ار  دوخ  هلاخ  رتخد  هکنآ  زا  شیپ  ناسنا  رگا  هلأسم 2403 - 
.دراد ار  مکح  نیا  زین  همع  رتخد  بجاو  طایتحا  رب 

نانآ اب  هکنآ  زا  شیپ  دیامن و  جاودزا  دوخ  هلاخ  رتخد  ای  همع  رتخد  اب  رگا  هلأسم 2404 - 
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اب ندرک  انز  رگا  اما  دوش و  ادـج  نداد  قـالط  هب  ناـشیا  زا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  دـیامن ؛ اـنز  ناـشردام  اـب  دـنک  یکیدزن 
.دوش یمن  اهنآ  یئادج  بجوم  دشاب ؛ ناشدوخ  اب  یکیدزن  زا  سپ  ناشردام 

دقع ار  ینز  رگا  هکلب  دـنکن ؛ جاودزا  وا  رتخد  اب  هک  تسا  نآ  یلوا  دـنک ؛ اـنز  دوخ  هلاـخ  همع و  زا  ریغ  ینز  اـب  رگا  هلأسم 2405 - 
دنک و یکیدزن  وا  اب  رگا  یلو  دوش ؛ ادج  نز  نآ  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  دنک ؛ انز  وا  ردام  اب  دنک  یکیدزن  وا  اب  هکنآ  زا  شیپ  دـیامن و 

.دوش ادج  نز  نآ  زا  تسین  مزال  کش  الب  دیامن ؛ انز  وا  ردام  اب  دعب 

جاودزا باتک  لها  ریغ  هرفاک  ياهنز  اب  دناوت  یمن  مه  ناملـسم  درم  دیآ ؛ رد  رفاک  دـقع  هب  دـناوت  یمن  ناملـسم  نز  هلأسم 2406 - 
دیامنن و اهنآ  اب  یمئاد  دقع  یبابحتسا  طایتحا  رب  انب  درادن و  یعنام  يراصن  دوهی و  دننام  باتک  لها  ياهنز  ندرک  هغیص  یلو  دنک ؛

دنناوت یمن  ناملسم  نز  درم و  دنرافک و  مکح  رد  دنناد ؛ یم  ناملسم  ار  دوخ  هک  بصاون  تالغ و  جراوخ و  لیبق  زا  قرف  زا  یضعب 
.دنیامن جاودزا  عاطقنا  ای  مئاد  روط  هب  اهنآ  اب 

هک ینز  اب  رگا  دوش و  یمن  مارح  وا  رب  رهظا -  رب  انب  نز -  نآ  دنک ؛ انز  تسا  یعجر  قالط  هدـع  رد  هک  ینز  اب  رگا  هلأسم 2407 - 
اب هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچرگا  دیامن ؛ دقع  ار  وا  دناوت  یم  ادعب  دنک  انز  تسا  تافو  هدع  ای  نئاب ؛ قالط  ای  هعتم ؛ هدـع  رد 

.دنکن جاودزا  وا 

رد تافو  هدع  هعتم و  هدع  نئاب و  قالط  یعجر و  قالط  يانعم  و 
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.دش دهاوخ  هتفگ  قالط  ماکحا 

طایتحا یلو  دیامن ؛ دـقع  دوخ  يارب  ار  نز  نآ  دـناوت  یم  ادـعب  دـنک ؛ انز  تسین  هدـع  رد  هک  يرهوش  یب  نز  اب  رگا  هلأسم 2408 - 
طایتحا نیا  دنک  دقع  ار  نز  نآ  دهاوخب  يرگید  رگا  دیامن و  دقع  ار  وا  دعب  دـنیبب  ضیح  نز  نآ  ات  دـنک  ربص  هک  تسا  نآ  بجاو 

.تسا بحتسم 

نز هدع  هک  دننادب  نانآ  زا  یکی  ای  نز  درم و  هچنانچ  دـنک ؛ دـقع  دوخ  يارب  تسا  يرگید  هدـع  رد  هک  ار  ینز  رگا  هلأسم 2409 - 
نز نآ  اب  دـقع  زا  دـعب  درم  هچرگا  دوش ؛ یم  يدـبا  مارح  وا  رب  نز  نآ  تسا ؛ مارح  هدـع  رد  نز  ندرک  دـقع  دـننادب  هدـشن و  ماـمت 

.دشاب هدرکن  یکیدزن 

؛ دوش یم  يدبا  مارح  وا  رب  نز  نآ  دنک ؛ یکیدزن  وا  اب  دنک و  دقع  دوخ  يارب  تسا  يرگید  هدع  رد  هک  ار  ینز  رگا  هلأسم 2410 - 
.تسا مارح  هدع  رد  نز  دقع  هک  هتسناد  یمن  ای  تسا  هدع  رد  نز  نآ  هک  هتسناد  یمن  هچرگا 

مه ادـعب  دوش و  ادـج  وا  زا  دـیاب  دـنک ؛ جاودزا  وا  اب  تسا و  مارح  وا  اب  جاودزا  دراد و  رهوش  ینز  دـنادب  ناسنا  رگا  هلأسم 2411 - 
.دشاب هدرک  یکیدزن  وا  اب  جاودزا  زا  دعب  یلو  دراد  رهوش  نز  نآ  هک  دنادن  رگا  تسا  نینچمه  دنک و  دقع  دوخ  يارب  ار  وا  دیابن 

دوش و یمن  مارح  دوخ  رهوش  رب  زین  دوش و  یمن  يدبا  مارح  رهظا  رب  انب  هدننک  انز  درم  رب  دنک ؛ انز  رگا  رادرهوش  نز  هلأسم 2412 - 
ار شرهم  دیاب  یلو  دهد  قالط  ار  وا  رهوش ؛ هک  تسا  رتهب  دشاب ؛ یقاب  دوخ  لمع  رب  دنکن و  هبوت  هچنانچ 
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.دهدب

دعب هچنانچ  هدش ؛ مامت  شتدم  ای  هدیـشخب  ار  وا  تدم  شرهوش  هدوب و  هغیـص  هک  ینز  دنا و  هداد  قالط  هک  ار  ینز  هلأسم 2413 - 
.دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  هن ؛ ای  هدوب  مامت  لوا  رهوش  هدع  مود  رهوش  دقع  عقوم  هک  دنک  کش  دعب  دنک و  رهوش  یتدم  زا 

؛ تسا مارح  هدوب -  غلاب  هک  یتروص  رد  هدننک -  طاول  رب  طایتحا  رب  انب  هداد ؛ طاول  هک  يرسپ  رتخد  رهاوخ و  ردام و  هلأسم 2414 - 
.دنوش یمن  مارح  وا  رب  هن ؛ ای  هدش  لوخد  هک  دنک  کش  ای  هدش ؛ لوخد  هک  دنک  نامگ  رگا  یلو 

یمن مارح  وا  رب  اهنآ  دـنک ؛ طاول  سک  نآ  اب  جاودزا  زا  دـعب  دـیامن و  جاودزا  یـسک  رتخد  ای  رهاوخ  ای  ردام  اـب  رگا  هلأسم 2415 - 
دنک جاودزا  اهنآ  اب  هرابود  دهاوخب  هدننک  طاول  دروخب و  مه  هب  طاول  نامز  رد  نآ  دـننام  ای  قالط  هب  جاودزا  نآ  هکنیا  رگم  دـنوش 

.دیامنن جاودزا  اهنآ  اب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تروص  نیا  رد  و 

تسا و لطاب  وا  دـقع  دـیامن ؛ جاودزا  ینز  اـب  تسا  جـح  اـی  هرمع  ياـهراک  زا  یکی  هک  مارحا  لاـح  رد  یـسک  رگا  هلأسم 2416 - 
.دنک دقع  ار  نز  نآ  دناوت  یمن  رگید  تسا ؛ مارح  وا  رب  نتفرگ  نز  هک  هتسناد  یم  هچنانچ 

یم نز  رگا  تسا و  لطاب  وا  دقع  دنک ؛ جاودزا  تسین  مارحا  لاح  رد  هک  يدرم  اب  تسا  مارحا  لاح  رد  هک  ینز  رگا  هلأسم 2417 - 
.دنکن جاودزا  درم  نآ  اب  ادعب  هک  تسا  بجاو  تسا ؛ مارح  مارحا  لاح  رد  ندرک  جاودزا  هک  هتسناد 

هب تسا  جح  ياهراک  زا  یکی  هک  ار  ءاسن  فاوط  درم  رگا  هلأسم 2418 - 
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شرهوش دنکن ؛ ءاسن  فاوط  نز  رگا  زین  دوش و  یمن  لطاب  شنز  اب  حاکن  یلو  دنوش ؛ یم  مارح  وا  رب  رگید  نانز  شنز و  درواین ؛ اج 
.دنوش یم  لالح  دنهد  ماجنا  ار  ءاسن  فاوط  ادعب  رگا  یلو  دنوش ؛ یم  مارح  وا  رب  رگید  نادرم  و 

رهظا دنک ؛ یکیدزن  وا  اب  دوش ؛ مامت  رتخد  لاس  هن  هکنآ  زا  شیپ  دنک و  دـقع  دوخ  يارب  ار  یغلابان  رتخد  یـسک  رگا  هلأسم 2419 - 
.دهد قالط  ار  وا  هک  تسا  نآ  طوحا  یلو  تسین ؛ مارح  وا  اب  یکیدزن  رتخد ؛ غولب  زا  دعب  هک  تسا  نآ 

یم هتفگ  قالط  ماکحا  رد  هک  یطئارش  اب  رگا  یلو  دوش ؛ یم  مارح  شرهوش  رب  دنا  هداد  قالط  هبترم  هس  هک  ار  ینز  هلأسم 2420 - 
ار وا  هرابود  دناوت  یم  لوا  رهوش  وا ؛ هدـع  رادـقم  نتـشذگ  مود و  رهوش  قالط  ای  گرم  زا  دـعب  دـنک ؛ جاودزا  يرگید  درم  اب  دوش 

.دیامن دقع  دوخ  يارب 

مئاد دقع  ماکحا 

دورن نوریب  هناخ  زا  زین  یئزج  ياهراک  يارب  رهوش  هزاجا  نودب  هک  تسا  نآ  رد  طایتحا  هدـش  یمئاد  دـقع  هک  ینز  هلأسم 2421 - 
زا یعرـش  رذع  نودب  دیامن و  میلـست  دهاوخ  یم  وا  هک  یتذل  ره  يارب  ار  دوخ  دـیاب  دـشاب و  هتـشادن  تافانم  رهوش  قح  اب  دـنچ  ره 

.دنکن يریگولج  وا  ندرک  یکیدزن 

.تسا نز  نویدم  دشاب  هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  یئاناوت  هچ  دنکن  هیهت  رگا  تسا و  بجاو  رهوش  رب  وا  لزنم  سابل و  اذغ و  هیهت 

تسا و راکهانگ  درادن و  یباوخمه  قح  دنکن ؛ ار  رهوش  تعاطا  دـش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  یئاهراک  رد  نز  رگا  هلأسم 2422 - 
نز هک  یمادام  مکح  نیا  یلو  درادن ؛ زین  لزنم  سابل و  اذغ و  قح  هک  دنا  هدومرف  روهشم 
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.دور یمن  نیب  زا  لاکشا  نودب  وا  رهم  اما  تسا و  لاکشا  لحم  تسا  رهوش  دزن 

.دنک طرش  حاکن  دقع  رد  هکنآ  رگم  دنک  روبجم  هناخ  تمدخ  هب  ار  دوخ  نز  درادن  قح  درم  هلأسم 2423 - 

؛ دربب رفـس  ار  نز  هک  دشاب  لیام  رهوش  رگا  یلو  تسین ؛ رهوش  اب  دشاب ؛ نطو  جراخم  زا  رتشیب  رگا  نز  رفـس  جراخم  هلأسم 2424 - 
.دهدب ار  وا  رفس  جرخ  دیاب 

لام زا  هزاجا  نودب  ار  دوخ  یجرخ  دناوت  یم  دهد ؛ یمن  ار  وا  جرخ  رهوش  تسا و  رهوش  هدـهع  رب  وا  جرخ  هک  ینز  هلأسم 2425 - 
تعاطا تسا ؛ شاعم  هیهت  لوغـشم  هک  یعقوم  رد  دـنک  هیهت  ار  دوخ  شاعم  هک  دـشاب  راـچان  هچناـنچ  تسین  نکمم  رگا  درادرب و  وا 

.تسین بجاو  وا  رب  رهوش 

نمـض رد  بش  کی  زین  يرگید  دزن  تسا  بجاو  دنامب ؛ بش  کی  اهنآ  زا  یکی  دزن  دشاب و  هتـشاد  نز  ود  رگا  درم  هلأسم 2426 - 
ار وا  تسا  مزال  یلب  تسین ؛ بجاو  درم  ندنام  تروص  نیا  ریغ  رد  دنک و  رظن  فرـص  دوخ  قح  زا  نز  هکنآ  رگم  دنامب  بش  راهچ 

.دنامب دوخ  یمئاد  نز  دزن  بش  کی  بش  راهچ  ره  رد  درم  هک  تسا  نیا  طوحا  یلوا و  دیامنن و  هکراتم  یلک  روط  هب 

.دشاب یضار  نز  هکنآ  رگم  دنک  كرت  ار  یکیدزن  دوخ  ناوج  یمئاد  لایع  اب  هام  راهچ  زا  شیب  دناوت  یمن  رهوش  هلأسم 2427 - 

قباطم ار  وا  رهم  دیاب  دنک ؛ یکیدزن  نز  اب  درم  هچنانچ  تسا و  حیحص  دقع  دننکن ؛ نیعم  ار  رهم  یمئاد  دقع  رد  رگا  هلأسم 2428 - 
.دهدب دنتسه  وا  لثم  هک  یئاهنز  رهم 

نداد يارب  یمئاد  دقع  ندناوخ  عقوم  رگا  هلأسم 2429 - 
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نداد یئاناوت  رهوش  هچ  دنک ؛ يریگولج  رهوش  ندرک  یکیدزن  زا  رهم  نتفرگ  زا  شیپ  دناوت  یم  نز  دنـشاب ؛ هدرکن  نیعم  تدم  رهم 
یمن رگید  دنک ؛ یکیدزن  وا  اب  رهوش  دوش و  یضار  یکیدزن  هب  رهم  نتفرگ  زا  شیپ  رگا  یلو  دشاب ؛ هتـشادن  هچ  دشاب  هتـشاد  ار  رهم 

.دیامن يریگولج  رهوش  یکیدزن  زا  یعرش  رذع  نودب  دناوت 

( تقوم جاودزا   ) هعتم

.تسا حیحص  دشابن  مه  ندرب  تذل  يارب  هچرگا  نز  ندرک  هغیص  هلأسم 2430 - 

.دنکن كرت  ار  یکیدزن  دوخ  هعتم  اب  هام  راهچ  زا  شیب  رهوش  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 2431 - 

تسا و حیحـص  وا  طرـش  دقع و  دـنکن ؛ یکیدزن  وا  اب  رهوش  هک  دـنک  طرـش  دـقع  رد  رگا  دوش  یم  هغیـص  هک  ینز  هلأسم 2432 - 
.دیامن یکیدزن  وا  اب  دناوت  یم  رهوش  دوش ؛ یضار  یکیدزن  هب  ادعب  رگا  یلو  دربب ؛ وا  زا  رگید  ياهتذل  دناوت  یم  طقف  رهوش 

.درادن یجرخ  قح  دوش  نتسبآ  هچرگا  هدش  هغیص  هک  ینز  هلأسم 2433 - 

رد رگم  درب ؛ یمن  ثرا  وا  زا  مـه  رهوـش  درب و  یمن  ثرا  رهوـش  زا  درادـن و  یباوـخمه  قـح  هدـش  هغیـص  هـک  ینز  هلأسم 2434 - 
.درب یم  ثرا  هدرک  طرش  هک  ره  تروص  نیا  رد  هک  دنشاب  هدرک  طرش  ار  ندرب  ثرا  هک  یتروص 

یمن هکنآ  يارب  تسا و  حیحـص  وا  دـقع  درادـن ؛ یباوـخمه  یجرخ و  قـح  هک  دـنادن  هچرگا  هدـش  هغیـص  هک  ینز  هلأسم 2435 - 
.دنک یمن  ادیپ  رهوش  هب  یقح  هتسناد ؛

یم نیب  زا  رهوش  قح  نتفر ؛ نوریب  هطـساو  هب  دورب و  نوریب  هناخ  زا  رهوش  هزاجا  نودب  هچنانچ  هدش  هغیـص  هک  ینز  هلأسم 2436 - 
نودب دورن ؛ نیب  زا  رهوش  قح  هک  مه  یتروص  رد  طایتحا  رب  انب  تسا و  مارح  وا  نتفر  نوریب  دور ؛
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.دورن نوریب  هناخ  زا  وا  هزاجا 

مئاد دقع  هب  ار  وا  درم  هچنانچ  دیامن ؛ هغیص  دوخ  يارب  ار  وا  نیعم  غلبم  تدم و  هب  هک  دنک  لیکو  ار  يدرم  ینز  رگا  هلأسم 2437 - 
حیحص دقع  نآ  دیامن  هزاجا  رگا  دیمهف ؛ نز  نآ  یتقو  دنک ؛ هغیـص  ار  وا  هدش  نیعم  هک  یغلبم  ای  تدم  زا  ریغ  هب  ای  دروآ ؛ رد  دوخ 

.تسا لطاب  هنرگ  و 

؛ دروآ رد  یـسک  دقع  هب  رتشیب  ای  تعاس  کی  ار  دوخ  غلابان  رتخد  يردپ  دـج  ای  ردـپ  دـناوت  یم  ندـش ؛ مرحم  يارب  هلأسم 2438 - 
.دشاب هتشاد  یعفن  رتخد  يارب  دقع  نآ  دیاب  یلو 

لحم دـنیامن  دـقع  ار  ینز  دـشاب  هتـشادن  عاتمتـسا  تیلباق  یلک  روط  هب  هک  ینامز  رد  ندـش  مرحم  تهج  غلابان  رـسپ  يارب  رگا  اما  و 
.تسا لاکشا 

ندش مرحم  يارب  هدرم ؛ ای  تسا  هدنز  دناد  یمن  تسا و  يرگید  لحم  رد  هک  ار  دوخ  لفط  يردپ ؛ دـج  ای  ردـپ  رگا  هلأسم 2439 - 
لصاح ندوب  مرحم  رهاظ  بسح  رب  دوش ؛ عاتمتسا  هدوقعم  زا  هک  دشاب  لباق  تیجوز  تدم  هک  یتروص  رد  دروآ ؛ رد  یـسک  دقع  هب 

ارهاظ دقع  هطـساو  هب  هک  یناسک  تسا و  لطاب  دقع  هدوبن ؛ هدـنز  رتخد  نآ  دـقع ؛ عقوم  رد  هک  دوش  مولعم  ادـعب  هچنانچ  دوش و  یم 
.دنمرحمان دندوب  هدش  مرحم 

دهدب و وا  هب  هتـشاذگ  رارق  هک  ار  يزیچ  مامت  دیاب  هدرک  یکیدزن  وا  اب  هچنانچ  دشخبب ؛ ار  نز  هغیـص  تدم  درم  رگا  هلأسم 2440 - 
.دهدب ار  رهم  مامت  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دهدب و  ار  رهم  فصن  تسا  بجاو  هدرکن  یکیدزن  رگا 

؛ هدشن مامت  شا  هدع  زونه  هدوب و  وا  هغیص  هک  ار  ینز  دناوت  یم  درم  هلأسم 2441 - 
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یقاب هکنآ  رگم  تسین  زیاج  هغیـص  تدم  ندش  مامت  زا  لبق  راک  نیا  یلو  دیامن ؛ هغیـص  هرابود  هکنیا  ای  دروآ  رد  دوخ  مئاد  دقع  هب 
.دشخبب البق  نز  رب  ار  تدم 

ندرک هاگن  ماکحا 

مارح نآ  نودـب  هچ  تذـل  دـصق  اب  هچ  نانآ ؛ يوم  هب  ندرک  هاگن  نینچمه  مرحمان و  نانز  ندـب  هب  درم  ندرک  هاـگن  هلأسم 2442 - 
هب مه  تذل  دصق  نودـب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هکلب  تسا ؛ مارح  دـشاب  تذـل  دـصق  هب  رگا  اهتـسد  تروص و  هب  ندرک  هاگن  تسا و 

.دشاب یم  مارح  تذل  دصق  اب  مرحمان  درم  ندب  هب  نز  ندرک  هاگن  زین  دنکن و  هاگن  اهنآ 

شندیناشوپ هب  اهنآ  تداع  هک  ندب  زا  یئاهاج  رافک و  ياهنز  ياهتـسد  تروص و  هب  تذـل  دـصق  نودـب  ناسنا  رگا  هلأسم 2443 - 
.درادن لاکشا  دنک ؛ هاگن  تسین ؛

غلاب هک  مه  يرـسپ  زا  ار  دوخ  يوم  ندب و  هک  تسا  نآ  رتهب  دناشوپب و  مرحمان  درم  زا  ار  دوخ  يوم  ندب و  دیاب  نز  هلأسم 2444 - 
.دناشوپب دمهف  یم  ار  دب  بوخ و  یلو  هدشن 

تشپ زا  هچرگا  تسا ؛ مارح  دمهف  یم  ار  دب  بوخ و  هک  يزیمم  هچب  تروع  هب  یتح  يرگید  تروع  هب  ندرک  هاگن  هلأسم 2445 - 
.دشاب اهنیا  دننام  فاص و  بآ  ای  هنیئآ  رد  ای  هشیش 

.دننک هاگن  رگیدکی  ندب  مامت  هب  دنناوت  یم  شیالوم  زینک و  رهوش و  نز و  یلو 

رگیدکی ندب  مامت  هب  تروع  زا  ریغ  دنناوت  یم  دنـشاب  هتـشادن  تذل  دصق  رگا  دـنمرحم ؛ رگیدـکی  اب  هک  ینز  درم و  هلأسم 2446 - 
.دننک هاگن 

دصق اب  رگید  نز  ندب  هب  مه  نز  دنک و  هاگن  رگید  درم  ندب  هب  تذل  دصق  اب  دیابن  درم  هلأسم 2447 - 
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.دنک هاگن  دیابن  تذل 

.دنک هاگن  وا  سکع  هب  دیابن  طایتحا  رب  انب  دسانشب  ار  یمرحمان  نز  رگا  دزادنیب و  ار  مرحمان  نز  سکع  دیابن  درم  هلأسم 2448 - 

رد يزیچ  دـیاب  دـشکب ؛ بآ  ار  وا  تروع  اـی  دـنک ؛ هیقنت  ار  دوخ  رهوش  زا  ریغ  يدرم  اـی  رگید  نز  دـهاوخب  نز  رگا  هلأسم 2449 - 
ای دنک  هیقنت  ار  دوخ  نز  ریغ  ینز  ای  رگید  درم  دهاوخب  درم  رگا  تسا  نینچمه  دـسرن و  وا  تروع  هب  نز  نآ  تسد  هک  دـنک  تسد 

.دشکب بآ  ار  وا  تروع 

اب رگا  یلو  درادن ؛ لاکـشا  دنزب  وا  ندب  هب  تسد  دنک و  هاگن  ار  وا  هک  دشاب  راچان  مرحمان  نز  هجلاعم  يارب  درم  رگا  هلأسم 2450 - 
.دنک هاگن  ار  وا  دیابن  دنک ؛ هجلاعم  دناوتب  ندز  تسد  اب  رگا  دنزب و  وا  ندب  هب  تسد  دیابن  دنک ؛ هجلاعم  دناوتب  ندرک  هاگن 

دشابن تروع  هب  ندرک  هاگن  زج  يا  هراچ  رگا  دنک ؛ هاگن  وا  تروع  هب  هک  دوش  راچان  یسک  هجلاعم  يارب  ناسنا  رگا  هلأسم 2451 - 
.درادن لاکشا 

یئوشانز هقرفتم  لئاسم 

.دریگب نز  تسا  بجاو  دتفا ؛ یم  مارح  هب  نز ؛ نتشادن  هطساو  هب  هک  یسک  هلأسم 2452 - 

یکیدزن هب  شتراکب  هدوبن و  هرکاب  هک  دوش  مولعم  دقع  زا  دعب  دشاب و  هرکاب  نز  هک  دنک  طرـش  دقع  رد  رهوش  رگا  هلأسم 2453 - 
.دریگب ار  هرکاب  ریغ  هرکاب و  رهم  نیب  توافت  دناوت  یم  یلو  دنزب ؛ مه  هب  ار  دقع  دناوت  یمن  طایتحا  رب  انب  هتفر ؛ نیب  زا  وا  اب  يدرم 

رد دوـش ؛ دراو  دـناوت  یمن  مه  يرگید  تـسین و  اـجنآ  رد  یـسک  هـک  یتوـلخ  لـحم  رد  مرحماـن  نز  درم و  ندـنام  هلأسم 2454 - 
مارح دورب  داسف  لامتحا  هک  یتروص 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 533 

http://www.ghaemiyeh.com


لامتحا ای  دـشاب ؛ اجنآ  رد  دـمهف  یم  ار  دـب  بوخ و  هک  يا  هچب  ای  دوش ؛ دراو  دـناوتب  رگید  سک  هک  دـشاب  يروط  رگا  یلو  تسا ؛
.درادن لاکشا  دورن ؛ داسف 

دیاب ار  رهم  یلو  تسا  حیحـص  دقع  دهدن ؛ ار  نآ  هک  دشاب  نیا  شدـصق  دـنک و  نیعم  دـقع  رد  ار  نز  رهم  درم  رگا  هلأسم 2455 - 
.دهدب

مکح ای  دـش و  هتفگ  ( 2406  ) هلأسم رد  هک  دـشاب  هدوب  یئاه  هقرف  زا  ای  داـعم  اـی  ربمغیپ  اـی  ادـخ  رکنم  هک  یناملـسم  هلأسم 2456 - 
نآ دنادب  هک  یتروص  رد  هزور ؛ زامن و  ندوب  بجاو  لثم  دـنناد  یم  مالـسا  نید  ءزج  ناناملـسم  هک  ار  یمکح  ینعی  نید ؛ يرورض 

.تسا بترتم  وا  رب  دوش  یم  رکذ  هدنیآ  لئاسم  رد  هک  یماکحا  دوش و  یم  دترم  دنک  راکنا  تسا  نید  يرورض  مکح 

هچناـنچ ددرگ و  یم  لـطاب  وا  دـقع  دوـش ؛ دـترم  دـش  هتفگ  شیپ  هلأـسم  رد  هک  يروـط  هـب  جاودزا  زا  سپ  نز  رگا  هلأسم 2457 - 
هـسئای رگا  اما  دشاب ؛ هسئای  یلو  دوش  دـترم  یکیدزن  زا  دـعب  رگا  تسا  نینچمه  درادـن و  هدـع  دـشاب  هدرکن  یکیدزن  وا  اب  شرهوش 

؛ دوش ناملسم  هدع  نیب  رد  رگا  هک  تسا  نآ  روهشم  درادهگن و  هدع  دش  دهاوخ  هتفگ  قالط  ماکحا  رد  هک  يروتسد  هب  دیاب  دشابن 
(141  ) هلأسم رد  هسئای  يانعم  دوشن و  كرت  طایتحا  هتبلا  تسا و  لاکـشا  لحم  مکح  نیا  یلو  دنام ؛ یم  یقاب  دوخ  لاح  هب  وا  دـقع 

.تشذگ

ماکحا رد  هک  تافو  هدع  رادقم  هب  دیاب  دوش و  یم  مارح  وا  رب  شنز  دوش ؛ دـترم  رگا  تسا  هداز  ناملـسم  هک  يدرم  هلأسم 2458 - 
.درادهگن هدع  دوش  یم  هتفگ  قالط 

ریغ ردام  ردپ و  زا  هک  يدرم  هلأسم 2459 - 
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ای هدرکن  یکیدزن  شنز  اب  هچنانچ  ددرگ و  یم  لطاب  وا  دقع  دوش ؛ دترم  جاودزا  زا  دعب  رگا  هدش ؛ ناملـسم  هدمآ و  ایند  هب  ناملـسم 
نز نآ  دیاب  دننیب ؛ یم  ضیح  هک  دشاب  یئاهنز  نس  رد  وا  نز  دوش و  دترم  یکیدزن  زا  دعب  رگا  درادن و  هدع  دـشاب ؛ هسئای  نز  هکنیا 
وا رهوش  هدـع ؛ ندـش  مامت  زا  شیپ  رگا  روهـشم  هب  انب  درادـهگن و  هدـع  دوش  یم  هتفگ  قالط  ماکحا  رد  هک  قالط  هدـع  رادـقم  هب 

.دوشن كرت  طایتحا  هتبلا  تسا و  لاکشا  لحم  زین  مکح  نیا  یلو  دنام ؛ یم  یقاب  دوخ  لاح  هب  وا  دقع  دوش ؛ ناملسم 

شتیاضر نودب  ار  نز  دیابن  دنک ؛ لوبق  مه  درم  دربن و  نوریب  يرهش  زا  ار  وا  هک  دنک  طرـش  درم  اب  دقع  رد  نز  رگا  هلأسم 2460 - 
.دربب نوریب  رهش  نآ  زا 

نز نیا  زا  هک  دوخ  رـسپ  يارب  ار  رتخد  نآ  دناوت  یم  يدعب  رهوش  دـشاب ؛ هتـشاد  يرتخد  شقباس  رهوش  زا  ینز  رگا  هلأسم 2461 - 
.دیامن جاودزا  رتخد  نآ  ردام  اب  دناوت  یم  دنک ؛ دقع  دوخ  رسپ  يارب  ار  يرتخد  رگا  زین  دنک و  دقع  تسین 

.دنک طقس  ار  هچب  تسین  زیاج  دوش ؛ نتسبآ  انز  زا  ینز  رگا  هلأسم 2462 - 

هچب دنک و  دقع  ار  وا  دش  هتفگ  ( 2408  ) هلأسم رد  هک  يوحن  هب  ءاربتـسا  زا  دعب  هچنانچ  دنک ؛ انز  ینز  اب  یـسک  رگا  هلأسم 2463 - 
.تسا هداز  لالح  هچب  نآ  مارح ؛ ای  تسا  لالح  هفطن  زا  دننادن  هک  یتروص  رد  دوش ؛ ادیپ  نانآ  زا  يا 

؛ دیآ ایند  هب  نانآ  زا  يا  هچب  دنادن و  مه  نز  هچنانچ  دنک ؛ جاودزا  وا  اب  تسا و  هدع  رد  نز  هک  دنادن  درم  رگا  هلأسم 2464 - 
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؛ اعرـش تسین  زیاج  هدع  رد  جیوزت  تسا و  هدع  رد  هک  هتـسناد  یم  نز  رگا  یلو  دشاب ؛ یم  ود  ره  دـنزرف  اعرـش  تسا و  هداز  لالح 
.دنشاب یم  مارح  رگیدکی  هب  تسا و  لطاب  نانآ  دقع  تروص  ود  ره  رد  تسا و  ردپ  دنزرف  هچب 

.دوش یم  لوبق  وا  فرح  مرادن ؛ رهوش  دیوگب  رگا  یلو  درک ؛ لوبق  ار  وا  فرح  دیابن  ما ؛ هسئای  دیوگب  نز  رگا  هلأسم 2465 - 

اعرش هچنانچ  متشادن ؛ دیوگب  نز  هتشاد و  رهوش  نز  نآ  دیوگب  یـسک  درک ؛ جاودزا  ینز  اب  ناسنا  هکنآ  زا  دعب  رگا  هلأسم 2466 - 
.درک لوبق  ار  نز  فرح  دیاب  هتشاد ؛ رهوش  نز  هک  دوشن  تباث 

ار روبزم  نز  دناوت  یمن  مزال  طایتحا  رب  انب  مرادن ؛ تابثا  رب  یهار  ما و  هدرک  دقع  ار  وا  نم  دیوگب  دشاب و  هقث  صخـش  نآ  رگا  یلو 
.دنک دقع 

ار رتخد  هک  تسا  نآ  یلوا  طوحا و  دنک و  ادج  شردام  زا  ار  وا  دناوت  یمن  ردپ  هدشن ؛ مامت  رتخد  ای  رسپ  لاس  ود  ات  هلأسم 2467 - 
.دنکن ادج  شردام  زا  لاس  تفه  ات 

.دننک هلجع  هدش ؛ فلکم  ینعی  تسا  هغلاب  هک  يرتخد  نداد  رهوش  رد  تسا  بحتسم  هلأسم 2468 - 

.دنیبن ضیح  وا  هناخ  رد  شرتخد  هک  تسا  نآ  درم  ياهتداعس  زا  یکی  هک  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ترضح  زا 

نز اب  مه  رهوش  دریگن و  ار  رهم  نز  هک  تسا  بجاو  دریگن ؛ رگید  نز  هک  دنک  حلـص  رهوش  هب  ار  دوخ  رهم  نز  رگا  هلأسم 2469 - 
.دنکن جاودزا  رگید 

.تسا هداز  لالح  هچب  نآ  دنک ؛ ادیپ  يا  هچب  دریگب و  نز  رگا  هدمآ ؛ ایند  هب  انز  زا  هک  یسک  هلأسم 2470 - 

ای ناضمر  هام  هزور  رد  درم  هاگره  هلأسم 2471 - 
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.تسا هداز  لالح  دیآ  ایند  هب  نانآ  زا  يا  هچب  رگا  یلو  هدرک ؛ تیصعم  دنک ؛ یکیدزن  وا  اب  نز  ضیح  لاح  رد 

دش دهاوخ  هتفگ  قالط  ماکحا  رد  نآ  رادقم  هک  تافو  هدع  زا  دعب  رگا  هدرم ؛ رفس  رد  شرهوش  دراد  نیقی  هک  ینز  هلأسم 2472 - 
وا اـب  مود  رهوش  رگا  یلو  تسا ؛ لـالح  لوا  رهوش  هب  دوش و  ادـج  مود  رهوـش  زا  دـیاب  ددرگرب ؛ رفـس  زا  لوا  رهوـش  دـنک و  رهوـش 

هدع جرخ  یلو  دهدب  دنتـسه  وا  لثم  هک  یئاهنز  قباطم  ار  وا  رهم  دیاب  مود  رهوش  درادـهگن و  هدـع  دـیاب  نز  دـشاب ؛ هدرک  یکیدزن 
.درادن ار  قباس  هقفن  هبلاطم  قح  زین  درادن و 

نداد ریش  ماکحا 

یم مرحم  هدع  نیا  هب  هچب  نآ  دهد ؛ ریـش  دش ؛ دهاوخ  هتفگ  ( 2483  ) هلأسم رد  هک  یطئارـش  اـب  ار  يا  هچب  ینز  رگا  هلأسم 2473 - 
: دوش

.دنیوگ یم  یعاضر  ردام  ار  نآ  نز و  دوخ  لوا :

.دنیوگ یم  یعاضر  ردپ  ار  وا  تسا و  وا  لام  ریش  هک  نز  رهوش  مود :

.دنشاب وا  یعاضر  ردام  ردپ و  هچرگا  دنور  الاب  هچره  نز  نآ  ردام  ردپ و  موس :

.دنیآ یم  ایند  هب  دعب  ای  دنا  هدمآ  ایند  هب  نز  نآ  زا  هک  یئاه  هچب  مراهچ :

.دنشاب هداد  ریش  ار  اه  هچب  نآ  وا  دالوا  هچ  هدمآ  ایند  هب  وا  دالوا  زا  هچ  دنور ؛ نیئاپ  هچره  نز  نآ  دالوا  ياه  هچب  مجنپ :

.دنشاب هدش  ردارب  رهاوخ و  نز  نآ  اب  ندروخ  ریش  هطساو  هب  ینعی  دنشاب ؛ یعاضر  هچرگا  نز  نآ  ردارب  رهاوخ و  مشش :

.دنشاب یعاضر  هچرگا  نز  نآ  همع  ومع و  متفه :

.دنشاب یعاضر  هچرگا  نز  نآ  هلاخ  یئاد و  متشه :

یعاضر دالوا  هچرگا  دنور ؛ نیئاپ  هچره  تسا ؛ رهوش  نآ  لام  ریش  هک  نز  نآ  رهوش  دالوا  مهن :
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.دنشاب وا 

.دنور الاب  هچره  تسا  رهوش  نآ  لام  ریش  هک  نز  نآ  رهوش  ردام  ردپ و  مهد :

.دنشاب وا  یعاضر  ردارب  رهاوخ و  هچرگا  تسا  وا  لام  ریش  هک  يرهوش  ردارب  رهاوخ و  مهدزای :

 - مه رگید  هدع  زین  دنـشاب و  یعاضر  هچرگا  دنور ؛ الاب  هچره  تسا  وا  لام  ریـش  هک  يرهوش  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  مهدزاود :
.دنوش یم  مرحم  نداد  ریش  هطساو  هب  دوش -  یم  هتفگ  دعب  لئاسم  رد  هک 

اب دـناوت  یمن  هچب  نآ  ردـپ  دـهد ؛ ریـش  دوـش  یم  هـتفگ  ( 2483  ) هلأـسم رد  هـک  یطئارــش  اــب  ار  يا  هـچب  ینز  رگا  هلأسم 2474 - 
هچرگا تسا ؛ وا  لاـم  ریـش  هک  ار  يرهوـش  ياـهرتخد  دـناوت  یمن  زین  دـنک و  جاودزا  دـنا  هدـمآ  اـیند  هـب  نز  نآ  زا  هـک  یئاـهرتخد 
طایتحا هچرگا  دـنک ؛ جاودزا  نز  نآ  یعاضر  ياهرتخد  اب  تسا  زیاـج  یلو  دـیامن  دـقع  دوخ  يارب  دنـشاب ؛ وا  یعاـضر  ياـهرتخد 

.دنکن جاودزا  نانآ  اب  هک  تسا  نآ  بحتسم 

تسا ریش  بحاص  هک  نز  نآ  رهوش  دهد ؛ ریش  دوش  یم  هتفگ  ( 2483  ) هلأسم رد  هک  یطئارش  اب  ار  يا  هچب  ینز  رگا  هلأسم 2475 - 
رهاوخ و هب  رهوش  ناشیوخ  زین  دیامنن و  جاودزا  نانآ  اب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  دوش ؛ یمن  مرحم  هچب  نآ  ياهرهاوخ  هب 

.دنوش یمن  مرحم  هچب  نآ  ردارب 

هچب رهاوخ  ردارب و  هب  نز  نآ  ناشیوخ  زین  دوش و  یمن  مرحم  هچب  نآ  ياهردارب  هب  دـهد ؛ ریـش  ار  يا  هچب  ینز  رگا  هلأسم 2476 - 
.دنوش یمن  مرحم  هدروخریش  هک  يا 

نآ دـناوت  یمن  رگید  دـیامن ؛ یکیدزن  نز  نآ  اب  دـنک و  جاودزا  هداد  لـماک  ریـش  ار  يرتخد  هک  ینز  اـب  ناـسنا  رگا  هلأسم 2477 - 
.دنک دقع  دوخ  يارب  ار  رتخد 

اب ناسنا  رگا  هلأسم 2478 - 
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.دیامن جاودزا  هداد  لماک  ریش  ار  رتخد  نآ  هک  ینز  اب  دناوت  یمن  رگید  دنک ؛ جاودزا  يرتخد 

ردـپ نز  رگا  زین  دـنک و  جاودزا  هداد  لماک  ریـش  ار  وا  ناسنا  گرزب  ردام  ای  ردام  هک  يرتخد  اـب  دـناوت  یمن  ناـسنا  هلأسم 2479 - 
.دیامن جاودزا  رتخد  نآ  اب  دناوت  یمن  ناسنا  دشاب  هداد  ریش  ار  يرتخد  وا  ردپ  ریش  زا  ناسنا 

یم لطاب  دقع  دهد ؛ ریـش  ار  رتخد  نآ  وا  ردپ  نز  ای  گرزبردام  ای  ردام  دعب  دنک ؛ دـقع  دوخ  يارب  ار  يراوخ  ریـش  رتخد  هچنانچ  و 
.دوش

رهاوخ رگا  تسا  نینچمه  درک و  جاودزا  دوش  یمن  هداد  لماک  ریـش  ار  وا  ناسنا  ردارب  نز  اـی  رهاوخ  هک  يرتخد  اـب  هلأسم 2480 - 
.دشاب هداد  ریش  ار  رتخد  نآ  ناسنا ؛ ردارب  هون  ای  رهاوخ  هون  ای  هدازردارب  ای  هداز 

هک ار  يا  هچب  رگا  تسا  نینچمه  دوش و  یم  مارح  دوخ  رهوش  هب  رتخد  نآ  دـهد ؛ ریـش  ار  دوخ  رتـخد  هچب  ینز  رگا  هلأسم 2481 - 
.دهد ریش  دراد  رگید  نز  زا  شرتخد  رهوش 

.دوش یمن  مارح  دوخ  رهوش  رب  تسا  راوخ  ریش  لفط  نآ  ردام  هک  شرسپ  نز  دهد ؛ ریش  ار  دوخ  رسپ  هچب  رگا  یلو 

هچ دوش ؛ یم  مارح  دوخ  رهوش  هب  رتخد  نآ  دهد ؛ ریـش  شردپ  ریـش  هب  ار  رتخد  نآ  رهوش  هچب  يرتخد  ردپ  نز  رگا  هلأسم 2482 - 
.دشاب رگید  نز  زا  هچ  رتخد  نامه  زا  هچب 

تسا ندش  مرحم  تلع  هک  ینداد  ریش  طیارش 

: دراد طرش  تشه  تسا  ندش  مرحم  تلع  هک  ینداد  ریش  هلأسم 2483 - 

.درادن هدئاف  دروخب  ریش  تسا  هدرم  هک  ینز  ناتسپ  زا  رگا  سپ  دروخب ؛ ار  هدنز  نز  ریش  هچب ؛ لوا :

هدمآ ایند  هب  انز  زا  هک  ار  يا  هچب  ریش  رگا  سپ  دشابن ؛ مارح  زا  نز  نآ  ریش  مود :

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 539 

http://www.ghaemiyeh.com


.دوش یمن  مرحم  یسک  هب  هچب  ریش ؛ نآ  هطساو  هب  دنهدب ؛ رگید  هچب  هب 

.درادن هجیتن  دنزیرب  وا  يولگ  رد  ار  ریش  رگا  سپ  دکمب ؛ ناتسپ  زا  ار  ریش  هچب  موس :

.دشابن طولخم  رگید  زیچ  اب  صلاخ و  ریش ؛ مراهچ :

.دشاب رهوش  کی  زا  ریش  مجنپ :

لوا رهوش  زا  هک  يریـش  ندـیئاز ؛ عقوم  ات  دوش و  نتـسبآ  وا  زا  دـنک و  يرگید  رهوش  دـعب  دـنهد ؛ قالط  ار  یهد  ریـش  نز  رگا  سپ 
يا هچب  هب  مود  رهوش  ریـش  زا  ندیئاز  زا  دعب  هعفد  تفه  لوا و  رهوش  ریـش  زا  ندـیئاز  زا  شیپ  هعفد  تشه  الثم  دـشاب و  یقاب  هتـشاد 

.دوش یمن  مرحم  یسک  هب  هچب  نآ  دهدب ؛

هچب نآ  هب  ندروخ  ریـش  هطـساو  هب  هک  یناسک  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـنک ؛ یق  رگا  دـنکن و  یق  ار  ریـش  ضرم  هطـساو  هب  هچب  مشش :
.دنیامنن وا  هب  مه  هنامرحم  هاگن  دننکن و  جاودزا  وا  اب  دیاب  دنوش ؛ یم  مرحم 

هک دنهدب  وا  هب  ریش  يرادقم  ای  دروخب ؛ ریس  ریش  دوش  یم  هتفگ  دعب  هلأسم  رد  هک  يروط  هب  زور  هنابـش  کی  ای  هبترم ؛ هدزناپ  متفه :
یتروص رد  دنهد ؛ ریش  وا  هب  مه  هبترم  هد  رگا  هکلب  تسا ؛ هدیئور  شندب  رد  تشوگ  هدش و  مکحم  شناوختسا  ریـش  نآ  زا  دنیوگب 

وا هب  وا  ندروخ  ریش  هطساو  هب  هک  یناسک  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشابن ؛ نداد  ماعط  هب  یتح  هلـصاف  چیه  هبترم  هد  نآ  نیب  هک 
.دنیامنن وا  هب  مه  هنامرحم  هاگن  دننکن و  جاودزا  وا  اب  دنوش ؛ یم  مرحم 

الثم رگا  هکلب  دوش ؛ یمن  مرحم  یـسک  هب  دنهد ؛ ریـش  ار  وا  لاس  ود  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  دشاب و  هدـشن  مامت  هچب  لاس  ود  متـشه :
ندش مامت  زا  شیپ 
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هد ریـش  نز  ندـیئاز  عقوم  زا  هچناـنچ  یلو  دوش ؛ یمن  مرحم  یـسک  هب  دروخب ؛ ریـش  هبترم  تفه  نآ  زا  دـعب  هبترم و  تشه  لاـسود ؛
.دوش یم  مرحم  دش ؛ هتفگ  هک  یناسک  هب  هچب  نآ  دهد ؛ ریش  ار  يا  هچب  دشاب و  یقاب  وا  ریش  دشاب و  هتشذگ  لاس  ود  زا  رتشیب 

؛ نیب رد  دنیوگن  هک  دروخب  اذغ  یمک  رگا  یلو  دروخن ؛ ار  رگید  سک  ریـش  ای  اذغ  زور  هنابـش  کی  نیب  رد  هچب  دیاب  هلأسم 2484 - 
ره رد  دروخن و  ار  رگید  سک  ریـش  هبترم  هد  نیب  رد  دروخب و  نز  کی  ریـش  زا  ار  هبترم  هد  دـیاب  زین  درادـن و  لاکـشا  هدروخ ؛ اذـغ 
رد ناتـسپ  هک  یلوا  نامز  زا  هک  دنک  ربص  یمک  ای  دنک ؛ هزات  سفن  ندروخ  ریـش  نیب  رد  رگا  یلو  دروخب ؛ ریـش  هلـصاف  نودـب  هعفد 

.درادن لاکشا  دوش  باسح  هعفد  کی  دوش ؛ یم  ریس  یتقو  ات  دریگ  یم  ناهد 

؛ دهد ریش  ار  رگید  هچب  مود  رهوش  ریش  زا  دنک و  رگید  رهوش  دعب  دهد ؛ ریش  ار  يا  هچب  دوخ  رهوش  ریـش  زا  نز  رگا  هلأسم 2485 - 
.دننکن جاودزا  مهاب  هک  تسا  نآ  رتهب  هچرگا  دنوش ؛ یمن  مرحم  رگیدکی  هب  هچب  ود  نآ 

ریـش ار  نانآ  هک  ینز  هب  رهوش و  هب  رگیدکی و  هب  نانآ  همه  دـهد ؛ ریـش  ار  هچب  نیدـنچ  رهوش  کی  ریـش  زا  نز  رگا  هلأسم 2486 - 
.دنوش یم  مرحم  هداد 

هب اه  هچب  نآ  همه  دهد ؛ ریـش  ار  يا  هچب  میتفگ  هک  یطیارـش  اب  نانآ  مادک  ره  دـشاب و  هتـشاد  نز  دـنچ  یـسک  رگا  هلأسم 2487 - 
.دنوش یم  مرحم  اهنز  نآ  همه  هب  درم و  نآ  هب  رگیدکی و 

دراد و هد  ریش  نز  ود  یسک  رگا  هلأسم 2488 - 
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.دوش یمن  مرحم  یسک  هب  هچب  نآ  دهدب ؛ ریش  هبترم  تفه  يرگید  هبترم و  تشه  الثم  ار  يا  هچب  نانآ  زا  یکی 

رسپ نآ  ردارب  رهاوخ و  هب  رتخد  نآ  ردارب  رهاوخ و  دهدب ؛ لماک  ریش  ار  يرتخد  رسپ و  رهوش  کی  ریـش  زا  ینز  رگا  هلأسم 2489 - 
.دنوش یمن  مرحم 

دنا هدش  وا  نز  هدازردارب  ای  هدازرهاوخ  ندروخ  ریـش  هطـساو  هب  هک  یئاهنز  اب  دوخ ؛ نز  نذا  نودب  دناوت  یمن  ناسنا  هلأسم 2490 - 
.دنک جاودزا 

؛ دنتـسه یعاضر  هک  ار  رـسپ  نآ  گرزب  ردام  ردام و  رهاوخ و  رتخد و  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـنک ؛ طاول  يرـسپ  اب  رگا  زین  و 
.دنکن دقع  دوخ  يارب  دنا ؛ هدش  وا  ردام  رهاوخ و  رتخد و  ندروخ  ریش  هطساو  هب  ینعی 

جاودزا وا  اـب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  هچرگا  دوـش  یمن  مرحم  ناـسنا  هب  هداد ؛ ریـش  ار  ناـسنا  ردارب  هک  ینز  هلأسم 2491 - 
.دنکن

؛ دنـشاب هدش  رگیدکی  رهاوخ  ندروخ ؛ ریـش  هطـساو  هب  ینعی  دنـشاب  یعاضر  هچرگا  رهاوخ ؛ ود  اب  دناوت  یمن  ناسنا  هلأسم 2492 - 
.دنک جاودزا 

ار مادک  ره  تسا  ریخم  هدوب ؛ تقو  کی  رد  نانآ  دقع  هک  یتروص  رد  دنا ؛ هدوب  رهاوخ  دمهفب  دعب  دنک و  دقع  ار  نز  ود  هچنانچ  و 
.دشاب یم  لطاب  یمود  دقع  حیحص و  یلوا  دقع  هدوبن  تقو  کی  رد  رگا  دنک و  رایتخا  دهاوخب 

رتهب هچرگا  دوش ؛ یمن  مارح  وا  رب  شرهوش  دهد ؛ ریش  دوش  یم  هتفگ  ادعب  هک  ار  یناسک  دوخ  رهوش  ریش  زا  نز  رگا  هلأسم 2493 - 
: دننک طایتحا  هک  تسا  نآ 

.ار دوخ  رهاوخ  ردارب و  لوا :

.ار دوخ  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  مود :

.ار دوخ  یئاد  دالوا  ومع و  دالوا  موس :

.ار دوخ  هدازردارب  مراهچ :

رهوش رهاوخ  ای  رهوش ؛ ردارب  مجنپ :
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.ار دوخ 

.ار شرهوش  هدازرهاوخ  ای  دوخ ؛ هدازرهاوخ  مشش :

.ار شرهوش  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  متفه :

.ار دوخ  رهوش  رگید  نز  هون  متشه :

تـسا نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دوش ؛ یمن  مرحم  ناسنا  هب  دهد ؛ ریـش  ار  ناسنا  هلاخ  رتخد  ای  همع  رتخد  یـسک  رگا  هلأسم 2494 - 
.دیامن يراددوخ  وا  اب  جاودزا  زا  هک 

ریـش وا  يومع  دنزرف  هک  ینز  دهد ؛ ریـش  ار  رگید  نز  يومع  دنزرف  نز  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دراد ؛ نز  ود  هک  يدرم  هلأسم 2495 - 
.دوش یمن  مارح  دوخ  رهوش  هب  هدروخ ؛

نداد ریش  بادآ 

دزم دوخ  رهوـش  زا  نداد  ریـش  يارب  رداـم  هک  تسا  راوازـس  تسا و  وا  رداـم  سک  ره  زا  رتـهب  هچب  نداد  ریـش  يارب  هلأسم 2496 - 
.دهدب دزم  رهوش  هک  تسا  بوخ  دریگن و 

.دهدب هیاد  هب  هتفرگ و  وا  زا  ار  هچب  دناوت  یم  رهوش  دریگب ؛ دزم  هیاد  زا  رتشیب  دهاوخب  ردام  رگا  و 

دـشاب و وکین  تروـص  تفع و  لـقع و  ياراد  یماـما و  هدزاود  دـنریگ ؛ یم  لـفط  يارب  هک  يا  هیاد  تسا  بحتـسم  هلأسم 2497 - 
.دشاب هدازانز  ای  قلخ ؛ دب  ای  تروص ؛ دب  ای  یماما ؛ هدزاود  ریغ  ای  لقع ؛ مک  تسا  هورکم 

.دشاب هدمآ  ایند  هب  انز  زا  هک  تسا  يا  هچب  زا  شریش  هک  دنریگب  يا  هیاد  تسا  هورکم  زین  و 

نداد ریش  هقرفتم  لئاسم 

هچ هب  هک  دوش  شومارف  تسا  نکمم  اریز  دـنهدن ؛ ریـش  ار  يا  هچب  ره  هک  دـننک  يریگوـلج  اـهنز  زا  تسا  بحتـسم  هلأسم 2498 - 
.دنیامن جاودزا  رگیدکی  اب  مرحم  رفن  ود  ادعب  دنا و  هداد  ریش  یناسک 

زا یلو  دـنیامن ؛ مارتـحا  ار  رگیدـکی  تسا  بحتـسم  دـننک  یم  ادـیپ  یـشیوخ  ندروخ ؛ ریـش  هطـساو  هب  هک  یناـسک  هلأسم 2499 - 
.تسین نانآ  يارب  دراد  دوخ  ناشیوخ  اب  ناسنا  هک  یشیوخ  ياهقح  دنرب و  یمن  ثرا  رگیدکی 

.دنهدب ریش  مامت  لاس  ود  ار  هچب  تسا  بحتسم  دشاب ؛ نکمم  هک  یتروص  رد  هلأسم 2500 - 

؛ دهد ریـش  ار  رگید  سک  هچب  رهوش ؛ هزاجا  نودب  دناوت  یم  نز  دورن ؛ نیب  زا  رهوش  قح  نداد ؛ ریـش  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 2501 - 
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رتخد وا  رهوش  رگا  الثم  دوش ؛ یم  مارح  دوخ  رهوش  هب  هچب  نآ  هب  نداد  ریـش  هطـساو  هب  هک  دـهد  ریـش  ار  يا  هچب  تسین  زیاـج  یلو 
ریش ار  رتخد  نآ  دیابن  نز  دشاب ؛ هدرک  دقع  دوخ  يارب  ار  يراوخ  ریش 
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.ددرگ یم  مارح  وا  رب  دوش و  یم  شرهوش  نز  ردام  شدوخ  دهد ؛ ریش  ار  رتخد  نآ  رگا  نوچ  دهد ؛

رد دنک و  هغیص  دوخ  يارب  یتدم  الثم  ار  يراوخ  ریش  رتخد  دیاب  دوش ؛ مرحم  وا  هب  شردارب  نز  دهاوخب  یـسک  رگا  هلأسم 2502 - 
.دهد ریش  ار  رتخد  نآ  شردارب  نز  دش  هتفگ  ( 2483  ) هلأسم رد  هک  یطیارش  اب  تدم  نآ 

الثم هدش ؛ مارح  وا  رب  نز  نآ  ندروخ  ریـش  هطـساو  هب  دیوگب  دـنک ؛ دـقع  دوخ  يارب  ار  ینز  هکنآ  زا  شیپ  درم  رگا  هلأسم 2503 - 
دوخ دیوگب و  دقع  زا  دعب  رگا  دنک و  جاودزا  نز  نآ  اب  دناوت  یمن  دشاب ؛ نکمم  وا  قیدصت  هچنانچ  هدروخ ؛ اروا  ردام  ریـش  دیوگب 
تقو رد  یلو  دـشاب  هدرک  یکیدزن  ای  دـشاب  هدرکن  یکیدزن  وا  اب  درم  رگا  سپ  تسا ؛ لـطاب  دـقع  دـیامن ؛ لوبق  ار  وا  فرح  مه  نز 
دیاب رهوش  هدوب ؛ مارح  درم  نآ  رب  هک  دـمهفب  یکیدزن  زا  دـعب  رگا  درادـن و  رهم  تسا ؛ مارح  درم  نآ  رب  دـنادب  نز  ندرک ؛ یکیدزن 

.دهدب دنتسه  وا  لثم  هک  یئاهنز  قباطم  ار  وا  رهم 

یمن دشاب ؛ نکمم  وا  قیدـصت  هچنانچ  هدـش ؛ مارح  يدرم  رب  ندروخ  ریـش  هطـساو  هب  دـیوگب  دـقع  زا  شیپ  نز  رگا  هلأسم 2504 - 
تسا و مارح  وا  رب  نز  هک  دیوگب  دقع  زا  دعب  درم  هک  تسا  یتروص  لثم  دیوگب ؛ دقع  زا  دعب  رگا  دـنک و  جاودزا  درم  نآ  اب  دـناوت 

.دش هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  نآ  مکح 

: دوش یم  تباث  زیچ  ود  هب  تسا  ندش  مرحم  تلع  هک  ینداد  ریش  هلأسم 2505 - 

.دنک ادیپ  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  ناسنا  هک  يا  هدع  ندادربخ  لوا 

درم کی  ای  لداع  درم  ود  تداهش  مود 
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تسیب و هچب  نالف  هک  میا  هدید  ام  دنیوگب  الثم  دنیوگب ؛ مه  ار  نداد  ریـش  طیارـش  دیاب  یلو  دنـشاب ؛ لداع  هک  نز  راهچ  ای  نز  ود  و 
هتفگ ( 2483  ) هلأسم رد  هک  ار  اهطرـش  ریاس  نینچمه  هدروخن و  نیب  رد  مه  يزیچ  هدروخ و  ریـش  نز  نالف  ناتـسپ  زا  تعاس  راـهچ 

.دنهد حرش  دش 

نآ هب  هک  دنـشاب  هتـشاد  نامگ  ای  هن ؛ ای  هدروخ  ریـش  هچب  تسا  ندـش  مرحم  تلع  هک  يرادـقم  هب  دـننک  کـش  رگا  هلأسم 2506 - 
.دننک طایتحا  هک  تسا  نآ  رتهب  یلو  دوش  یمن  مرحم  یسک  هب  هچب  هدروخ ؛ ریش  رادقم 

قالط ماکحا 

دننک روبجم  ار  وا  رگا  دهد و  قالط  دوخ  رایتخا  هب  دشاب و  لقاع  غلاب و  دیاب  دـهد ؛ یم  قالط  ار  دوخ  نز  هک  يدرم  هلأسم 2507 - 
دیوگب یخوش  هب  الثم  ار  قالط  هغیـص  رگا  سپ  دـشاب ؛ هتـشاد  قالط  دـصق  دـیاب  زین  تسا و  لطاب  قـالط  دـهد  قـالط  ار  شنز  هک 

.تسین حیحص 

دـشاب و هدرکن  یکیدزن  وا  اب  یکاپ  نآ  رد  شرهوش  دـشاب و  كاپ  سافن  ضیح و  نوخ  زا  قالط  تقو  رد  دـیاب  نز  هلأسم 2508 - 
.دوش یم  هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  طرش  ود  نیا  لیصفت 

: تسا حیحص  تروص  هس  رد  سافن  ای  ضیح  لاح  رد  نز  نداد  قالط  هلأسم 2509 - 

.دشاب هدرکن  یکیدزن  وا  اب  اربد  البق و  جاودزا  زا  دعب  شرهوش  هکنآ  لوا 

بحتسم طایتحا  هدوب ؛ نتسبآ  دمهفب  دعب  دهدب ؛ شقالط  ضیح  لاح  رد  رهوش  دشابن و  مولعم  رگا  تسا و  نتسبآ  دشاب  مولعم  مود 
.دهد قالط  ار  وا  هرابود  هک  تسا  نآ 

تسا كاپ  سافن  ضیح و  نوخ  زا  نز  هک  دمهفب  دناوتن  ندوب  سبح  ای  ندوب  بئاغ  هطساو  هب  درم  موس 
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.هن ای 

قالط هدوب ؛ ضیح  لاح  رد  قالط  عقوم  هک  دوش  مولعم  دعب  دـهد  شقالط  دـنادب و  كاپ  ضیح  نوخ  زا  ار  نز  رگا  هلأسم 2510 - 
.تسا حیحص  وا  قالط  هدوب ؛ كاپ  دوش  مولعم  دعب  دهد  شقالط  دنادب و  ضیح  رد  ار  وا  رگا  تسا و  لطاب  وا 

قالط ار  وا  دهاوخب  دـنک و  ترفاسم  الثم  دوش  بئاغ  رگا  تسا ؛ سافن  ای  ضیح  لاح  رد  شنز  دـناد  یم  هک  یـسک  هلأسم 2511 - 
.دهدب قالط  دعب  دنک و  ربص  دنوش  یم  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  اهنز  الومعم  هک  یتدم  ات  دیاب  دهد ؛

لاح رد  وا  نز  هک  دـنک  ادـیپ  عالطا  دـناوتب  هچناـنچ  دـهد ؛ قـالط  ار  دوخ  نز  دـهاوخب  تسا  بئاـغ  هک  يدرم  رگا  هلأسم 2512 - 
ات دیاب  هدش ؛ نیعم  عرـش  رد  هک  دـشاب  يرگید  ياه  هناشن  ای  نز  ضیح  تداع  يور  زا  وا  عالطا  هچرگا  هن ؛ ای  تسا  سافن  ای  ضیح 

.دنک ربص  دنوش  یم  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  اهنز  الومعم  هک  یتدم 

ات دـنک  ربص  دـیاب  دـهد ؛ شقالط  دـهاوخب  دـنک و  یکیدزن  تسا  كاپ  ساـفن  ضیح و  نوخ  زا  هک  شلاـیع  اـب  رگا  هلأسم 2513 - 
لاکـشا دنهد ؛ قالط  یکیدزن  زا  دعب  رگا  تسا ؛ نتـسبآ  ای  هدشن ؛ مامت  شلاس  هن  هک  ار  ینز  یلو  دوش ؛ كاپ  دنیبب و  ضیح  هرابود 

.دشاب هسئای  رگا  تسا  نینچمه  درادن و 

(. تشذگ هلأسم 441  رد  هسئای  يانعم  )

مولعم دعب  هچنانچ  دهد ؛ شقالط  یکاپ  نامه  رد  دنک و  یکیدزن  تسا  كاپ  سافن  ضیح و  نوخ  زا  هک  ینز  اب  رگا  هلأسم 2514 - 
.دهد قالط  ار  وا  هرابود  بحتسم  طایتحا  رب  انب  هدوب ؛ نتسبآ  قالط  عقوم  هک  دوش 

زا هک  ینز  اب  رگا  هلأسم 2515 - 
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نز هک  يردق  هب  دـیاب  دـهد ؛ شقالط  رفـس  رد  دـهاوخب  هچنانچ  دـیامن ؛ ترفاسم  دـنک و  یکیدزن  تسا  كاپ  سافن  ضیح و  نوخ 
.دنک ربص  دوش  یم  كاپ  هرابود  دنیب و  یم  نوخ  یکاپ  نآ  زا  دعب  الومعم 

.دشابن هام  کی  زا  رتمک  تدم  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و 

اب هک  یتقو  زا  دیاب  دهد ؛ قالط  دنیب  یمن  ضیح  یـضرم  ای  تقلخ  لصا  هطـساو  هب  هک  ار  دوخ  نز  دهاوخب  درم  رگا  هلأسم 2516 - 
.دهد قالط  ار  وا  دعب  دیامن و  يراددوخ  وا  اب  عامج  زا  هام  هس  ات  هدرک  یکیدزن  وا 

رهوش دوخ  رگا  دنونـشب و  ار  نآ  لداع  درم  ود  دوش و  هدناوخ  قلاط  هملک  هب  حیحـص و  یبرع  هغیـص  هب  دـیاب  قالط  هلأسم 2517 - 
تسا و اهر  همطاف  نم  نز  ینعی  قلاط  همطاف  یتجوز  دیوگب  دـیاب  دـشاب ؛ همطاف  الثم  وا  نز  مسا  دـناوخب و  ار  قالط  هغیـص  دـهاوخب 

.قلاط همطاف  یلکوم  هجوز  دیوگب  دیاب  لیکو  نآ  دنک  لیکو  ار  يرگید  رگا 

.تسین مزال  وا  مان  رکذ  دشاب ؛ نیعم  نز  هک  یتروص  رد  و 

هک تسا  نیا  هب  وا  ندش  اهر  درادن و  قالط  دنا  هدرک  دـقع  ار  وا  هلاس  کی  ای  ههام  کی  الثم  هدـش ؛ هغیـص  هک  ینز  هلأسم 2518 - 
: دیوگب هک  بیترت  نیا  هب  دشخبب  وا  هب  ار  تدم  درم  ای  دوش ؛ مامت  شتدم 

.تسین مزال  ضیح  زا  نز  ندوب  كاپ  نتفرگ و  دهاش  مدیشخب و  وت  هب  ار  تدم 

قالط هدع 

زا دـعب  دـشاب ؛ هدرک  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  هچرگا  ینعی  دـنرادن ؛ هدـع  هسئای  نز  هدـشن و  مامت  شلاـس  هن  هک  ینز  هلأسم 2519 - 
.دننک رهوش  اروف  دنناوت  یم  قالط 

هدش مامت  شلاس  هن  هک  ینز  هلأسم 2520 - 
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هک تسا  نآ  دازآ  نز  هدع  درادهگن و  هدـع  دـیاب  قالط  زا  دـعب  دـهد ؛ شقالط  رگا  هدرک  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  تسین و  هسئای  و 
ار موس  ضیح  هک  نیمه  دوش و  كاپ  دـنیبب و  ضیح  هرابود  هک  دـنک  ربص  يردـق  هب  داد ؛ شقالط  یکاپ  رد  شرهوش  هکنآ  زا  دـعب 

یم ینعی  درادـن ؛ هدـع  دـهدب  شقالط  وا  اب  ندرک  یکیدزن  زا  شیپ  رگا  یلو  دـنک ؛ رهوش  دـناوت  یم  دوش و  یم  مامت  وا  هدـع  دـید 
.دنک رهوش  اروف  قالط  زا  دعب  دناوت 

وا اـب  یکیدزن  زا  دـعب  شرهوش  هچناـنچ  دـننیب ؛ یم  ضیح  هک  دـشاب  یئاـهنز  نس  رد  رگا  دـنیب  یمن  ضیح  هک  ینز  هلأسم 2521 - 
.درادهگن هدع  هام  هس  ات  قالط  زا  دعب  دیاب  دهد  شقالط 

یم هدـید  هام  هک  یعقوم  زا  ینعی  یلاله ؛ هام  هس  دـیاب  دـنهدب ؛ شقالط  هام  لوا  رگا  تسا ؛ هام  هس  وا  هدـع  هک  ینز  هلأسم 2522 - 
.درادهگن هدع  هام  هس  ات  دوش 

هـس ات  درادهگن  هدع  مراهچ  هام  زا  ار  لوا  هام  يرـسک  زین  نآ و  زا  دعب  هام  ود  اب  ار  هام  یقاب  دیاب  دنهدب ؛ شقالط  هام  نیب  رد  رگا  و 
دعب هام  ود  اب  ار  هام  یقاب  زور  هن  دیاب  دشاب ؛ زور  هن  تسیب و  هام  نآ  دنهد و  شقالط  هام  متسیب  زور  بورغ  رگا  الثم  دوش ؛ مامت  هام 

ات درادهگن ؛ هدع  زور  کی  تسیب و  مراهچ  هام  زا  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  درادهگن و  هدع  مراهچ  هام  زا  زور  تسیب  نآ و  زا 
.دوش زور  یس  هتشادهگن  هدع  لوا  هام  زا  هک  يرادقم  هب 

انب تسا ؛ وا  هچب  ندش  طقس  ای  ندمآ  ایند  ات  شا  هدع  دنهد ؛ قالط  ار  نتسبآ  نز  رگا  هلأسم 2523 - 
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.دوش یم  مامت  شا  هدع  دیآ ؛ ایند  هب  وا  هچب  قالط ؛ زا  دعب  تعاس  کی  الثم  رگا  نیا  رب 

هچنانچ دـنک ؛ رهوش  هلاس  کی  ای  ههاـم ؛ کـی  ـالثم  دوش  هغیـص  رگا  تسین  هسئاـی  هدـش و  ماـمت  شلاـس  هن  هک  ینز  هلأسم 2524 - 
یم ضیح  رگا  سپ  درادهگن ؛ هدع  دیاب  دشخبب ؛ وا  هب  ار  تدـم  رهوش  ای  دوش ؛ مامت  نز  نآ  تدـم  دـیامن و  یکیدزن  وا  اب  شرهوش 

يراددوخ ندرک  رهوش  زا  زور  جنپ  لهچ و  دـنیب ؛ یمن  ضیح  رگا  دـنکن و  رهوش  درادـهگن و  هدـع  ضیح  ود  رادـقم  هب  دـیاب  دـنیب 
هدع تسا  رتشیب  هک  زور  جنپ  لهچ و  ای  ندیئاز  زا  مادـک  ره  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـشاب  نتـسبآ  هک  یتروص  رد  دـیامن و 

.درادهگن

؛ دنادن ای  دنا  هداد  شقالط  دنادب  نز  هچ  دوش ؛ یم  مامت  قالط  هغیص  ندناوخ  هک  تسا  یعقوم  زا  قالط  هدع  يادتبا  هلأسم 2525 - 
.درادهگن هدع  هرابود  تسین  مزال  دنا ؛ هداد  قالط  ار  وا  هک  دمهفب  هدع  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  سپ 

هدرم شرهوش  هک  ینز  هدع 

؛ درادـهگن هدـع  زور  هد  هام و  راهچ  ات  دـیاب  دـشابن ؛ نتـسبآ  رگا  تسا  دازآ  هک  یتروص  رد  هدرم  شرهوش  هک  ینز  هلأسم 2526 - 
.دشاب هدرکن  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  ای  دشاب  هغیص  ای  هسئای  هچرگا  دیامن ؛ يراددوخ  ندرک  رهوش  زا  ینعی 

ات دیاب  دیآ ؛ ایند  هب  يا  هچب  زور ؛ هد  هام و  راهچ  نتشذگ  زا  شیپ  رگا  یلو  درادهگن ؛ هدع  ندیئاز  عقوم  ات  دیاب  دشاب ؛ نتسبآ  رگا  و 
.دنیوگ یم  تافو  هدع  ار  هدع  نیا  دنک و  ربص  شرهوش  گرم  زا  زور  هد  هام و  راهچ 

نینچمه دشکب و  همرس  دشوپب و  ناولا  سابل  تسا  مارح  دشاب  یم  تافو  هدع  رد  هک  ینز  هلأسم 2527 - 
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.دشاب یم  مارح  وا  رب  دوش  باسح  تنیز  هک  يرگید  ياهراک 

ادعب وا  رهوش  دوش  مولعم  هچنانچ  دنک ؛ رهوش  تافو  هدع  ندش  مامت  زا  دعب  هدرم و  شرهوش  هک  دـنک  نیقی  نز  رگا  هلأسم 2528 - 
قالط و هدع  مود  رهوش  يارب  ندیئاز  رادقم  ات  دشاب  نتسبآ  هک  یتروص  رد  طایتحا  رب  انب  دوش و  ادج  مود  رهوش  زا  دیاب  تسا  هدرم 

قالط هدـع  مود  رهوش  يارب  دـعب  تافو و  هدـع  لوا  رهوش  يارب  دـشابن ؛ نتـسبآ  رگا  درادـهگن و  تافو  هدـع  لوا  رهوش  يارب  دـعب 
.درادهگن

رهوش گرم  زا  نز  هک  تسا  یعقوم  زا  دشاب ؛ بئاغ  مکح  رد  ای  بئاغ  نز  رهوش  هک  یتروص  رد  تافو  هدع  يادتبا  هلأسم 2529 - 
.دوش علطم 

: دوش یم  لوبق  وا  زا  طرش  ود  اب  هدش ؛ مامت  ما  هدع  دیوگب  نز  رگا  هلأسم 2530 - 

.دشابن تمهت  دروم  طایتحا  رب  انب  هکنآ  لوا 

.دشاب نکمم  هدع  ندش  مامت  تدم  نآ  رد  هک  دشاب  هتشذگ  يردق  هب  شرهوش  ندرم  ای  قالط  زا  مود 

( یعجر قالط  نئاب و  قالط 

لوبق ینز  هب  ار  وا  دقع  نودب  ینعی  دنک ؛ عوجر  دوخ  نز  هب  درادـن  قح  درم  قالط ؛ زا  دـعب  هک  تسا  نآ  نئاب  قالط  هلأسم 2531 - 
: تسا مسق  جنپ  رب  نآ  دیامن و 

.دشاب هدشن  مامت  شلاس  هن  هک  ینز  قالط  لوا 

.دشاب هسئای  هک  ینز  قالط  مود 

.دشاب هدرکن  یکیدزن  وا  اب  دقع  زا  دعب  شرهوش  هک  ینز  قالط  موس 

.دنا هداد  قالط  هعفد  هس  ار  وا  هک  ینز  موس  قالط  مراهچ 

.تارابم علخ و  قالط  مجنپ 

.دش دهاوخ  هتفگ  ادعب  اهنیا  ماکحا  و 

.دیامن عوجر  وا  هب  دناوت  یم  شرهوش  تسا ؛ هدع  رد  نز  یتقو  ات  ینعم  نیا  هب  تسا  یعجر  قالط  اهنیا  ریغ  و 

ار شنز  هک  یسک  هلأسم 2532 - 
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هلمج زا  هک  عقاوم  زا  یضعب  رد  یلو  دنک ؛ نوریب  هدوب  هناخ  نآ  رد  قالط  عقوم  هک  يا  هناخ  زا  ار  وا  تسا  مارح  هداد ؛ یعجر  قالط 
.درادن لاکشا  وا  ندرک  نوریب  تسا ؛ بناجا  اب  ندومن  دمآ  تفر و  ای  یشاحف  اهنآ 

.دور نوریب  هناخ  نآ  زا  مزال  ریغ  ياهراک  يارب  نز  تسا  مارح  زین  و 

: ندرک عوجر  ماکحا 

: دنک عوجر  دوخ  نز  هب  دناوت  یم  مسق  ود  هب  درم  یعجر ؛ قالط  رد  هلأسم 2533 - 

.دهد رارق  دوخ  نز  هرابود  اروا  هک  دشاب  نیا  شیانعم  هک  دنزب  یفرح  لوا :

عوجر دصق  هچرگا  دوش  یم  ققحم  عوجر  ندرک  یکیدزن  هب  هک  تسا  نیا  رهاظ  دنک و  عوجر  دصق  راک  نآ  هب  دنک و  يراک  مود :
.دشاب هتشادن 

شدوخ دمهفب ؛ یـسک  هکنیا  نودب  رگا  هکلب  دـهد ؛ ربخ  نز  هب  ای  دریگب  دـهاش  درم  تسین  مزال  ندرک  عوجر  يارب  هلأسم 2534 - 
.دیامن تابثا  تسا  مزال  ما  هدومن  عوجر  هدع  رد  هک  دیوگب  درم  هدع  یمامت  زا  دعب  رگا  یلو  تسا ؛ حیحص  شعوجر  دنک  عوجر 

نیا دنکن ؛ عوجر  وا  هب  رگید  هک  دنک  حلـص  وا  اب  دریگب و  وا  زا  یلام  رگا  هداد ؛ یعجر  قالط  ار  دوخ  نز  هک  يدرم  هلأسم 2535 - 
دنک عوجر  هک  یتروص  رد  دور و  یمن  نیب  زا  وا  عوجر  قـح  یلو  دـیامنن  عوـجر  هک  تسا  مزـال  تسا و  حیحـص  هچرگا  هحلاـصم 

.دوش یمن  یئادج  بجوم  هداد  هک  یقالط 

ای دنک ؛ شدقع  قالط  ره  زا  دـعب  دـهد و  قالط  ار  وا  راب  ود  ای  دـنک ؛ عوجر  وا  هب  دـهد و  قالط  راب  ود  ار  ینز  رگا  هلأسم 2536 - 
نز نآ  موس  قالط  زا  دعب  دنک ؛ دقع  رگید  قالط  زا  دعب  عوجر و  قالط  کی  زا  دعب 
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.تسا مارح  وا  رب 

هرابود ار  نز  نآ  دـناوت  یم  ینعی  دوش ؛ یم  لالح  لوا  رهوش  هب  طرـش  جـنپ  اب  دـنک ؛ رهوش  يرگید  هب  موس  قالط  زا  دـعب  رگا  یلو 
: دیامن دقع 

رهوش دش  ادج  وا  زا  هکنآ  زا  دعب  دنک ؛ هغیـص  ار  وا  هلاس  کی  ای  ههام  کی  الثم  رگا  دـشاب و  یگـشیمه  مود  رهوش  دـقع  هکنآ  لوا 
.دنک دقع  ار  وا  دناوت  یمن  لوا 

.دشاب نز  يولج  زا  یکیدزن  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنک و  لوخد  یکیدزن و  وا  اب  مود  رهوش  مود 

.دریمب ای  دهد  شقالط  مود  رهوش  موس 

.دوش مامت  مود  رهوش  تافو  هدع  ای  قالط  هدع  مراهچ 

.دشاب غلاب  مود  رهوش  بجاو  طایتحا  رب  انب  مجنپ 

علخ قالط 

علخ قالط  دهد ؛ شقالط  هک  دشخب  یم  وا  هب  ار  دوخ  رگید  لام  ای  رهم  تسین و  لیام  شرهوش  هب  هک  ار  ینز  قالط  هلأسم 2537 - 
.دنیوگ

یتجوز دیوگ  یم  لذب  زا  سپ  دشاب ؛ همطاف  الثم  نز  مسا  هچنانچ  دناوخب ؛ ار  قالط  هغیـص  دهاوخب  رهوش  دوخ  رگا  هلأسم 2538 - 
هدومن لذـب  هک  يزیچ  لباقم  رد  ار  همطاف  منز  ینعی  قلاط  یه  دـیوگب  زین  بحتـسم  طایتحا  رب  انب  تلذـب و  اـم  یلع  اـهتعلاخ  همطاـف 

.تسین مزال  زین  تارابم  قالط  رد  اجنیا و  رد  شمان  ندرب  دشاب  نیعم  نز  هک  یتروص  رد  تسا و  اهر  وا  مداد  علخ  قالط 

قالط ار  نز  هک  دنک  لیکو  ار  سک  نامه  رهوش  دشخبب و  شرهوش  هب  ار  وا  رهم  هک  دنک  لیکو  ار  یـسک  ینز  رگا  هلأسم 2539 - 
تلذب همطاف  یتلکوم  نع  دناوخ  یم  روطنیا  ار  قالط  هغیـص  لیکو ؛ دـشاب ؛ همطاف  نز  مسا  دـمحم و  رهوش  مسا  الثم  هچنانچ  دـهد ؛

نودب نآ  زا  سپ  هیلع  اهعلخیل  دمحم  یلکومل  اهرهم 
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هب ار  يرگید  زیچ  رهم  زا  ریغ  هک  دنک  لیکو  ار  یـسک  ینز  رگا  قلاط و  یه  تلذب  ام  یلع  اهتعلاخ  یلکوم  هجوز  دـیوگ  یم  هلـصاف 
تلذب دیوگب  دیاب  هداد  ناموت  دص  الثم  دیوگب ؛ ار  زیچ  نآ  اهرهم  هملک  ياج  هب  دیاب  لیکو  دـهد ؛ قالط  ار  وا  هک  دـشخبب  وا  رهوش 

.ناموت هام 

تارابم قالط 

.دنیوگ تارابم  ار  قالط  نآ  دهد ؛ قالط  ار  وا  هک  دهدب  درم  هب  یلام  نز  دنهاوخن و  ار  رگیدکی  رهوش  نز و  رگا  هلأسم 2540 - 

همطاف یتجوز  تاراب  دیوگب  دیاب  دشاب ؛ همطاف  نز  مسا  الثم  هچنانچ  دـناوخب ؛ ار  تارابم  هغیـص  دـهاوخب  رهوش  رگا  هلأسم 2541 - 
.تسا اهر  وا  سپ  میدش  ادج  مه  زا  وا  هدرک  لذب  لباقم  رد  همطاف  منز  نم و  ینعی  قلاط  یهف  تلذب  ام  یلع 

: دیوگب دیاب  لیکو  دنک ؛ لیکو  ار  يرگید  رگا  و 

« تلذب امب  « ، » تلذب ام  یلع   » هملک ياج  هب  رگا  تروص  ود  ره  رد  قلاط و  یهف  تلذب  ام  یلع  همطاف  هتجوز  تاراب  یلکوم  لبق  نع 
.درادن لاکشا  دیوگب 

رهوش هب  ار  دوخ  لاـم  هکنآ  يارب  نز  رگا  یلو  دوش ؛ هدـناوخ  حیحـص  یبرع  هب  دـیاب  تاراـبم  عـلخ و  قـالط  هغیـص  هلأسم 2542 - 
.درادن لاکشا  مدیشخب  وت  هب  ار  لام  نالف  قالط ؛ يارب  دیوگب  یسراف  هب  الثم  دشخبب 

دقع نودـب  دـنک و  عوجر  دـناوت  یم  رهوش  ددرگرب ؛ دوخ  شـشخب  زا  تارابم ؛ ای  علخ  قـالط  هدـع  نیب  رد  نز  رگا  هلأسم 2543 - 
.دهد رارق  دوخ  نز  ار  وا  هرابود 

دـشاب رتشیب  رگا  علخ  قـالط  رد  یلو  دـشابن ؛ رهم  زا  رتشیب  دـیاب  دریگ ؛ یم  تاراـبم  قـالط  يارب  رهوش  هک  ار  یلاـم  هلأسم 2544 - 
.درادن لاکشا 

قالط هقرفتم  ماکحا 

نامگ ای  تسین  شرهوش  وا  هک  دنادب  نز  هچ  دـنک ؛ یکیدزن  تسا  وا  دوخ  لایع  هکنیا  نامگ  هب  یمرحمان  نز  اب  رگا  هلأسم 2545 - 
.درادهگن هدع  دیاب  دشاب ؛ یم  شرهوش  دنک 

شرهوش دنک  نامگ  ای  تسین ؛ وا  رهوش  درم  نآ  هک  دنادب  نز  هچ  دـنک ؛ انز  تسین  شلایع  دـناد  یم  هک  ینز  اب  رگا  هلأسم 2546 - 
هدع تسین  مزال  دشاب ؛ یم 
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.درادهگن

ود ره  یلو  تسا  حیحـص  نآ  دقع  قالط و  دوش ؛ وا  نز  دریگب و  قالط  شرهوش  زا  هک  دـنزب  لوگ  ار  ینز  درم  رگا  هلأسم 2547 - 
.دنا هدرک  یگرزب  تیصعم 

؛ دهدن یجرخ  وا  هب  هام  شـش  الثم  ای  دیامن  ترفاسم  رهوش  رگا  هک  دنک  طرـش  رهوش  اب  دـقع  نمـض  رد  نز  هاگره  هلأسم 2548 - 
یجرخ هام  شـش  ات  الثم  ای  دـنک  ترفاسم  درم  رگا  هک  دـنک  طرـش  هچنانچ  یلو  تسا ؛ لطاب  طرـش  نیا  دـشاب ؛ وا  اب  قـالط  راـیتخا 

.تسا حیحص  دهد  قالط  ار  دوخ  دوش و  لصاح  طرش  هک  یتروص  رد  دشاب ؛ لیکو  دوخ  قالط  يارب  وا  فرط  زا  دهدن ؛

ار دوخ  شرهوش  فرط  زا  تساوخ  تقو  ره  دشاب  لیکو  هک  دنک  طرـش  يرگید  مزال  دقع  ای  حاکن  دقع  نمـض  رد  رگا  نینچمه  و 
؛ دـنک لزع  تلاـکو  زا  ار  نز  دـهاوخب  یلو  دراد  ار  نتفگ  قـالط  قح  زین  دوخ  رهوش  تروـص  ره  رد  درادـن و  یبـیع  دـهد ؛ قـالط 

.دوش یمن  لطاب  هدش  طرش  تلاکو 

لمع وا  روتـسد  هب  دورب و  لداع  دهتجم  دزن  دیاب  دـنک ؛ رهوش  يرگید  هب  دـهاوخب  رگا  هدـش ؛ مگ  شرهوش  هک  ینز  هلأسم 2549 - 
.دیامن

.دنهدب قالط  ار  وا  نز  دنناوت  یم  هناوید  يردپ  دج  ردپ و  هلأسم 2550 - 

هغیـص تدم  ءزج  هچب  فیلکت  نامز  زا  يرادقم  هچرگا  دنک ؛ هغیـص  ار  ینز  دوخ  لفط  يارب  يردپ  دج  ای  ردـپ  رگا  هلأسم 2551 - 
ار نز  نآ  تدـم  دـناوت  یم  دـشاب ؛ هچب  حالـص  هچنانچ  دـنک ؛ هغیـص  هلاس  ود  ار  ینز  شدوخ  هلاس  هدراهچ  رـسپ  يارب  ـالثم  دـشاب ؛

.دهد قالط  دناوت  یمن  ار  وا  یمئاد  نز  یلو  دشخبب 

درم هدش ؛ نیعم  عرش  رد  هک  یتامالع  يور  زا  رگا  هلأسم 2552 - 
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زا دعب  ار  نز  نآ  دناوت  یم  هدشن  تباث  شدزن  نانآ  تلادع  هک  يرگید  دهد ؛ قالط  نانآ  شیپ  ار  دوخ  نز  دنادب و  لداع  ار  رفن  ود 
يراددوخ وا  اب  جاودزا  زا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچرگا  دـنک ؛ دـقع  رگید  سک  يارب  اـی  دوخ  يارب  شا  هدـع  ندـش  ماـمت 

.دنکن دقع  ار  وا  مه  يرگید  يارب  دیامن و 

دهدب و هدوب  شنز  هک  یتقو  لثم  ار  وا  جراخم  هچنانچ  دـهد ؛ قالط  دـمهفب  وا  هکنیا  نودـب  ار  دوخ  نز  یـسک  رگا  هلأسم 2553 - 
يارب تدم  نآ  رد  هک  ار  یئاهزیچ  دناوت  یم  دنک ؛ تباث  مه  اعرش  مداد و  قالط  ار  وت  شیپ  لاس  کی  دیوگب  لاس  کی  زا  دعب  الثم 

.دیامن هبلاطم  وا  زا  دناوت  یمن  هدرک  فرصم  هک  ار  یئاهزیچ  یلو  دریگب ؛ سپ  وا  زا  تسا  هدرکن  فرصم  وا  هدومن و  هیهت  نز 

هدش ادیپ  لام  بصغ - 

بصغ ماکحا 

ماجنا یسک  رگا  هک  تسا  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  نیا  دوش و  طلـسم  یـسک  قح  ای  لام  رب  ملظ ؛ يور  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  بصغ 
.دوش یم  راتفرگ  تخس  باذع  هب  تمایق  رد  دهد ؛

زا ار  نیمز  نآ  تمایق  رد  دنک ؛ بصغ  يرگید  زا  نیمز  بجو  کی  سک  ره  هک  تسا  هدـش  تیاور  ص )  ) مرکا ربمغیپ  ترـضح  زا 
.دنزادنا یم  وا  ندرگ  هب  قوط  لثم  نآ  هقبط  تفه 

قح دننک ؛ هدافتسا  هدش  هتخاس  مومع  يارب  هک  يرگید  ياهاج  لپ و  هسردم و  دجسم و  زا  مدرم  دراذگن  ناسنا  رگا  هلأسم 2554 - 
هدافتـسا اـجنآ  زا  هک  دراذـگن  ار  يرگید  دریگب و  دوخ  يارب  یئاـج  دجـسم  رد  یـسک  رگا  تسا  نینچمه  هدومن و  بصغ  ار  ناـنآ 

.دیامن

شیپ دیاب  دراذگ ؛ یم  ورگ  راکبلط  شیپ  ناسنا  هک  ار  يزیچ  هلأسم 2555 - 
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وا زا  ار  زیچ  نآ  دـهدب ؛ ار  وا  بلط  هکنآ  زا  شیپ  رگا  سپ  دروآ ؛ تسد  هب  نآ  زا  ار  دوخ  بلط  دـهدن  ار  وا  بلط  رگا  هک  دـنامب  وا 
.تسا هدرک  بصغ  ار  وا  قح  دریگب ؛

دناوت یم  راکبلط  لام و  بحاـص  زا  کـی  ره  دـنک ؛ بصغ  يرگید  رگا  دـنا ؛ هتـشاذگ  ورگ  یـسک  دزن  هک  ار  یلاـم  هلأسم 2556 - 
دورب و نیب  زا  زیچ  نآ  رگا  تسا و  ورگ  رد  مهزاب  دنریگب ؛ وا  زا  ار  زیچ  نآ  هچنانچ  دـیامن و  هبلاطم  وا  زا  هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ 

.دشاب یم  ورگ  زیچ  نآ  دوخ  لثم  مه  ضوع  نآ  دنریگب ؛ ار  نآ  ضوع 

وا هب  ار  نآ  ضوع  دـیاب  دورب ؛ نیب  زا  زیچ  نآ  رگا  دـنادرگرب و  شبحاص  هب  دـیاب  دـنک ؛ بصغ  ار  يزیچ  ناسنا  رگا  هلأسم 2557 - 
.دهدب

لاـم دوش ؛ ادـیپ  يا  هرب  هدرک  بصغ  هک  يدنفـسوگ  زا  ـالثم  دـیآ ؛ تسد  هب  یتعفنم  هدرک  بصغ  هک  يزیچ  زا  رگا  هلأسم 2558 - 
.دهدب ار  نآ  هراجا  دیاب  دنیشنن  نآ  رد  هچرگا  هدرک ؛ بصغ  ار  يا  هناخ  الثم  هک  یسک  زین  تسا و  لام  بحاص 

دیاب هتفر ؛ نیب  زا  رگا  دهدب و  وا  یلو  هب  ار  نآ  دـیاب  دـنک ؛ بصغ  تسا  اهنآ  لام  هک  ار  يزیچ  هناوید  ای  هچب  زا  رگا  هلأسم 2559 - 
.دهدب ار  نآ  ضوع 

مادـک ره  دـیامن ؛ بصغ  ار  نآ  هتـسناوت  یم  یئاهنت  هب  کی  ره  هچرگا  دـننک ؛ بصغ  ار  يزیچ  مهاب  رفن  ود  هاـگره  هلأسم 2560 - 
.تسا نآ  فصن  نماض  نانآ 

؛ دیامن طولخم  وج  اب  هدرک  بصغ  هک  ار  یمدنگ  الثم  دـنک ؛ طولخم  يرگید  زیچ  اب  هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2561 - 
اهنآ ندرک  ادج  هچنانچ 
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.دنادرگرب شبحاص  هب  دنک و  ادج  دیاب  دشاب ؛ هتشاد  تمحز  هچرگا  تسا ؛ نکمم 

دهدب نآ  بحاص  هب  شنتخاس  دزم  اب  ار  نآ  دیاب  دیامن ؛ بارخ  هدرک  بصغ  هک  ار  يا  هراوشوگ  الثم  یـصخش  رگا  هلأسم 2562 - 
ار وا  دناوت  یمن  کلام  زین  دیامن و  لوبق  تسین  روبجم  کلام  مزاس ؛ یم  شلوا  لثم  ار  نآ  دیوگب  دـهدن ؛ دزم  هکنیا  يارب  هچنانچ  و 

.دزاسب شلوا  لثم  ار  نآ  هک  دنک  روبجم 

هدرک بصغ  هـک  ار  یئـالط  ـالثم  دوـش ؛ رتـهب  شلوا  زا  هـک  دـهد  رییغت  يروـط  هـب  هدرک  بـصغ  هـک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2563 - 
هدیـشک هک  یتمحز  يارب  دناوت  یمن  دهدب و  وا  هب  دیاب  هدب ؛ تروص  نیمه  هب  ار  لام  دیوگب  لام  بحاص  هچنانچ  دزاسب ؛ هراوشوگ 

شلوا لثم  ار  زیچ  نآ  وا  هزاجا  نودب  رگا  دروآ و  رد  شلوا  تروص  هب  ار  نآ  درادن  قح  کلام  هزاجا  نودب  نینچمه  دریگب و  دزم 
.دهدب شبحاص  هب  مه  ار  نآ  نتخاس  دزم  دیاب  دنک ؛

هب ار  نآ  دـیاب  دـیوگب  لاـم  بحاـص  دوش و  رتـهب  شلوا  زا  هک  دـهد  رییغت  يروط  هب  هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2564 - 
رتـمک شلوا  زا  نداد  رییغت  هطـساو  هب  نآ  تمیق  هچناـنچ  دروآ و  رد  شلوا  تروص  هب  ار  نآ  تسا  بجاو  يروآ ؛ رد  لوا  تروـص 

هب دـیاب  دـیوگب  نآ  بحاص  دزاسب و  هراوشوگ  رگا  هدرک  بصغ  هک  ار  یئالط  سپ  دـهدب ؛ شبحاـص  هب  ار  نآ  تواـفت  دـیاب  دوش ؛
نآ توافت  دـیاب  دوش ؛ رتمک  نتخاس  هراوشوگ  زا  شیپ  زا  نآ  تمیق  ندرک ؛ بآ  زا  دـعب  هک  یتروص  رد  يروآ ؛ رد  شلوا  تروص 

.دهدب ار 

ای دنک  تعارز  هدرک  بصغ  هک  ینیمز  رد  رگا  هلأسم 2565 - 
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رد تخرد  تعارز و  هک  دـشابن  یـضار  نیمز  بحاـص  هچناـنچ  تسا و  وا  دوخ  لاـم  نآ  هویم  تخرد و  تعارز و  دـناشنب ؛ تخرد 
نیمز هراجا  دیاب  زین  دنکب و  نیمز  زا  دیامن  ررـض  هچرگا  ار  دوخ  تخرد  ای  تعارز  اروف  دیاب  هدرک  بصغ  هک  یـسک  دـنامب ؛ نیمز 

الثم دنک ؛ تسرد  هدش ؛ ادیپ  نیمز  رد  هک  ار  یئاه  یبارخ  دهدب و  نیمز  بحاص  هب  هدوب  نآ  رد  تخرد  تعارز و  هک  یتدـم  رد  ار 
بحاص دناوت  یمن  دهدب و  مه  ار  نآ  توافت  دیاب  دوش ؛ رتمک  شلوا  زا  نیمز  تمیق  اهنیا  هطساو  هب  رگا  دیامن و  رپ  ار  اهتخرد  ياج 

ای تخرد  هک  دـنک  روـبجم  ار  وا  دـناوت  یمن  نیمز  بحاـص  زین  دـهد و  هراـجا  اـی  دـشورفب  وا  هب  ار  نیمز  هک  دـنک  روـبجم  ار  نیمز 
.دشورفب وا  هب  ار  تعارز 

تسین مزال  هدرک ؛ بصغ  ار  نآ  هک  یسک  دنامب ؛ وا  نیمز  رد  تخرد  تعارز و  هک  دوش  یـضار  نیمز  بحاص  رگا  هلأسم 2566 - 
.دهدب هدش  یضار  نیمز  بحاص  هک  یتقو  ات  هدرک  بصغ  هک  یتقو  زا  ار  نیمز  نآ  هراجا  دیاب  یلو  دنکب  ار  تعارز  تخرد و 

تایـصوصخ تهج  زا  هک  دـشاب  دنفـسوگ  واگ و  لـثم  هک  یتروص  رد  دورب ؛ نیب  زا  هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2567 - 
هدرک قرف  نآ  رازاب  تمیق  هچنانچ  دـهدب و  ار  نآ  تمیق  دـیاب  دراد ؛ قرف  يرگید  درف  تمیق  اـب  ءـالقع  رظن  رد  نآ  تمیق  یـصخش 

.دهدب هدرک  بصغ  هک  ار  یتقو  تمیق  دیاب  دشاب 

تایـصوصخ تهج  زا  شدارفا  تمیق  هک  دـشاب  وـج  مدـنگ و  دـننام  هتفر  نـیب  زا  هدرک و  بـصغ  هـک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2568 - 
مهاب هیصخش 
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دننام شیخنـس  یعون و  تایـصوصخ  دیاب  دهد  یم  هک  ار  يزیچ  یلو  دهدب ؛ هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ  نامه  لثم  دیاب  درادن ؛ قرف 
رت تسپ  مسق  زا  دـناوت  یمن  هدرک ؛ بصغ  جـنرب  يالعا  مسق  زا  رگا  ـالثم  تسا ؛ هتفر  نیب  زا  هدرک و  بصغ  ار  نآ  هک  دـشاب  يزیچ 

.دهدب

رد یلو  دشاب  هدرکن  قرف  نآ  رازاب  تمیق  هچنانچ  دورب ؛ نیب  زا  دیامن و  بصغ  تسا  دنفسوگ  لثم  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2569 - 
.دهدب هدوب  قاچ  هک  ار  یتقو  تمیق  دیاب  دشاب ؛ هدش  قاچ  الثم  هدوب  وا  شیپ  هک  یتدم 

زا ار  نآ  ضوع  دـناوت  یم  لام  بحاـص  دورب ؛ نیب  زا  دـیامن و  بصغ  وا  زا  يرگید  هدرک ؛ بصغ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2570 - 
یلوا دریگب ؛ یلوا  زا  ار  یلام  ضوع  هچنانچ  دـیامن و  هبلاطم  ار  نآ  ضوع  زا  يرادـقم  نانآ  مادـک  ره  زا  ای  دریگب ؛ نانآ  زا  کی  ره 

هداد هک  ار  هچنآ  دـناوت  یمن  وا  دریگب ؛ هدـش  فلت  وا  شیپ  زیچ  نآ  هک  یمود  زا  رگا  یلو  دریگب ؛ یمود  زا  هداد  ار  هچنآ  دـناوت  یم 
.دیامن هبلاطم  یلوا  زا 

شورف دیرخ و  نزو  اب  دیاب  هک  ار  يزیچ  الثم  دشابن ؛ نآ  رد  هلماعم  ياهطرش  زا  یکی  دنـشورف  یم  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2571 - 
.تسا لطاب  هلماعم  دنیامن ؛ هلماعم  نزو  نودب  دننک ؛

ار يزیچ  هنرگ  درادن و  لاکشا  دننک  فرصت  رگیدکی  لام  رد  هک  دنشاب  یضار  هلماعم  زا  رظن  عطق  اب  رادیرخ  هدنـشورف و  هچنانچ  و 
.دننادرگرب مه  هب  ار  نآ  دیاب  تسا و  یبصغ  لام  لثم  دنا  هتفرگ  رگیدکی  زا  هک 

هچ تسا  لطاب  هلماعم  دنادب  هچ  دوش ؛ فلت  يرگید  تسد  رد  کی  ره  لام  هک  یتروص  رد  و 
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.دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دنادن ؛

هک یتروص  رد  درخب ؛ دیدنسپ  رگا  ات  درادهگن  دوخ  دزن  یتدم  ای  دنیبب  ار  نآ  هک  دریگب  هدنشورف  زا  ار  یلام  هاگره  هلأسم 2572 - 
.دهدب شبحاص  هب  ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش ؛ فلت  لام  نآ 

دنک یم  ادیپ  ار  نآ  ناسنا  هک  یلام  ماکحا 

نآ هطـساو  هب  هک  دـشاب  هتـشادن  يا  هناشن  دـنک و  ادـیپ  ناسنا  هچناـنچ  تسین ؛ ناویح  مسق  زا  هک  يا  هدـش  مگ  لاـم  هلأسم 2573 - 
فرط زا  ار  نآ  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  دـشابن ؛ راد ) هکـس  هرقن  دوخن   6/12  ) مهرد کـی  زا  رتمک  نآ  تمیق  دوش و  مولعم  شبحاـص 

.دهد رارق  دوخ  کلم  ار  نآ  دشاب  زیاج  تسین  دیعب  دهدب و  هقدص  شبحاص 

یـضار دنادن  ناسنا  دشاب و  مولعم  نآ  بحاص  هچنانچ  تسا ؛ رتمک  مهرد  کی  زا  نآ  تمیق  هک  دنک  ادیپ  یلام  رگا  هلأسم 2574 - 
درادرب تسا  شدوخ  کلم  هکنیا  دصق  هب  دناوت  یم  دشابن ؛ مولعم  نآ  بحاص  رگا  درادرب و  وا  هزاجا  نودـب  دـناوت  یمن  هن ؛ ای  تسا 

.دهدب وا  هب  ار  لام  دوخ  هدشن ؛ فلت  هک  یتروص  رد  دش ؛ ادیپ  شبحاص  تقو  ره  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و 

دنادـب هچرگا  دـنک ؛ ادـیپ  ار  شبحاـص  دـناوت  یم  نآ  هطـساو  هب  هک  دراد  يا  هناـشن  هدرک ؛ ادـیپ  هـک  يزیچ  هاـگره  هلأسم 2575 - 
زا دـیاب  دـسرب ؛ مهرد  کی  رادـقم  هب  زیچ  نآ  تمیق  هک  یتروص  رد  تسا ؛ مرتحم  شلاوما  هک  تسا  يرفاـک  اـی  ینـس  نآ  بحاـص 

.دنک نالعا  مدرم  عامتجا  لحم  رد  لاس  کی  ات  هدرک  ادیپ  ار  نآ  هک  يزور 

.دیامن نالعا  وا  فرط  زا  هک  دیوگب  دراد  نانیمطا  هک  یسک  هب  دناوت  یم  دنک ؛ نالعا  دهاوخن  شدوخ  ناسنا  رگا  هلأسم 2576 - 

نالعا لاس  کی  ات  رگا  هلأسم 2577 - 
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ای درادرب ؛ دوخ  يارب  ار  نآ  دناوت  یم  دشاب  هدرک  ادیپ  هکم  مرح  ریغ  رد  ار  لام  نآ  هک  یتروص  رد  دوشن ؛ ادیپ  لام  بحاص  دـنک و 
ادیپ مرح  رد  ار  لام  نآ  رگا  دهدب و  هقدص  شبحاص  فرط  زا  ای  دهدب ؛ وا  هب  دش  ادیپ  تقو  ره  هک  دـنک  يرادـهگن  شبحاص  يارب 

.درادهگن دوش  ادیپ  نآ  بحاص  دراد  لامتحا  هک  یتقو  ات  نآ  بحاص  يارب  ای  دنک  قدصت  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب  هدرک 

نیب زا  دـنک و  يرادـهگن  شبحاص  يارب  ار  لام  دـشن ؛ ادـیپ  لام  بحاص  درک و  نالعا  لاس  کی  هکنآ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 2578 - 
هتـشادرب دوخ  يارب  رگا  یلو  تسین ؛ نماض  هدومنن ؛ مه  يور  هدایز  ینعی  يدعت  هدرکن و  یهاتوک  نآ  يرادـهگن  رد  هچنانچ  دورب ؛

ضوع ای  هدـش  یـضار  هقدـص  هب  هکنآ  نیب  تسا  ریخم  شبحاص  دـشاب ؛ هداد  هقدـص  شبحاـص  فرط  زا  رگا  تسا و  نماـض  دـشاب 
.دشاب هدننک  قدصت  يارب  هقدص  باوث  دنک و  هبلاطم  ار  شلام 

زاب هدرک ؛ تیصعم  هکنیا  زا  هتشذگ  دنکن ؛ نالعا  دش  هتفگ  هک  يروتسد  هب  ادمع  رگا  هدرک ؛ ادیپ  ار  یلام  هک  یسک  هلأسم 2579 - 
.دنک نالعا  تسا  بجاو  مه 

فرط زا  ای  کلمت و  وا  يارب  نآ  زا  سپ  دیامن و  نالعا  دناوت  یم  وا  یلو  دنک ؛ ادـیپ  يزیچ  غلابان  هچب  ای  هناوید  رگا  هلأسم 2580 - 
.دنک قدصت  شبحاص 

دهدب هقدص  ار  نآ  دهاوخب  دوش و  دیما  ان  لام  بحاص  ندـش  ادـیپ  زا  دـنک ؛ یم  نالعا  هک  یلاس  نیب  رد  ناسنا  رگا  هلأسم 2581 - 
.درادن لاکشا 

هدرک یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هچنانچ  دورب ؛ نیب  زا  لام  دنک ؛ یم  نالعا  هک  یلاس  نیب  رد  رگا  هلأسم 2582 - 
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؛ هدومنن مه  يور  هداـیز  هدرکن و  یهاـتوک  رگا  دـهدب و  شبحاـص  هب  ار  نآ  ضوع  دـیاب  دـشاب ؛ هدرک  يور  هداـیز  ینعی  يدـعت  اـی 
.تسین بجاو  وا  رب  يزیچ 

هطـساو هب  تسا  موـلعم  هک  دـنک  ادـیپ  یئاـج  رد  دـسر  یم  مهرد  کـی  هب  نآ  تمیق  دراد و  هناـشن  هک  ار  یلاـم  رگا  هلأسم 2583 - 
لاس ات  دیامن  ربص  تسین  مزال  دهدب و  هقدص  شبحاص  فرط  زا  ار  نآ  لوا  زور  رد  دـناوت  یم  دوش ؛ یمن  ادـیپ  نآ  بحاص  نالعا ؛

.دوش مامت 

لاس کی  ات  دیاب  هدوبن ؛ شدوخ  لام  دمهفب  دعب  درادرب ؛ تسا  وا  دوخ  لام  هکنیا  لایخ  هب  دنک و  ادـیپ  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2584 - 
.دیامن نالعا 

ما هدرک  ادـیپ  يزیچ  دـیوگب  هک  ردـق  نیمه  هکلب  دـیوگب ؛ هدرک  ادـیپ  هک  ار  يزیچ  سنج  نالعا ؛ عقوم  تسین  مزـال  هلأسم 2585 - 
.تسا یفاک 

وا هب  دیاب  یتروص  رد  دـیوگب ؛ ار  نآ  ياه  هناشن  تسا و  نم  لام  دـیوگب  يرگید  دـنک و  ادـیپ  ار  يزیچ  یـسک  رگا  هلأسم 2586 - 
تـسین اهنآ  تفتلم  مه  لام  بحاص  تاـقوا  رتشیب  هک  ار  یئاـه  هناـشن  تسین  مزـال  تسا و  وا  لاـم  دـشاب  هتـشاد  ناـنیمطا  هک  دـهدب 

.دیوگب

ياـج اـی  دجـسم  رد  دـنکن و  نـالعا  هچناـنچ  دـسرب ؛ مهرد  کـی  هب  دراد  هناـشن  هدرک و  ادـیپ  هک  يزیچ  تمیق  رگا  هلأسم 2587 - 
نماض هدرک  ادـیپ  ار  نآ  هک  یـسک  درادرب ؛ ار  نآ  يرگید  ای  دورب  نیب  زا  زیچ  نآ  دراذـگب و  تسا  مدرم  عامتجا  لـحم  هک  يرگید 

.تسا

ار هدش  ادیپ  دوخ  هدرک و  نییعت  ار  نآ  تمیق  دـناوت  یم  دوش ؛ یم  دـساف  دـنامب  رگا  هک  دـنک  ادـیپ  ار  يزیچ  هاگره  هلأسم 2588 - 
لاس کی  ات  دیامن و  فرص  کلمت و 
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.دنک هقدص  وا  فرط  زا  ار  هدش  نییعت  تمیق  بحتسم  طایتحا  رب  انب  دشن  ادیپ  بحاص  رگا  دنک و  بحاص  زا  صحف 

دـشاب نیا  شدصق  هک  یتروص  رد  دشاب ؛ وا  هارمه  ندناوخ  زامن  نتفرگ و  وضو  عقوم  هدرک ؛ ادـیپ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2589 - 
.درادن لاکشا  دنک  ادیپ  ار  نآ  بحاص  هک 

هک تسا  یـسک  لام  هدنام  هک  یـشفک  دنادب  هچنانچ  دنراذگب ؛ نآ  ياج  هب  يرگید  شفک  دنربب و  ار  وا  شفک  رگا  هلأسم 2590 - 
.درادرب شدوخ  شفک  ياج  هب  دناوت  یم  درادرب ؛ تسا  هدرب  هک  یشفک  ضوع  ار  ششفک  هک  تسا  یضار  هدرب و  ار  وا  شفک 

شدوـخ شفک  زا  نآ  تمیق  دـیاب  ضرف  نیا  رد  یلو  تسا ؛ هدرب  ملظ  قحاـن و  روـط  هب  ار  وا  شفک  هک  دـنادب  رگا  تسا  نینچمه  و 
رب کلاملا  لوهجم  مکح  تروص  ود  نیا  ریغ  رد  تسا و  يراج  تمیق  يدایز  هب  تبـسن  کـلاملا  لوهجم  مکح  ـالا  دـشابن و  رتشیب 

.هدرک ضارعا  شفک  نآ  زا  وا  بحاص  دنادب  هکنآ  رگم  دوب  دهاوخ  يراج  شفک  نآ 

؛ دنکن قدص  لام  نآ  رب  هدشمگ  دشاب و  مولعمان ) نآ  بحاص   ) کلاملا لوهجم  تسا  ناسنا  تسد  رد  هک  یلام  رگا  هلأسم 2591 - 
اب هک  تسا  نیا  طوحا  دهدب و  هقدص  ار  نآ  شبحاص  شیادیپ  زا  ندـش  سویام  زا  سپ  دـنک و  وجتـسج  ار  نآ  بحاص  تسا  مزال 

.درادن ینامض  دوش  ادیپ  شبحاص  ادعب  رگا  دنک و  قدصت  عرش  مکاح  هزاجا 

تاناویح ندرک  راکش  ندیرب و  رس 

تاناویح ندرک  راکش  ندیرب و  رس  ماکحا 

ناج زا  دـعب  یلها ؛ ای  دـشاب  یـشحو  دـنربب ؛ رـس  دوش  یم  هتفگ  ادـعب  هک  يروتـسد  هب  ار  تشوگ  لالح  ناویح  رگا  هلأسم 2592 - 
یناویح یلو  تسا ؛ كاپ  نآ  ندب  لالح و  نآ  تشوگ  نداد ؛
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هب رگا  هدـش ؛ راوخ  تساـجن  هک  یناویح  نینچمه  هدروخ و  كوخ  ریـش  هک  يدنفـسوگ  هدرک و  یکیدزن )  ) یطو نآ  اـب  ناـسنا  هک 
.تسین لالح  اهنآ  تشوگ  ندیرب  رس  زا  دعب  دنشاب ؛ هدرکن  ءاربتسا  ار  نآ  دنا ؛ هدومن  نیعم  عرش  رد  هک  يروتسد 

یشحو ادعب  هدوب و  یلها  هک  یتشوگ  لالح  ناویح  یهوک و  زب  کبک و  وهآ و  دننام  یشحو  تشوگ  لالح  ناویح  هلأسم 2593 - 
كاپ دننک ؛ راکش  ار  اهنآ  دوش  یم  هتفگ  ادعب  هک  يروتـسد  هب  رگا  تسا ؛ هدش  یـشحو  هدرک و  رارف  هک  یلها  رتش  واگ و  لثم  هدش 
تیبرت هطساو  هب  هک  یـشحو  تشوگ  لالح  ناویح  یگناخ و  غرم  دنفـسوگ و  دننام  یلها  تشوگ  لالح  ناویح  یلو  تسا  لالح  و 

.دوش یمن  لالح  كاپ و  ندرک  راکش  اب  تسا ؛ هدش  یلها  ندرک 

زاورپ ای  دـنک  رارف  دـناوتب  هک  دوش  یم  لـالح  كاـپ و  ندرک  راکـش  اـب  یتروص  رد  یـشحو  تشوگ  لـالح  ناویح  هلأسم 2594 - 
یمن لالح  كاپ و  ندرک  راکـش  اب  دیامن ؛ زاورپ  دـناوت  یمن  هک  کبک  هچب  دـنک و  رارف  دـناوت  یمن  هک  وهآ  هچب  نیا  رب  انب  دـیامن ؛

.تسا مارح  شا  هچب  لالح و  وهآ  دیامن  راکش  ریت  کی  اب  دنک ؛ رارف  دناوت  یمن  هک  ار  شا  هچب  وهآ و  رگا  دوش و 

نآ تشوگ  یلو  تسا  كاپ  دریمب  دوخ  يدوخ  هب  رگا  درادـن ؛ هدـنهج  نوخ  یهام  دـننام  هک  یتشوگ  لالح  ناویح  هلأسم 2595 - 
.دروخ دوش  یمن  ار 

.دوش یمن  لالح  ندیرب  رس  اب  یلو  تسا  كاپ  نآ  هدرم  رام ؛ دننام  درادن  هدنهج  نوخ  هک  یتشوگ  مارح  ناویح  هلأسم 2596 - 

.تسا مارح  مه  اهنآ  تشوگ  ندروخ  دنوش و  یمن  كاپ  ندرک  راکش  ندیرب و  رس  هطساو  هب  كوخ  گس و  هلأسم 2597 - 

ناویح و 
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ریت و اب  ای  دـنربب  رـس  دوش  یم  هتفگ  هک  يروتـسد  هب  رگا  تسا  راوخ  تشوگ  هدـنرد و  گـنلپ  گرگ و  دـننام  هک  ار  یتشوگ  مارح 
شندب ندش  كاپ  دننک ؛ راکش  ار  نآ  يراکش  گس  اب  رگا  دوش و  یمن  لالح  نآ  تشوگ  یلو  تسا  كاپ  دننک ؛ راکـش  نآ  دننام 

.دراد لاکشا  مه 

هدنهج نوخ  رگا  دـنک ؛ یم  یگدـنز  نیمز  لخاد  رد  رامـسوس  دـننام  هک  یتاناویح  شوم و  هنیزوب و  سرخ و  لیف و  هلأسم 2598 - 
یلو تسا ؛ كاپ  دنیامن ؛ راکـش  گس  ریغ  اب  ار  اهنآ  ای  دنربب  رـس  ار  اهنآ  رگا  یلو  دنـسجن ؛ دنریمب ؛ دوخ  يدوخ  هب  دنـشاب و  هتـشاد 

.دوش یمن  یکاپ  بجوم  نآ  ندیرب  رس  دشابن ؛ راد  تسوپ  دراد  هدنهج  نوخ  هک  تشوگ  مارح  ناویح 

.تسا مارح  نآ  تشوگ  ندروخ  دنروآ ؛ نوریب  ار  نآ  ای  دیآ  نوریب  يا  هدرم  هچب  هدنز  ناویح  مکش  زا  رگا  هلأسم 2599 - 

تاناویح ندیرب  رس  روتسد 

دنفاکشب ار  اهنآ  رگا  دنربب و  لماک  روط  هب  ار  نآ  ندرگ  گرزب  گر  راهچ  هک  تسا  نآ  ناویح  ندیرب  رـس  روتـسد  هلأسم 2600 - 
.تسین یفاک 

.دنربب ولگ  یگدمآرب  ریز  زا  هکنیا  رگم  دوش  یمن  عقاو  جراخ  رد  گر  راهچ  نیا  ندیرب  هک  تسا  نیا  فورعم  و 

.دشاب یم  سفن  يارجم  فرط  ود  رد  هک  یتفلک  گر  ود  ندروخ و  يارجم  سفن و  يارجم  زا  تسا  ترابع  گر  راهچ  نآ  و 

نیا هب  رگا  هکلب  درادن ؛ هدـئاف  دـنربب ؛ ار  هیقب  دـعب  دریمب  ناویح  ات  دـننک  ربص  دـنربب و  ار  گر  راهچ  زا  یـضعب  رگا  هلأسم 2601 - 
دنربب ار  اهگر  هیقب  ناویح ؛ نداد  ناج  زا  شیپ  هچرگا  دنربن ؛ مه  رس  تشپ  ار  گر  راهچ  لومعم  روط  هب  یلو  دننکن  ربص  مه  رادقم 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 566 

http://www.ghaemiyeh.com


.دراد لاکشا 

.تسین دیعب  نآ  تیلح  هچرگا 

يزیچ دوش ؛ هدـیرب  دـیاب  تسا و  ندرگ  رد  هک  یگر  راـهچ  زا  هک  دـنکب  يروط  هب  ار  دنفـسوگ  يوـلگ  گرگ  رگا  هلأسم 2602 - 
رد دنکب ؛ ار  ندب  رگید  ياج  ای  دشاب  یقاب  گر  راهچ  دنکب و  ار  ندرگ  زا  يرادـقم  رگا  یلو  دوش ؛ یم  مارح  دنفـسوگ  نآ  دـنامن ؛

.دشاب یم  كاپ  لالح و  دنربب ؛ ار  نآ  رس  دوش  یم  هتفگ  هک  يروتسد  هب  دشاب و  هدنز  دنفسوگ  هک  یتروص 

تاناویح ندیرب  رس  طیارش 

: دراد طرش  دنچ  ناویح  ندیرب  رس  هلأسم 2603 - 

ار دب  بوخ و  ینعی  دشاب  زیمم  رگا  مه  ناملسم  هچب  دشاب و  ناملسم  دیاب  نز  هچ  دشاب  درم  هچ  درب  یم  ار  ناویح  رس  هک  یسک  لوا 
.دربب ار  ناویح  رس  دناوت  یم  دمهفب 

ار ناویح  رـس  دـنناوت  یمن  بصاون  جراوخ و  تالغ و  دـننام  دـنرافک  مکح  رد  هک  تسا  یئاه  هقرف  زا  ای  راـفک  زا  هک  یـسک  اـما  و 
.دنربب

یم دنربن  ار  ناویح  رـس  رگا  هک  دـشاب  يروط  دوشن و  ادـیپ  نهآ  هچنانچ  یلو  دـشاب ؛ نهآ  زا  هک  دـنربب  يزیچ  اب  ار  ناویح  رـس  مود 
رس دوش  یم  زیت ؛ گنـس  هشیـش و  دننام  دنک  ادج  ار  نآ  گر  راهچ  هک  يزیت  زیچ  اب  دوش  شندیرب  رـس  یـضتقم  یترورـض  ای  دریم ؛

.دیرب ار  اهنآ 

هلبق هب  ور  نآ  دـننام  دنفـسوگ و  تسین  دـیعب  دـشاب و  هلبق  هب  ور  ناویح  مکـش  اـپ و  تسد و  تروص و  ندـیرب ؛ رـس  عـقوم  رد  موـس 
ور ار  ناویح  ادمع  رگا  دربب ؛ رس  هلبق  هب  ور  دیاب  دناد  یم  هک  یسک  دشاب و  یم  یفاک  هلبق  لابقتسا  رد  دنربب  ار  شرـس  دشاب  هداتـسیا 

ار هلأسم  ای  دنک ؛ شومارف  رگا  یلو  دوش ؛ یم  مارح  ناویح  دنکن ؛ هلبق  هب 
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.درادن لاکشا  دنک ؛ هلبق  هب  ور  ار  ناویح  دناوتن  ای  تسا ؛ فرط  مادک  هلبق  دنادن  ای  دنک ؛ هابتشا  ار  هلبق  ای  دنادن ؛

.دشاب هلبق  هب  ور  زین  حباذ ) هدنشک -   ) رس هدنرب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و 

دیوگب هک  ردق  نیمه  دربب و  ار  ادخ  مان  ندیرب ؛ رس  تین  هب  دراذگب  شیولگ  هب  دراک  ای  دربب  ار  ناویح  رـس  دهاوخ  یم  یتقو  مراهچ 
یلو تسا ؛ مارح  مه  نآ  تشوگ  دوش و  یمن  كاپ  ناویح  نآ  دربب ؛ ار  ادخ  مان  ندیرب  رـس  دصق  نودـب  رگا  تسا و  یفاک  هّللا  مسب 

.درادن لاکشا  دربن  ار  ادخ  مان  یشومارف  يور  زا  رگا 

نیا دـنز و  نیمز  هب  ار  دوخ  ياپ  ای  دـهد  تکرح  ار  دوخ  مد  ای  مشچ  ـالثم  هچرگا  دـنکب ؛ یتکرح  ندـیرب  رـس  زا  دـعب  ناویح  مجنپ 
ناویح نآ  لومعم  هزادنا  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  زین  دشاب و  كوکـشم  حبذ  لاح  رد  ناویح  ندوب  هدنز  هک  تسا  یتروص  رد  مکح 

.درادن روبزم  تکرح  هب  یتجاح  هدوب ؛ هدنز  ندیرب  رس  لاح  رد  هک  دننادب  رگا  دیآ و  نوریب  شندب  زا  نوخ 

يزیت تهج  هب  ای  تلفغ  يور  زا  رگا  یلب  دننکن ؛ ادج  شندب  زا  حور  ندـمآ  نوریب  زا  شیپ  ار  ناویح  رـس  طایتحا  رب  انب  هکنآ  مشش 
وا دراد و  دادتما  ناویح  مد  ات  ندرگ  ياه  هرهم  زا  هک  ار  يدیفس  گر  طایتحا  رب  انب  نینچمه  درادن و  یلاکشا  دوش ؛ ادج  رـس  وقاچ 

ندرگ تشپ  ار  دراک  رگا  یلو  دنربب ؛ رـس  ندرگ  ولج  زا  ار  ناویح  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنکن و  عطق  ادمع  دـنیوگ  یم  عاخن  ار 
تسین دیعب  دوش  هدیرب  تشپ  زا  ندرگ  هک  دروایب  ولج  فرط  هب  هدومن و  ورف 
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.دشاب هتشادن  یعنام  هک 

رتش نتشک  روتسد 

ندـیرب رـس  يارب  هک  یطیارـش  اـب  دـیاب  دـشاب ؛ لـالح  كاـپ و  نداد  ناـج  زا  دـعب  هک  دنـشکب  ار  رتش  دـنهاوخب  رگا  هلأسم 2604 - 
.دننک ورف  شا  هنیس  ندرگ و  نیب  يدوگ  رد  دشاب ؛ هدنرب  نهآ و  زا  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  دراک  دش ؛ هتفگ  تاناویح 

اهوناز هک  یلاح  رد  رگا  یلو  دشاب ؛ هداتـسیا  رتش  هک  تسا  رتهب  دنربب ؛ ورف  رتش  ندرگ  هب  ار  دراک  دنهاوخ  یم  یتقو  هلأسم 2605 - 
.درادن لاکشا  دننک  ورف  شندرگ  يدوگ  رد  ار  دراک  تسا ؛ هلبق  هب  ور  شا  هنیس  اپ و  تسد و  هدیباوخ و  ولهپ  هب  ای  هدز  نیمز  هب  ار 

لثم ار  اهنیا  دننام  واگ و  دنفـسوگ و  ای  دنربب ؛ ار  نآ  رـس  دـننک ؛ ورف  رتش  ندرگ  يدوگ  رد  دراک  هکنیا  ياج  هب  رگا  هلأسم 2606 - 
هدنز ات  دنربب و  ار  رتش  گر  راهچ  رگا  یلو  تسا ؛ سجن  اهنآ  ندب  مارح و  اهنآ  تشوگ  دـننک ؛ ورف  ناشندرگ  يدوگ  رد  دراک  رتش 

رد دراک  رگا  زین  تسا و  كاپ  نآ  ندب  لالح و  نآ  تشوگ  دـننک ؛ ورف  شندرگ  يدوگ  رد  دراک  دـش  هتفگ  هک  يروتـسد  هب  تسا 
.دشاب یم  كاپ  لالح و  دنربب ؛ ار  نآ  رس  تسا  هدنز  ات  دننک و  ورف  اهنیا  دننام  دنفسوگ و  ای  واگ  ندرگ  يدوگ 

دـتفیب و هاچ  رد  الثم  اـی  دنـشکب ؛ هدـش  نیعم  عرـش  رد  هک  يروتـسد  هب  ار  نآ  دـنناوتن  دوش و  شکرـس  یناویح  رگا  هلأسم 2607 - 
ناج مخز  رثا  رد  دننزب و  مخز  ار  شندـب  ياج  ره  دـشابن ؛ نکمم  عرـش  روتـسد  هب  نآ  نتـشک  دریمب و  اجنآ  رد  هک  دـنهدب  لامتحا 

هلبق هب  ور  دوش و  یم  لالح  دهدب ؛
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.دشاب اراد  دش  هتفگ  تاناویح  ندیرب  رس  يارب  هک  ار  يرگید  ياهطرش  دیاب  یلو  تسین ؛ مزال  نآ  ندوب 

تسا بحتسم  تاناویح  ندیرب  رس  عقوم  هک  یئاهزیچ 

: تسا بحتسم  تاناویح  ندیرب  رس  رد  زیچ  دنچ  هلأسم 2608 - 

.دنراذگب زاب  ار  شرگید  ياپ  دندنبب و  ار  نآ  ياپ  کی  تسد و  ود  دنفسوگ ؛ ندیرب  رس  عقوم  لوا 

.دنراذگب زاب  ار  نآ  مد  دندنبب و  ار  شیاپ  تسد و  راهچ  واگ ؛ ندیرب  رس  عقوم  و 

.دنراذگب زاب  ار  شیاهاپ  دندنبب و  رگیدکی  هب  لغب  ریز  ای  وناز  ات  نیئاپ  زا  ار  نآ  تسد  ود  هتسشن  لاح  رد  رتش  نتشک  عقوم  و 

.دنزب لاب  رپ و  ات  دننک  اهر  ندیرب  رس  زا  دعب  ار  غرم  تسا  بحتسم  و 

.دنراذگب نآ  يولج  بآ  ناویح ؛ نتشک  زا  شیپ  مود 

.دنربب ار  ناویح  رس  هلجع  اب  دننک و  زیت  بوخ  ار  دراک  الثم  دوش ؛ تیذا  رتمک  ناویح  هک  دننک  يراک  موس 

تسا هورکم  تاناویح  نتشک  رد  هک  یئاهزیچ 

: تسا هورکم  تاناویح  نتشک  رد  زیچ  دنچ  هلأسم 2609 - 

.دننکب ار  ناویح  تسوپ  حور ؛ ندمآ  نوریب  زا  شیپ  لوا 

.دنیبب ار  نآ  رگید  ناویح  هک  دنشکب  ار  ناویح  یئاج  رد  مود 

.درادن یبیع  جایتحا  تروص  رد  یلو  دنربب ؛ ار  ناویح  رس  هعمج ؛ زور  رهظ  زا  شیپ  ای  بش  رد  موس 

.دشکب تسا  هداد  شرورپ  هک  ار  یئاپراهچ  ناسنا  دوخ  مراهچ 

هحلسا اب  ندرک  راکش  ماکحا 

: تسا كاپ  شندب  لالح و  طرش  جنپ  اب  دننک ؛ راکش  هحلسا  اب  ار  یشحو  تشوگ  لالح  ناویح  رگا  هلأسم 2610 - 

هراپ ار  ناویح  ندب  ندوب ؛ زیت  هطـساو  هب  هک  دشاب  زیت  ریت ؛ هزین و  لثم  ای  دشاب ؛ هدـنرب  ریـشمش  دراک و  لثم  راکـش  هحلـسا  هکنآ  لوا 
گنس بوچ و  ای  ماد  هلیسو  هب  رگا  دنک و 
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.تسا مارح  مه  نآ  ندروخ  دوش و  یمن  كاپ  دننک ؛ راکش  ار  یناویح  اهنیا  دننام  و 

لالح كاپ و  دنک ؛ هراپ  ار  نآ  دور و  ورف  ناویح  ندب  رد  هک  دـشاب  زیت  نآ  هلولگ  هچنانچ  دـننک ؛ راکـش  گنفت  اب  ار  یناویح  رگا  و 
ار ناویح  ندـب  شترارح  هطـساو  هب  اـی  دـشکب ؛ ار  ناوـیح  دور و  ورف  ناوـیح  ندـب  رد  راـشف  اـب  هکلب  دـشابن  زیت  هلوـلگ  رگا  تسا و 

.دراد لاکشا  شندوب  لالح  كاپ و  دریمب ؛ ناویح  ندنازوس ؛ رثا  رد  دنازوسب و 

مکح رد  هک  یسک  ای  رفاک  رگا  دمهفب و  ار  دب  بوخ و  هک  دشاب  ناملسم  هچب  ای  دشاب  ناملسم  دیاب  دنک  یم  راکـش  هک  یـسک  مود 
.تسین لالح  راکش  نآ  دیامن ؛ راکش  ار  یناویح  بصاون -  جراوخ و  تالغ و  دننام  تسا –  رفاک 

تسین كاپ  ناویح  نآ  دشکب ؛ ار  یناویح  اقافتا  دنک و  ناشن  ار  یئاج  الثم  رگا  درب و  راکب  ناویح  ندرک  راکش  يارب  ار  هحلسا  موس 
.تسا مارح  مه  نآ  ندروخ  و 

دنک شومارف  رگا  یلو  دوش ؛ یمن  لالح  راکش  دربن  ار  ادخ  مان  ادمع  هچنانچ  دربب و  ار  ادخ  مان  هحلسا ؛ ندرب  راکب  تقو  رد  مراهچ 
.درادن لاکشا 

ندیرب رـس  هزادنا  هب  هچنانچ  دشابن و  تقو  نآ  ندیرب  رـس  هزادنا  هب  تسا  هدـنز  رگا  ای  دـشاب ؛ هدرم  هک  دـسرب  ناویح  هب  یتقو  مجنپ 
.تسا مارح  دریمب  ات  دربن  ار  ناویح  رس  دشاب و  تقو 

دربب ار  ادخ  مان  ود  نآ  زا  یکی  ای  دشاب  رفاک  يرگید  ناملـسم و  نانآ  زا  یکی  دننک و  راکـش  ار  یناویح  رفن  ود  رگا  هلأسم 2611 - 
.تسین لالح  ناویح  نآ  دربن ؛ ار  ادخ  مان  ادمع  يرگید  و 

زا دعب  رگا  هلأسم 2612 - 
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هکلب تسین ؛ لالح  هداد ؛ ناج  بآ  رد  نداتفا  ریت و  هطساو  هب  ناویح  هک  دنادب  ناسنا  دتفیب و  بآ  رد  الثم  دندز  ریت  ار  یناویح  هکنآ 
.دشاب یمن  لالح  هدوب ؛ ریت  هطساو  هب  طقف  نآ  نداد  ناج  هک  دنادن  رگا 

یلو دوش ؛ یم  وا  دوخ  لام  تسا و  لـالح  راکـش  دـنک ؛ راکـش  ار  یناویح  یبصغ ؛ هحلـسا  اـی  یبصغ  گـس  اـب  رگا  هلأسم 2613 - 
.دهدب شبحاص  هب  ار  گس  ای  هحلسا  ترجا  دیاب  هدرک ؛ هانگ  هکنیا  زا  هتشذگ 

؛ دش هتفگ  ( 2610  ) هلأسم رد  هک  یئاهطرـش  اب  تسا  حیحـص  نآ  اب  ندرک  راکـش  هک  يرگید  زیچ  ای  ریـشمش  اب  رگا  هلأسم 2614 - 
تمـسق ود  ره  دشاب ؛ هداد  ناج  ناویح  هک  دسرب  یتقو  ناسنا  دـنامب و  تمـسق  کی  رد  ندرگ  رـس و  دـننک و  تمـسق  ود  ار  یناویح 

دشاب و تقو  ندیرب  رس  هزادنا  هب  رگا  اما  دشابن ؛ تقو  ندیرب  رس  هزادنا  هب  یلو  دشاب  هدنز  ناویح  رگا  تسا  نینچمه  تسا و  لالح 
هب ار  نآ  رـس  رگا  دراد ؛ ندرگ  رـس و  هک  یتمـسق  مارح و  درادن ؛ ندرگ  ورـس  هک  یتمـسق  دـنامب ؛ هدـنز  يرادـقم  هک  دـشاب  نکمم 

.دشاب یم  مارح  مه  نآ  هنرگ  لالح و  دنربب ؛ هدش  نیعم  عرش  رد  هک  يروتسد 

هک یتمسق  دننک ؛ تمسق  ود  ار  یناویح  تسین  حیحص  نآ  اب  ندرک  راکش  هک  يرگید  زیچ  ای  گنس  ای  بوچ  اب  رگا  هلأسم 2615 - 
ار نآ  رس  دنامب و  هدنز  يرادقم  هک  دشاب  نکمم  دشاب و  هدنز  رگا  دراد ؛ ندرگ  رس و  هک  یتمـسق  تسا و  مارح  درادن  ندرگ  رس و 

.دشاب یم  مارح  مه  تمسق  نآ  هنرگ  لالح و  دنربب ؛ هدش  نیعم  عرش  رد  هک  يروتسد  هب 

 - هلأسم 2616
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هدش نیعم  عرـش  رد  هک  يروتـسد  هب  ار  هچب  نآ  هچنانچ  دیآ ؛ نوریب  نآ  زا  يا  هدنز  هچب  دنربب و  رـس  ای  دننک  راکـش  ار  یناویح  رگا 
.دشاب یم  مارح  هنرگ  لالح و  دنربب ؛ رس 

لماک هچب  نآ  تقلخ  هچنانچ  دنروآ ؛ نوریب  شمکـش  زا  يا  هدرم  هچب  دـنربب و  رـس  ای  دـننک  راکـش  ار  یناویح  رگا  هلأسم 2617 - 
.تسا لالح  كاپ و  دشاب ؛ هدیئور  شندب  رد  مشپ  ای  وم  دشاب و 

يراکش گس  اب  ندرک  راکش 

طرش شش  ناویح  نآ  ندوب  لالح  ندوب و  كاپ  دنک ؛ راکش  ار  یتشوگ  لالح  یـشحو  ناویح  يراکـش ؛ گس  رگا  هلأسم 2618 - 
: دراد

دننک يریگولج  نتفر  زا  تقو  ره  دورب و  دنتـسرفب  راکـش  نتفرگ  يارب  ار  نآ  تقو  ره  هک  دـشاب  هدـش  تیبرت  يروط  هب  گـس  لوا 
راکش نوخ  ندروخ  هب  تداع  رگا  یلو  دروخن ؛ راکـش  زا  دسرن ؛ شبحاص  ات  هک  دشاب  نیا  شتداع  دیاب  طایتحا  رب  انب  زین  دتـسیاب و 

.درادن لاکشا  دروخب  راکش  زا  اقافتا  ای  دشاب  هتشاد 

هکلب تسا ؛ مارح  ناویح  نآ  ندروخ  دنک ؛ راکـش  ار  یناویح  دور و  راکـش  لابند  دوخ  شیپ  زا  رگا  دتـسرفب و  ار  نآ  شبحاص  مود 
يادـص هطـساو  هب  هچرگا  دـناسرب ؛ راکـش  هب  ار  نآ  رتدوز  هک  دـنزب  گـناب  شبحاـص  ادـعب  دور و  راکـش  لاـبند  دوخ  شیپ  زا  رگا 

.دنیامن يراددوخ  راکش  نآ  ندروخ  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنک ؛ باتش  شبحاص 

هک یسک  ای  رفاک  رگا  دشاب و  دمهفب ) ار  دب  بوخ و  هک   ) ناملسم هچب  ای  دشاب و  ناملـسم  دیاب  دتـسرف  یم  ار  گس  هک  یـسک  موس 
ربمغیپ تیب  لها  اب  ینمشد  راهظا  هک  یصخش  ینعی  یبصان  یجراخ و  یلاغ و  دننام  تسا -  رفاک  مکح  رد 
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.تسا مارح  گس  نآ  راکش  دتسرفب ؛ ار  گس  دنک -  یم  (ص )

لاکـشا دنک  شومارف  رگا  یلو  تسا ؛ مارح  راکـش  نآ  دربن ؛ ار  ادخ  مان  ادمع  رگا  دربب و  ار  ادـخ  مان  گس ؛ نداتـسرف  تقو  مراهچ 
.درادن

سرت ای  ندیود  زا  راکش  ای  دنک  هفخ  ار  راکش  گس ؛ رگا  سپ  دریمب ؛ هدرک  ادیپ  گس  نادند  زا  هک  یمخز  هطساو  هب  راکـش  مجنپ 
.تسین لالح  دریمب 

دـشابن و تقو  نآ  ندـیرب  رـس  هزادـنا  هب  تسا  هدـنز  رگا  ای  دـشاب  هدرم  ناویح  هک  دـسرب  یتقو  هداتـسرف ؛ ار  گس  هک  یـسک  مشش 
.تسین لالح  دریمب  ات  دربن  ار  ناویح  رس  دشاب و  تقو  ندیرب  رس  هزادنا  هب  هک  دسرب  یتقو  هچنانچ 

دراک ندروآ  نوریب  هطساو  هب  الثم  هچنانچ  دربب ؛ ار  ناویح  رس  دناوتب  هک  دسرب  یتقو  رگا  هداتسرف  ار  گس  هک  یسک  هلأسم 2619 - 
ناویح دربب و  ار  ناویح  رـس  نآ ؛ اب  هک  دـشابن  وا  هارمه  يزیچ  رگا  یلو  تسا ؛ لالح  دریمب ؛ ناویح  نآ  درذـگب و  تقو  نآ  دـننام  و 

.دننک يراددوخ  نآ  ندروخ  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دریمب ؛

(2618  ) هلأسم رد  هک  یئاهطرش  ياراد  اهنآ  همه  هچنانچ  دننک ؛ راکش  ار  یناویح  مهاب  دتـسرفب و  ار  گس  دنچ  رگا  هلأسم 2620 - 
.تسا مارح  راکش  هدوبن ؛ اهطرش  نآ  ياراد  اهنآ  زا  یکی  رگا  تسا و  لالح  راکش  دنا ؛ هدوب  دش  هتفگ 

.تسا كاپ  لالح و  راکش  نآ  دنک ؛ راکش  ار  يرگید  ناویح  گس  نآ  دتسرفب و  یناویح  راکش  يارب  ار  گس  رگا  هلأسم 2621 - 

.دشاب یم  كاپ  لالح و  اهنآ  يود  ره  دنک ؛ راکش  يرگید  ناویح  اب  ار  ناویح  نآ  رگا  زین  و 

یکی دنتسرفب و  ار  گس  مهاب  رفن  دنچ  رگا  هلأسم 2622 - 
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.تسا مارح  راکش  نآ  دربن ؛ ار  ادخ  مان  ادمع  ای  دشاب ؛ رفاک  اهنآ  زا 

یم مارح  راکـش  نآ  دشابن ؛ هدش  تیبرت  دش  هتفگ  ( 2618  ) هلأسم رد  هک  يروط  هب  دـنا  هداتـسرف  هک  ار  یئاهگـس  زا  یکی  رگا  زین  و 
.دشاب

دنسرب یتقو  رگا  یلو  تسین ؛ لالح  راکش  نآ  دنک ؛ راکش  ار  یناویح  يراکش ؛ گس  ریغ  يرگید  ناویح  ای  زاب  رگا  هلأسم 2623 - 
.تسا لالح  دنربب  ار  نآ  رس  هدش  نیعم  عرش  رد  هک  يروتسد  هب  دشاب و  هدنز  ناویح  هک 

خلم یهام و  دیص 

.تسا لالح  نآ  ندروخ  كاپ و  دهد ؛ ناج  بآ  نوریب  دنریگب و  بآ  زا  هدنز  ار  راد  سلف  یهام  رگا  هلأسم 2624 - 

لالح شندروخ  دریمب ؛ بآ  رد  ریگ  یهام  روت  رد  رگا  یلو  دشاب ؛ یم  مارح  نآ  ندروخ  یلو  تسا  كاپ  دریمب ؛ بآ  رد  هچنانچ  و 
.تسا

.تسا مارح  دهد  ناج  بآ  نوریب  دنریگب و  بآ  زا  هدنز  هچرگا  ار  سلف  یب  یهام  و 

هچنانچ دـنامب ؛ یکـشخ  رد  یهام  دور و  ورف  بآ  ای  دزادـنیب ؛ نوریب  ار  نآ  جوم  ای  دـتفیب ؛ نوریب  بآ  زا  یهاـم  رگا  هلأسم 2625 - 
.تسا لالح  نداد  ناج  زا  دعب  دریگب ؛ ار  نآ  یسک  رگید  هلیسو  هب  ای  تسد  اب  دریمب ؛ هکنآ  زا  شیپ 

ناملـسم یلو  دربب ؛ ار  ادخ  مان  نآ  نتفرگ  عقوم  رد  دشاب و  ناملـسم  تسین  مزال  دنک ؛ یم  دیـص  ار  یهام  هک  یـسک  هلأسم 2626 - 
.تسا هدش  هتفرگ  بآ  زا  هدنز  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  يرگید  هار  زا  ای  دشاب  هدید  ار  نآ  نتفرگ  دیاب 

تسا لالح  دشاب ؛ ناملسم  تسد  رد  هچنانچ  هدرم ؛ ای  دنا  هتفرگ  بآ  زا  هدنز  ار  نآ  تسین  مولعم  هک  يا  هدرم  یهام  هلأسم 2627 - 
رفاک تسد  رد  رگا  و 
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.دشاب یم  مارح  ما  هتفرگ  هدنز  ار  نآ  دیوگب  هچرگا  دشاب ؛

.تسا ندرک  يراددوخ  یلوا  زیاج و  هدنز  یهام  ندروخ  هلأسم 2628 - 

زا هک  تسا  نآ  یلوا  زیاج و  شندروخ  دنـشکب ؛ نداد  ناج  زا  شیپ  بآ  نوریب  رد  ای  دننک  نایرب  ار  هدنز  یهام  رگا  هلأسم 2629 - 
.دنیامن يراددوخ  نآ  ندروخ 

یتمسق ندروخ  دتفیب ؛ بآ  رد  تسا  هدنز  هک  یلاح  رد  نآ  تمسق  کی  دننک و  تمسق  ود  بآ  نوریب  ار  یهام  رگا  هلأسم 2630 - 
.دننک يراددوخ  نآ  ندروخ  زا  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  زیاج و  هدنام  بآ  نوریب  هک  ار 

تـسین مزال  تسا و  لالح  نآ  ندروخ  نداد  ناج  زا  دـعب  دـنریگب ؛ هدـنز  يرگید  هلیـسو  هب  ای  تسد  اب  ار  خـلم  رگا  هلأسم 2631 - 
مولعم دشاب و  رفاک  تسد  رد  يا  هدرم  خلم  رگا  یلو  دربب ؛ ار  ادخ  مان  نتفرگ  عقوم  رد  دـشاب و  ناملـسم  دریگ  یم  ار  نآ  هک  یـسک 

.تسا مارح  ما  هتفرگ  هدنز  دیوگب  هچرگا  هن ؛ ای  هتفرگ  هدنز  ار  نآ  هک  دشابن 

.تسا مارح  دنک  زاورپ  دناوت  یمن  هدرواین و  رد  لاب  هک  یخلم  ندروخ  هلأسم 2632 - 

اهیندیماشآ اهیندروخ و  ماکحا 

کـشجنگ مسق  زا  كواکچ  راس و  لبلب و  تسا و  لالح  کشجنگ  ماسقا  رتوبک و  یگناـخ و  غرم  تشوگ  ندروخ  هلأسم 2633 - 
لاب زاورپ  ماگنه  ای  دراد  لاگنچ  زاب  باـقع و  نیهاـش و  لـثم  هک  يا  هدـنرپ  ره  غـالک و  عاونا  عیمج  سوواـط و  هرپ و  بش  تسا و 
رگم درادن  اپ  تشپ  راخ  نادگنس و  ناد و  هنیچ  هک  یغرم  ره  نینچمه  تسا و  مارح  دشاب ؛ شلاب  نتشادهگن  فاص  زا  رتمک  شندز 

كوتسرپ تشوگ  ندروخ  دشاب و  رتشیب  شلاب  نتشادهگن  فاص  زا  شندز  لاب  هکنآ 
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.تسا هورکم  دهده  و 

؛ دنربب هدـنز  دنفـسوگ  زا  تشوگ  يرادـقم  ای  هبند  الثم  دـنیامن ؛ ادـج  هدـنز  ناویح  زا  دراد ؛ حور  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2634 - 
.دشاب یم  مارح  سجن و 

اهنآ عومجم  تسا و  مارح  بجاو  طایتحا  رب  انب  یضعب  مارح و  لاکـشا  یب  تشوگ  لالح  تاناویح  ءازجا  زا  یـضعب  هلأسم 2635 - 
: تسا زیچ  هدراهچ 

.نوخ  1

.هلضف  2

.يرن  3

.جرف  4

.ناد هچب   5

.دنیوگ یم  لوشد  ار  نآ  هک  ددغ   6

.دنیوگ یم  نالبند  ار  نآ  هک  مخت   7

.دشاب یم  دوخن  لکش  هب  تسا و  هلک  زغم  رد  هک  يزیچ   8

.تسا تشپ  هریت  نایم  رد  هک  مارح  زغم   9

.تسا تشپ  هریت  فرط  ود  رد  هک  یپ   10

.ناد هرهز   11

(. لاحط  ) زرپس  12

(. هناثم  ) ناد لوب   13

.مشچ هقدح   14

.درادن دوجو  دش  رکذ  هک  یئاهزیچ  زا  نالبند ؛ زرپس و  ناد و  هرهز  هلضف و  نوخ و  زج  هب  ناگدنرپ  رد  هک  تسا  نیا  رهاظ  یلو 

زا عبط  هک  یئاهزیچ  ریاس  نینچمه  تشوگ و  لالح  تاناویح  ریاس  لوب  زا  باـنتجا  تسا و  لـالح  رتش  لوب  ندروخ  هلأسم 2636 - 
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.تسا یلوا  طوحا و  تسا  رفنتم  اهنآ 

زا یمک  ندروخ  درادـن و  لاکـشا  هجلاعم  يارب  ینمرا  لـگ  ناتـسغاد و  لـگ  ندروخ  تسا و  مارح  كاـخ  ندروخ  هلأسم 2637 - 
هک دـنیامن  لح  الثم  بآ  زا  يرادـقم  رد  ار  تبرت  هک  تسا  نیا  رتهب  تسا و  زیاج  ءافـشتسا  يارب  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  تبرت 

.دنماشایب ار  بآ  نآ  ادعب  دوش و  کلهتسم 

.تسین مارح  هدمآ  ناهد  رد  هک  هنیس  طلخ  ینیب و  بآ  ندرب  ورف  هلأسم 2638 - 

.درادن لاکشا  دیآ ؛ یم  نوریب  نادند  يال  زا  ندرک ؛ لالخ  عقوم  هک  یئاذغ  ندرب  ورف  زین  و 

يارب ای  دوش  یم  گرم  بجوم  هک  يزیچ  ندروخ  هلأسم 2639 - 
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.تسا مارح  دراد  یلک  ررض  ناسنا 

مارح ناشلسن  دوخ و  دنک ؛ یکیدزن )  ) یطو ار  اهنآ  یـسک  رگا  تسا و  هورکم  غالا  رطاق و  بسا و  تشوگ  ندروخ  هلأسم 2640 - 
.دنشورفب رگید  ياج  رد  دنربب و  نوریب  رهش  زا  ار  اهنآ  دیاب  دوش و  یم  سجن  اهنآ  نیگرس  لوب و  دنوش و  یم 

لوب و دـننک ؛ یکیدزن  دنفـسوگ  واگ و  دـننام  یتشوگ  لالح  ناویح  اب  رگا  دـهدب و  شبحاـص  هب  ار  شتمیق  تسا  مزـال  یطاو  رب  و 
نآ اروف  دـیاب  اهنآ و  لسن  تسا  نینچمه  تسا و  مارح  مه  اـهنآ  ریـش  ندـیماشآ  تشوگ و  ندروخ  دوش و  یم  سجن  اـهنآ  نیگرس 

.دهدب شبحاص  هب  ار  نآ  لوپ  هدرک ؛ یطو  نآ  اب  هک  یسک  دننازوسب و  دنشکب و  ار  ناویح 

دوخ و دـنروخب ؛ ریـش  دریگب ؛ توق  ناشناوختـسا  تشوگ و  هک  يرادـقم  هب  كوخ  زا  رگا  راوـخ  ریـش  هرب  هلاـغزب و  هلأسم 2641 - 
یم لالح  نآ  زا  سپ  دنوش و  ءاربتـسا  تسا  مزال  دشاب  نآ  زا  رتمک  ندروخ  ریـش  رادقم  هک  یتروص  رد  دنوش و  یم  مارح  ناشلـسن 

فلع زور  تفه  دنتشادن  ریش  هب  تجاح  رگا  دنروخب و  ریش  دنفسوگ  ای  زب  ناتسپ  زا  زور  تفه  هک  تسا  نیا  اهنآ  ءاربتـسا  دندرگ و 
نآ ءاربتسا  تیفیک  دوش و  یم  لالح  دنیامن  شئاربتسا  هچنانچ  تسا و  مارح  شتـشوگ  ندروخ  زین  راوخ  تساجن  ناویح  دنروخب و 

.دش نایب  ( 226  ) هلأسم رد 

دنادب لالح  ار  نآ  یـسک  رگا  تسا و  هدش  هدرمـش  هانگ  نیرتگرزب  رابخا  زا  یـضعب  رد  مارح و  بارـش ؛ ندـیماشآ  هلأسم 2642 - 
.تسا رفاک 

: دندومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) قداص رفعج  ماما  ترضح  زا 

لقع دروخ  یم  بارش  هک  یسک  تسا و  ناهانگ  اشنم  اهیدب و  هشیر  بارش ؛
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دراد و یمن  هگن  ار  سک  چیه  مارتحا  درادن و  كاب  یهانگ  چیه  زا  دسانـش و  یمن  ار  ادخ  عقوم  نآ  رد  دهد و  یم  تسد  زا  اردوخ 
یم نوریب  وا  ندب  زا  یسانش  ادخ  نامیا و  حور  دنادرگ و  یمن  ور  راکشآ  ياهیتشز  زا  دنک و  یمن  تیاعر  ار  کیدزن  ناشیوخ  قح 
یم تنعل  ار  وا  نینمؤم  ناربمغیپ و  ناگتـشرف و  ادـخ و  دـنام و  یم  وا  رد  تسا  رود  ادـخ  تمحر  زا  هک  یثـیبخ  صقاـن  حور  دور و 

هب وا  ناهد  بآ  دـیآ و  یم  نوریب  شناهد  زا  نابز  تسا و  هایـس  وا  يور  تمایق  زور  دوش و  یمن  لوبق  وا  زامن  زور  لهچ  ات  دـننک و 
.تسا دنلب  وا  یگنشت  دایرف  دزیر و  یم  شا  هنیس 

زا ندروخ  زیچ  مارح و  دوش ؛ باسح  نانآ  زا  یکی  ناسنا  رگا  دنروخ ؛ یم  بارش  نآ  رد  هک  يا  هرفـس  رـس  نتـسشن  هلأسم 2643 - 
.تسا مارح  زین  هرفس  نآ 

هداد و بآ  نان و  دریمب ؛ یگنشت  ای  یگنـسرگ  زا  تسا  کیدزن  هک  ار  يرگید  ناملـسم  تسا  بجاو  ناملـسم  ره  رب  هلأسم 2644 - 
.دهد تاجن  گرم  زا  ار  وا 

ندروخ اذغ  بادآ 

: تسا زیچ  دنچ  ندروخ  اذغ  بادآ  هلأسم 2645 - 

.دیوشب اذغ  زا  شیپ  ار  تسد  ود  ره  لوا 

.دنک کشخ  لامتسد  اب  دیوشب و  ار  دوخ  تسد  اذغ  زا  دعب  مود 

؛ دیوشب ار  دوخ  تسد  نابزیم  لوا  اذغ  زا  شیپ  دشکب و  تسد  همه  زا  دعب  دـنک و  ندروخ  اذـغ  هب  عورـش  همه  زا  شیپ  نابزیم  موس 
.هتسشن وا  پچ  فرط  هک  یسک  هب  دسرب  ات  روطنیمه  هتسشن و  وا  تسار  فرط  هک  یسک  دعب 

.دسرب نابزیم  هب  ات  روطنیمه  دیوشب و  ار  دوخ  تسد  هتسشن  نابزیم  فرط  هک  یسک  لوا  اذغ  زا  دعب  و 

رد مراهچ 
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بحتـسم هّللا  مسب  نتفگ  اهنآ  مادک  ره  ندروخ  تقو  رد  دشاب ؛ اذغ  روج  دنچ  هرفـس  کی  رـس  رگا  یلو  دیوگب ؛ هّللا  مسب  اذـغ  لوا 
.تسا

.دروخب اذغ  تسار  تسد  اب  مجنپ 

.دروخن تشگنا  ود  اب  دروخب و  اذغ  رتشیب  ای  تشگنا  هس  اب  مشش 

.دروخب شدوخ  يولج  ياذغ  زا  یسک  ره  دنا ؛ هتسشن  هرفس  کی  رس  رفن  دنچ  رگا  متفه 

.درادرب کچوک  ار  همقل  متشه 

.دهدب لوط  ار  ندروخ  اذغ  دنیشنب و  دایز  هرفس  رس  مهن 

.دوجب بوخ  ار  اذغ  مهد 

.دنک دمح  ار  ملاع  دنوادخ  اذغ  زا  دعب  مهدزای 

.دسیلب ار  اهتشگنا  مهدزاود 

.دنکن لالخ  امرخ  تخرد  گرب  ین و  ناحیر و  بوچ  اب  یلو  دیامن ؛ لالخ  اذغ  زا  دعب  مهدزیس 

يارب دزیر ؛ یم  هچنآ  تسا  بحتـسم  دروخب ؛ اذـغ  نابایب  رد  رگا  یلو  دروخب ؛ دـنک و  عمج  دزیر  یم  هرفـس  نوریب  هچنآ  مهدراهچ 
.دراذگب تاناویح  ناگدنرپ و 

.دروخن اذغ  بش  نیب  رد  زور و  نیب  رد  دروخب و  اذغ  بش  لوا  زور و  لوا  رد  مهدزناپ 

.دزادنیب پچ  ياپ  يور  ار  تسار  ياپ  دباوخب و  تشپ  هب  اذغ  ندروخ  زا  دعب  مهدزناش 

.دروخب کمن  نآ  رخآ  اذغ و  لوا  رد  مهدفه 

.دیوشب بآ  اب  ندروخ  زا  شیپ  ار  هویم  مهدجیه 

تسا مومذم  ندروخ  رد  هک  یئاهزیچ 

: تسا مومذم  ندروخ  اذغ  رد  زیچ  دنچ  هلأسم 2646 - 

.ندروخ اذغ  يریس  لاح  رد  لوا 

.دیآ یم  شندب  رپ  مکش  زا  زیچ  ره  زا  رتشیب  ملاع  دنوادخ  هک  تسا  ربخ  رد  ندروخ و  رپ  مود 
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.ندروخ اذغ  عقوم  رد  نارگید  تروص  هب  ندرک  هاگن  موس 

.مرگ ياذغ  ندروخ  مراهچ 

.دماشآ یم  ای  دروخ  یم  هک  يزیچ  ندرک  توف  مجنپ 

.ندش رگید  زیچ  رظتنم  هرفس ؛ رد  نان  نتشاذگ  زا  دعب  مشش 

.دراک اب  نان  ندرک  هراپ  متفه 

.اذغ فرظ  ریز  نان  نتشاذگ  متشه 

يروط هب  هدیبسچ  ناوختسا  هب  هک  یتشوگ  ندرک  كاپ  مهن 
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.دنامن نآ  رد  يزیچ  هک 

.هویم هدنک  تسوپ  مهد 

.دروخب ار  نآ  الماک  هکنآ  زا  شیپ  هویم  نتخادنا  رود  مهدزای 

ندیماشآ بادآ 

: تسا زیچ  دنچ  ندیماشآ  بادآ  هلأسم 2647 - 

.دماشایب ندیکم  روط  هب  ار  بآ  لوا 

.دروخب بآ  هداتسیا  زور  رد  مود 

.دیوگب هّلل  دمحلا  نآ  زا  دعب  هّللا و  مسب  بآ  ندیماشآ  زا  شیپ  موس 

.دماشایب بآ  سفن  هس  هب  مراهچ 

.دماشایب بآ  لیم  يور  زا  مجنپ 

.دیامن تنعل  ار  ترضح  نآ  نالتاق  دنک و  دای  ار  ناشیا  تیب  لها  و  ع )  ) هّللادبع یبا  ترضح  بآ  ندیماشآ  زا  دعب  مشش 

تسا مومذم  ندیماشآ  رد  هک  یئاهزیچ 

.تسا مومذم  هداتسیا  لاح  هب  بش  رد  برچ و  ياذغ  زا  دعب  نآ  ندیماشآ  بآ و  ندیماشآ  دایز  هلأسم 2648 - 

.دشاب یم  مومذم  تسا  نآ  هتسد  هک  یئاج  هزوک و  هتسکش  ياج  زا  نینچمه  پچ و  تسد  اب  بآ  ندیماشآ  زینو 

مسق دهع -  رذن و 

دهع رذن و  ماکحا 

نآ ندرکن  هک  ار  يراک  ای  دروآ ؛ اج  هب  ادـخ  يارب  ار  يریخ  راک  هک  دـنک  بجاو  دوخ  رب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  رذـن  هلأسم 2649 - 
.دیامن كرت  ادخ  يارب  تسا  رتهب 

بوخ نم  ضیرم  هچنانچ  دیوگب  رگا  سپ  دنناوخب ؛ یبرع  هب  ار  نآ  تسین  مزال  دوش و  هدناوخ  هغیـص  دـیاب  رذـن  رد  هلأسم 2650 - 
.تسا حیحص  وا  رذن  مهدب ؛ ریقف  هب  ناموت  هد  هک  تسا  نم  رب  ادخ  يارب  دوش ؛

روبجم ار  وا  هک  یسک  ندرک  رذن  نیا  رب  انب  دنک ؛ رذن  دوخ  دصق  رایتخا و  هب  دشاب و  لقاع  فلکم و  دیاب  هدننک  رذن  هلأسم 2651 - 
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.تسین حیحص  دنا ؛ هدرک 

يزیچ دنک  رذن  الثم  رگا  دنک ) یم  فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  یسک   ) هیفس مدآ  سلفم و  صخـش  هلأسم 2652 - 
.تسین حیحص  دهدب  ریقف  هب 

شرذن هب  ءافو  هک  یتروص  رد  دناوت  یمن  نز  دیامن ؛ يریگولج  نز  ندرک  رذن  زا  رهوش  رگا  هلأسم 2653 - 
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.دنک رذن  دشاب  رهوش  قح  اب  یفانم 

رذـن هب  ندرک  لـمع  زا  ار  وا  اـی  دـنزب ؛ مه  هب  ار  وا  رذـن  دـناوت  یمن  شرهوـش  دـنک ؛ رذـن  رهوـش  هزاـجا  اـب  نز  رگا  هلأسم 2654 - 
.دیامن يریگولج 

.دیامن لمع  رذن  نآ  هب  دیاب  دنک ؛ رذن  وا  هزاجا  اب  ای  ردپ  هزاجا  نودب  دنزرف  رگا  هلأسم 2655 - 

.دوش یم  لحنم  شرذن  هک  تسا  نیا  رهاظ  دننک ؛ شعنم  هدرک  رذن  هک  یلمع  زا  ردام  ای  ردپ  رگا  یلو 

البرک هدایپ  دناوت  یمن  هک  یـسک  نیا  رب  انب  دشاب ؛ نکمم  شیارب  نآ  ماجنا  هک  دـنک  رذـن  دـناوت  یم  ار  يراک  ناسنا  هلأسم 2656 - 
.تسین حیحص  وا  رذن  دورب ؛ هدایپ  هک  دنک  رذن  رگا  دورب ؛

حیحـص وا  رذـن  دـنک ؛ كرت  ار  یبحتـسم  ای  بجاو  راک  ای  دـهد  ماجنا  ار  یهورکم  ای  مارح  راـک  هک  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2657 - 
.تسین

يواسم تهج  ره  زا  شکرت  نآ و  ندروآ  اج  هب  هچنانچ  دیامن ؛ كرت  ای  دهد  ماجنا  ار  یحابم  راک  هک  دنک  رذن  رگا  هلأسم 2658 - 
ار یئاذغ  دنک  رذن  الثم  دنک ؛ رذن  تهج  نامه  دصق  هب  ناسنا  دشاب و  رتهب  یتهج  زا  نآ  ماجنا  رگا  تسین و  حیحـص  وا  رذـن  دـشاب ؛

رذن تهج  نامه  يارب  ناسنا  دشاب و  رتهب  یتهج  زا  نآ  كرت  رگا  زین  تسا و  حیحـص  وا  رذـن  دریگب ؛ توق  تدابع  يارب  هک  دروخب 
.دشاب یم  حیحص  وا  رذن  دنکن ؛ لامعتسا  ار  نآ  دنک  رذن  تسا  رضم  دود  هکنیا  يارب  الثم  دیامن ؛ كرت  ار  نآ  هک  دنک 

دنک رذن  الثم  تسین ؛ دایز  اجنآ  رد  زامن  باوث  دوخ  يدوخب  هک  دناوخب  یئاج  رد  ار  دوخ  بجاو  زامن  دنک  رذن  رگا  هلأسم 2659 - 
قاطا رد  ار  زامن 
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؛ دنک یم  ادـیپ  بلق  روضح  ناسنا  تسا ؛ تولخ  هکنیا  هطـساو  هب  الثم  دـشاب  رتهب  یتهج  زا  اجنآ  رد  ندـناوخ  زامن  هچنانچ  دـناوخب ؛
.تسا حیحص  وا  رذن 

هام لوا  زور  هک  دنک  رذن  رگا  سپ  دروآ ؛ اج  هب  هدرک  رذـن  هک  روطنامه  دـیاب  دـهد ؛ ماجنا  ار  یلمع  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2660 - 
.دنک یمن  تیافک  دروآ  اج  هب  نآ  زا  دعب  ای  زور  نآ  زا  لبق  هچنانچ  دناوخب ؛ هام  لوا  زامن  ای  دریگب ؛ هزور  ای  دهدب ؛ هقدص 

.تسین یفاک  دهدب  ار  هقدص  دوش  بوخ  هکنآ  زا  شیپ  هچنانچ  دهدب ؛ هقدص  دش  بوخ  وا  ضیرم  یتقو  هک  دنک  رذن  رگا  زین  و 

رگا تسا و  یفاک  دریگب  هزور  زور  کی  هچنانچ  دنکن ؛ نیعم  ار  نآ  رادـقم  تقو و  یلو  دریگب  هزور  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2661 - 
دنک رذن  رگا  دنک و  یم  تیافک  دناوخب  یتعکر  ود  زامن  کی  رگا  دنکن ؛ نیعم  ار  نآ  تایصوصخ  رادقم و  دناوخب و  زامن  دنک  رذن 
رذن رگا  تسا و  هدرک  لمع  رذن  هب  هداد ؛ هقدص  دنیوگب  هک  دـهدب  يزیچ  رگا  دـنکن ؛ نیعم  ار  نآ  رادـقم  سنج و  دـهدب و  هقدـص 

ماجنا ار  دوخ  رذن  دـهدب ؛ هقدـص  يزیچ  ای  دریگب  هزور  زور  کی  ای  زامن  کی  هک  یتروص  رد  دروآ ؛ اج  هب  ادـخ  يارب  يراک  دـنک 
.تسا هداد 

دیاب دریگن ؛ هزور  ادمع  هک  یتروص  رد  دریگب و  هزور  ار  زور  نامه  دیاب  دریگب ؛ هزور  ار  ینیعم  زور  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2662 - 
یلب دمآ ؛ دـهاوخ  هکنانچ  تسا  نیمی  تفلاخم  هرافک  شا  هرافک  هک  تسا  نیا  رهظا  دـهدب و  مه  هرافک  زور  نآ  ياضق  زا  هتـشذگ 

دریگن و ار  هزور  دنک و  ترفاسم  دناوت  یم  ارایتخا  زور  نآ  رد 
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لثم يرگید  رذـع  تهج  زا  ای  رفـس  تهج  زا  هک  یتروص  رد  دریگب و  هزور  هدرک و  هماقا  دـصق  تسین  مزال  دـشاب  رفـس  رد  هچنانچ 
.دنک اضق  ار  هزور  تسا  مزال  دریگن ؛ هزور  ضیح  ای  ضرم 

.دهدب هرافک  دیاب  دنکن ؛ لمع  دوخ  رذن  هب  رایتخا  يور  زا  ناسنا  رگا  هلأسم 2663 - 

دروآ و اج  هب  ار  لمع  نآ  دناوت  یم  تقو  نآ  نتـشذگ  زا  دعب  دنک ؛ كرت  ار  یلمع  ینیعم  تقو  ات  هک  دنک  رذن  رگا  هلأسم 2664 - 
ات هک  تسا  مزال  مه  زاب  یلو  تسین  بجاو  وا  رب  يزیچ  دـهد ؛ ماجنا  يراـچان  اـی  یـشومارف  يور  زا  تقو  نآ  نتـشذگ  زا  شیپ  رگا 

.دهدب هرافک  دیاب  دهد  ماجنا  ار  لمع  نآ  رذع  نودب  تقو  نآ  ندیسر  زا  شیپ  هرابود  هچنانچ  درواین و  اج  هب  ار  نآ  تقو  نآ 

ای يراچان  ای  یـشومارف  يور  زا  رگا  تسا ؛ هدرکن  نیعم  نآ  يارب  یتقو  دنک و  كرت  ار  یلمع  هدرک  رذـن  هک  یـسک  هلأسم 2665 - 
هرافک دـیاب  دروآ ؛ اج  هب  ار  نآ  راـیتخا  يور  زا  تقو  ره  ادـعب  یلو  تسین  بجاو  وا  رب  هراـفک  دـهد ؛ ماـجنا  ار  لـمع  نآ  نتـسنادن ؛

.دهدب

ای رطف  دـیع  اـه  هعمج  زا  یکی  هچناـنچ  دریگب ؛ هزور  ار  هعمج  زور  ـالثم  ینیعم  زور  هتفه  ره  رد  هـک  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2666 - 
اج هب  ار  نآ  ياضق  دریگن و  هزور  ار  زور  نآ  دیاب  دوش ؛ ادیپ  وا  يارب  ضیح  ای  رفس  دننام  يرگید  رذع  هعمج  زور  رد  ای  دشاب  نابرق 

.دروآ

وا لام  زا  ار  رادقم  نآ  تسین  مزال  دریمب ؛ هقدص  نداد  زا  شیپ  هچنانچ  دهدب ؛ هقدص  ینیعم  رادقم  هک  دنک  رذن  رگا  هلأسم 2667 - 
هقدص
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.دنهدب هقدص  تیم  فرط  زا  دوخ  هصح  زا  ار  رادقم  نآ  هثرو  زا  نیغلاب  هک  تسا  نیا  رتهب  دنهدب و 

رب انب  دریمب ؛ ریقف  نآ  رگا  دـهدب و  رگید  ریقف  هب  ار  نآ  دـناوت  یمن  دـهدب ؛ هقدـص  ینیعم  ریقف  هب  هک  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2668 - 
.دهدب وا  هثرو  هب  دیاب  طایتحا 

ترایز هب  هچنانچ  دوش ؛ فرشم  ع )  ) هّللادبع یبا  ترضح  ترایز  هب  الثم  ناماما  زا  یکی  ترایز  هب  هک  دنک  رذن  رگا  هلأسم 2669 - 
.تسین بجاو  وا  رب  يزیچ  دنک ؛ ترایز  ار  ماما  نآ  دناوتن  يرذع  هطساو  هب  رگا  تسین و  یفاک  دورب  يرگید  ماما 

.دروآ اج  هب  ار  اهنآ  تسین  مزال  هدرکن ؛ رذن  ار  نآ  زامن  ترایز و  لسغ  دورب و  ترایز  هدرک  رذن  هک  یسک  هلأسم 2670 - 

مرح شرف  یئانـشور و  ریمعت و  رد  طایتحا  رب  انب  ار  نآ  دیاب  دنک ؛ رذـن  ناگدازماما  ای  ناماما  زا  یکی  مرح  يارب  رگا  هلأسم 2671 - 
.دنک فرصم  اهنیا  دننام  و 

رگا دناسرب و  فرصم  نامه  هب  دیاب  هدرک ؛ دصق  ار  ینیعم  فرصم  هچنانچ  دنک ؛ رذن  يزیچ  ع )  ) ماما دوخ  يارب  رگا  هلأسم 2672 - 
هب اـی  ریقف  راوز  دـننام  دـشاب  هتـشاد  ع )  ) ماـما هب  یتبـسن  هک  دـناسرب  یفرـصم  هب  هک  تسا  نآ  رتهب  هدرکن ؛ دـصق  ار  ینیعم  فرـصم 

.دنک رذن  يا  هدازماما  يارب  ار  يزیچ  رگا  تسا  نینچمه  دناسرب و  نآ  دننام  ریمعت و  لیبق  زا  ماما  نآ  مرح  فراصم 

ریـش دسرب  رذن  فرـصم  هب  هکنآ  زا  شیپ  رگا  دنا ؛ هدرک  رذن  ناماما  زا  یکی  يارب  ای  هقدص  يارب  هک  ار  يدنفـسوگ  هلأسم 2673 - 
دنفسوگ مشپ  یلو  هدرک ؛ رذن  ار  نآ  هک  تسا  یسک  لام  دروایب ؛ هچب  ای  دهدب 
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.تسا رذن  ءزج  دوش  یم  قاچ  هک  يرادقم  و 

شیپ هک  دوش  مولعم  هچنانچ  دهد ؛ ماجنا  ار  یلمع  دیایب ؛ وا  رفاسم  ای  دوش  بوخ  وا  ضیرم  رگا  هک  دنک  رذـن  هاگره  هلأسم 2674 - 
.تسین مزال  رذن  هب  ندرک  لمع  تسا ؛ هدمآ  رفاسم  ای  هدش  بوخ  ضیرم  ندرک  رذن  زا 

نآ شدصق  دنک و  رذن  ردـپ  رگا  تسا و  لطاب  وا  رذـن  دـهد ؛ رهوش  دیـس  هب  ار  دوخ  رتخد  هک  دـنک  رذـن  ردام  رگا  هلأسم 2675 - 
ریغ رد  تسا و  حیحـص  شرذن  دنک ؛ لوبق  درادن ؛ يررـض  وا  هب  شرتخد  جیوزت  هک  دیایب  يراگتـساوخ  يارب  يدیـس  رگا  هک  دـشاب 

لوبق دناوت  یم  ردپ  درادن ؛ يررض  وا  هب  رتخد  جیوزت  هک  دوش  ادیپ  دیـس  ریغ  راگتـساوخ  رگا  لاحره  رد  تسا و  لطاب  تروص  نیا 
.دنک

رب شتجاح  هکنآ  زا  دعب  دهد ؛ ماجنا  ار  يریخ  راک  دسرب  دوخ  یعرـش  تجاح  هب  رگا  هک  دنک  دـهع  ادـخ  اب  هاگره  هلأسم 2676 - 
نآ دهد ؛ ماجنا  ار  يریخ  لمع  هک  دنک  دهع  دشاب ؛ هتـشاد  یتجاح  هکنآ  نودـب  رگا  زین  دـهد و  ماجنا  ار  راک  نآ  دـیاب  دـش ؛ هدروآ 

.دوش یم  بجاو  وا  رب  لمع 

ای دیاب  دهد ؛ ماجنا  دنک  یم  دهع  هک  ار  يراک  هک  تسا  نآ  روهشم  دوش و  هدناوخ  هغیص  دیاب  رذن  لثم  مه  دهع  رد  هلأسم 2677 - 
یتروص رد  بجاو  طایتحا  رب  انب  یلو  دشاب ؛ شکرت  زا  رتهب  نآ  ماجنا  هک  دشاب  يراک  ای  بحتـسم ؛ بجاو و  زامن  لثم  دشاب  تدابع 

.دهد ماجنا  ار  لمع  نآ  دشابن ؛ یعرش  حوجرم  دهع  قلعتم  هک 

یپ هام  ود  ای  دنک ؛ ریس  ار  ریقف  تصش  ینعی  دهدب ؛ هرافک  دیاب  دنکن ؛ لمع  دوخ  دهع  هب  رگا  هلأسم 2678 - 
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.دنک دازآ  هدنب  کی  ای  دریگب ؛ هزور  یپ  رد 

ندروخ مسق  ماکحا 

؛ دـنکن لامعتـسا  دود  ای  دریگب  هزور  هک  دروخب  مسق  الثم  دـنک ؛ كرت  ای  دـهد  ماجنا  ار  يراـک  هک  دروخب  مسق  رگا  هلأسم 2679 - 
ار اهنیا  رگا  دناشوپب و  ار  نانآ  ای  دنک ؛ ریس  ار  ریقف  هد  ای  دنک ؛ دازآ  هدنب  کی  ینعی  دهدب ؛ هرافک  دیاب  دنک ؛ تفلاخم  ادمع  هچنانچ 

.دشاب یپ  رد  یپ  هزور  دیاب  دریگب و  هزور  زور  هس  دیاب  دناوتن 

: دراد طرش  دنچ  مسق  هلأسم 2680 - 

یسک تسم و  هناوید و  هچب و  ندروخ  مسق  سپ  دروخب ؛ مسق  دصق  يور  زا  دشاب و  لقاع  غلاب و  دیاب  دروخ  یم  مسق  هک  یسک  لوا 
.دروخب مسق  دصق  یب  ندوب  ینابصع  لاح  رد  رگا  تسا  نینچمه  تسین و  تسرد  دنا  هدرک  شروبجم  هک 

ای بجاو  دـیاب  دـنک ؛ كرت  دروخ  یم  مسق  هک  ار  يراک  دـشابن و  هورکم  ای  مارح  دـیاب  دروخ  یم  مسق  نآ  يارب  هک  ار  يراـک  مود 
مـسق رگا  زین  دشابن و  شماجنا  زا  رتهب  مدرم  رظن  رد  نآ  كرت  دیاب  دروآ ؛ اج  هب  ار  یحابم  راک  دروخب  مسق  رگا  دـشابن و  بحتـسم 

.دشابن شکرت  زا  رتهب  نآ  ماجنا  دیاب  دنک  كرت  ار  یحابم  راک  دروخب 

.هّللا ادخ و  دننام  دوش  یمن  هتفگ  وا  سدقم  تاذ  ریغ  هب  هک  دروخب  مسق  ملاع  دنوادخ  ياهمسا  زا  یکی  هب  موس 

ار مسا  نآ  یـسک  تقو  ره  هک  دوش  یم  هتفگ  ادخ  هب  يردق  هب  یلو  دنیوگ  یم  مه  ادخ  ریغ  هب  هک  دروخب  مسق  یمـسا  هب  رگا  زین  و 
نیا ریغ  رد  یبوجو  طایتحا  هکلب  تسا ؛ حیحص  دروخب ؛ مسق  قزار  قلاخ و  هب  هکنآ  لثم  دیآ ؛ یم  رظن  رد  قح  سدقم  تاذ  دیوگب ؛

هب لمع  زین  تروص 
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.تسا مسق 

دروخب مسق  هراشا  اب  رگا  لال  مدآ  یلو  تسین ؛ حیحـص  دنک  دـصق  ار  نآ  شبلق  رد  ای  دـسیونب  رگا  دروایب و  نابز  هب  ار  مسق  مراهچ 
.تسا حیحص 

زا دوش ؛ زجاع  نآ  هب  لمع  زا  ادعب  دشاب و  نکمم  دروخ  یم  مسق  هک  یعقوم  رگا  دـشاب و  نکمم  وا  يارب  مسق  هب  ندرک  لمع  مجنپ 
ادـیپ تقـشم  يردـق  هب  دـهع  ای  مسق  ای  رذـن  هب  ندرک  لمع  رگا  تسا  نینچمه  دروخ و  یم  مه  هب  وا  مسق  دوش  یم  زجاع  هک  یتقو 

.درک لمحت  ار  نآ  دوشن  هک  دنک 

حیحـص نانآ  مسق  دیامن ؛ يریگولج  نز  ندروخ  مسق  زا  رهوش  ای  دنک ؛ يریگولج  دـنزرف  ندروخ  مسق  زا  ردـپ  رگا  هلأسم 2681 - 
.تسین

مه هب  ار  نانآ  مسق  دـنناوت  یم  رهوش  ردـپ و  دروخب ؛ مسق  رهوش  هزاجا  نودـب  نز  ردـپ و  هزاـجا  نودـب  دـنزرف  رگا  هلأسم 2682 - 
هب تبـسن  هدنب  زینک و  مکح  تسا  نینچمه  دوش و  یمن  دقعنم  رهوش  ای  ردپ  هزاجا  نودـب  اهنآ  مسق  هک  تسا  نآ  رهاظ  هکلب  دـننزب ؛

.ناشیالوم

تسا نینچمه  تسین و  بجاو  وا  رب  هرافک  دنکن ؛ لمع  مسق  هب  نتسنادن ؛ ای  يراچان  ای  یـشومارف  يور  زا  ناسنا  رگا  هلأسم 2683 - 
.دیامنن لمع  مسق  هب  هک  دننک  شروبجم  رگا 

یمن لوغـشم  ساوسو  هطـساو  هب  موش و  یم  زامن  لوغـشم  نالا  هّللاو  دـیوگ  یم  هکنیا  لثم  دروخ ؛ یم  یـساوسو  مدآ  هک  یمـسق  و 
.درادن هرافک  دنکن  لمع  مسق  هب  رایتخا  یب  هک  دشاب  يروط  وا  ساوسو  رگا  دوش ؛

تسا و هورکم  وا  ندروخ  مسق  دشاب  تسار  وا  فرح  هچنانچ  تسا ؛ تسار  نم  فرح  هک  دروخ  یم  مسق  هک  یسک  هلأسم 2684 - 
هکنیا يارب  رگا  یلو  دشاب ؛ یم  گرزب  ناهانگ  زا  مارح و  دشاب  غورد  رگا 
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رگا اما  دوش ؛ یم  بجاو  یهاگ  هکلب  درادن ؛ لاکـشا  دروخب  غورد  مسق  دـهد ؛ تاجن  یملاظ  رـش  زا  ار  يرگید  ناملـسم  اب  شدوخ 
یملاـظ رگا  ـالثم  دـیامن ؛ هیروت  هک  تسا  نیا  رتـهب  دوشن ؛ غورد  هک  دـنک  تین  يروط  ندروخ  مسق  عقوم  ینعی  دـنک  هیروـت  دـناوتب 
هدیدن ار  وا  دیوگب  دشاب ؛ هدید  ار  وا  زا  لبق  تعاس  کی  ناسنا  و  يا ؟ هدید  ار  وا  هک  دسرپب  ناسنا  زا  دنک و  تیذا  ار  یسک  دهاوخب 

.ما هدیدن  شیپ  هقیقد  جنپ  زا  هک  دنک  دصق  ما و 

ثرا تیصو -  فقو - 

فقو ماکحا 

لاکـشا و لحم  نآ  تحـص  دـنک ؛ فقو  هدـماین  ایند  هب  زونه  تسا و  ردام  مکـش  رد  هک  يا  هچب  يارب  ار  یلاـم  رگا  هلأسم 2692 - 
دنیآ یم  ایند  هب  ادعب  هک  یناسک  يارب  اهنآ  زا  دعب  دندوجوم و  العف  هک  یصاخشا  يارب  رگا  یلو  دنیامن ؛ طایتحا  تیاعر  تسا  مزال 
دعب هک  دنک  فقو  دوخ  دالوا  رب  ار  يزیچ  الثم  دنشابن ؛ مه  ردام  مکش  رد  دوش  یم  ققحم  فقو  هک  یعقوم  رد  هچرگا  دیامن ؛ فقو 

.تسا حیحص  دننک ؛ هدافتسا  فقو  زا  رگید  هتسد  زا  دعب  يا  هتسد  ره  دشاب و  وا  ياه  هون  فقو  نانآ  زا 

هربقم جرخ  وا  گرم  زا  دعب  ار  نآ  يدیاع  هک  دـنک  فقو  ار  یناکد  هکنآ  لثم  دـنک  فقو  شدوخ  رب  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2693 - 
.دیامن هدافتسا  فقو  عفانم  زا  دناوت  یم  دوش ؛ ریقف  شدوخ  دنک و  فقو  ارقف  رب  ار  یلام  الثم  رگا  یلو  تسین ؛ حیحص  دنیامن ؛ شا 

رب هچنانچ  دنکن ؛ نیعم  رگا  دنیامن و  راتفر  وا  دادرارق  قباطم  دیاب  دنک ؛ نیعم  یلوتم  هدرک  فقو  هک  يزیچ  يارب  رگا  هلأسم 2694 - 
رایتخا دنشاب ؛ غلاب  اهنآ  دشاب و  هدرک  فقو  دوخ  دالوا  رب  الثم  یصوصخم  دارفا 
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.تسین مزال  عرش  مکاح  هزاجا  فقو  زا  هدافتسا  يارب  تسا و  ناشیا  یلو  اب  رایتخا  دنشابن  غلاب  رگا  تسا و  نانآ  دوخ  اب 

یتروص رد  دـسرب ؛ تاریخ  فرـصم  هب  نآ  عفانم  هک  دـنک  فقو  ای  دـنک ؛ فقو  تاداس  ای  ارقف  رب  الثم  ار  یکلم  رگا  هلأسم 2695 - 
.تسا عرش  مکاح  اب  نآ  رایتخا  دشاب ؛ هدرکن  نیعم  یلوتم  کلم  نآ  يارب  هک 

هدافتـسا نآ  زا  رگید  هقبط  زا  دـعب  يا  هقبط  ره  هک  دـنک  فقو  دوخ  دالوا  رب  الثم  یـصوصخم  دارفا  رب  ار  یکلم  رگا  هلأسم 2696 - 
یناسک زا  هقبط  کی  دشاب و  هتـشادن  یلوتم  رگا  یلو  دوش ؛ یمن  لطاب  هراجا  دریمب ؛ دهد و  هراجا  ار  نآ  فقو  یلوتم  هچنانچ  دننک ؛

؛ دـننکن ءاضما  ار  هراجا  نآ  يدـعب  هقبط  هچنانچ  دـنریمب ؛ هراجا  تدـم  نیب  رد  دـنهد و  هراجا  ار  نآ  هدـش ؛ فقو  اهنآ  رب  کـلم  هک 
.دوش یم  لطاب  هراجا 

نانآ لام  زا  ار  هراجا  تدم  رخآ  ات  ناشندرم  نامز  زا  هراجالا  لام  دشاب ؛ هداد  ار  تدم  مامت  هراجالا  لام  رجاتـسم  هک  یتروص  رد  و 
.دریگ یم 

ناونع نآ  هک  دـشاب  هدرک  دـصق  ار  یناونع  هکنآ  رگم  دور  یمن  نوریب  ندوب  فقو  زا  دوش ؛ بارخ  فقو  کلم  رگا  هلأسم 2697 - 
.ددرگ یمرب  هثرو  هب  لطاب و  فقو  دوش  بارخ  غاب  نآ  رگا  هک  دشاب  هدرک  فقو  هزنت  يارب  ار  غاب  هکنیا  لثم  دورب ؛ نیب  زا 

یلوتم ای  عرـش  مکاح  دشاب ؛ هدشن  میـسقت  رگا  تسین  فقو  نآ  زا  يرادقم  تسا و  فقو  نآ  زا  يرادـقم  هک  یکلم  هلأسم 2698 - 
.دنک ادج  ار  فقو  مهس  هربخ ؛ رظن  اب  دناوت  یم 

هدش نیعم  هک  یفرصم  هب  ار  نآ  تادیاع  دنک و  تنایخ  فقو  یلوتم  رگا  هلأسم 2699 - 
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ياج هب  دناوت  یم  دشابن  نکمم  هک  یتروص  رد  ددرگ و  شتنایخ  زا  عنام  هک  دیامن  یم  همیمـض  وا  هب  ار  ینیما  عرـش  مکاح  دناسرن ؛
.دیامن نیعم  ینیما  یلوتم  وا 

هینیسح کیدزن  دجسم  نآ  هچرگا  دنربب ؛ دجسم  هب  زامن  يارب  دوش  یمن  دنا ؛ هدرک  فقو  هینیسح  يارب  هک  ار  یشرف  هلأسم 2700 - 
.دشاب

دور یمن  مه  راظتنا  درادن و  ریمعت  هب  جایتحا  دجـسم  نآ  هچنانچ  دـنیامن ؛ فقو  يدجـسم  ریمعت  يارب  ار  یکلم  رگا  هلأسم 2701 - 
.دنناسرب دراد  ریمعت  هب  جایتحا  هک  يدجسم  فرصم  هب  ار  کلم  نآ  تادیاع  دنناوت  یم  دنک ؛ ادیپ  ریمعت  هب  جایتحا  یتدم  ات  هک 

هب نآ  رد  هک  یـسک  هب  تعامج و  ماما  هب  دنیامن و  دجـسم  ریمعت  جرخ  ار  نآ  يدـیاع  هک  دـنک  فقو  ار  یکلم  رگا  هلأسم 2702 - 
دیاـب هدرک ؛ نیعم  رادـقم  هچ  کـی  ره  يارب  هک  دنـشاب  هتـشاد  ناـنیمطا  اـی  دـننادب  هک  یتروص  رد  دـنهدب ؛ دـیوگ  یم  ناذا  دجـسم 

.دننک فرصم  روطنامه 

ناذا هک  یـسک  تعامج و  ماما  نیب  دمآ ؛ دایز  يزیچ  رگا  دننک و  ریمعت  ار  دجـسم  لوا  دیاب  دنـشاب ؛ هتـشادن  نانیمطا  ای  نیقی  رگا  و 
.دننک حلص  رگیدکی  اب  میسقت  رد  رفن  ود  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب  دنیامن و  تمسق  بسانم  روط  هب  دیوگ  یم 

تیصو ماکحا 

شگرم زا  دعب  دیوگب  ای  دنهد ؛ ماجنا  یئاهراک  وا  يارب  شگرم  زا  دـعب  دـنک  شرافـس  ناسنا  هک  تسا  نآ  تیـصو  هلأسم 2703 - 
دالوا يارب  ای  دننک ؛ تاربم  تاریخ و  رد  فرـص  ای  کیلمت  یـسک  هب  وا  لام  زا  يزیچ  هکنیا  ای  دـشاب ؛ یـسک  کلم  وا  لام  زا  يزیچ 

.دنک نیعم  تسرپرس  میق و  تسا ؛ وا  اب  نانآ  رایتخا  هک  یناسک  دوخ و 

تیصو وا  هب  هک  ار  یسک  و 
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.دنیوگ یم  یصو  دننک  یم 

؛ دنک تیـصو  دناوت  یم  يراک  ره  يارب  دـنامهفب ؛ ار  دوخ  دوصقم  هراشا  اب  رگا  دـنزب ؛ فرح  دـناوت  یمن  هک  یـسک  هلأسم 2704 - 
.تسا حیحص  دنک  تیصو  دنامهفب  ار  شدوصقم  هک  يا  هراشا  اب  رگا  دنزب ؛ فرح  دناوت  یم  هک  مه  یسک  هکلب 

ندرک تیـصو  يارب  هک  دـشاب  مولعم  دـنامهفب و  ار  وا  دوصقم  هچنانچ  دـننیبب ؛ تیم  رهم  ای  ءاضما  هب  يا  هتـشون  رگا  هلأسم 2705 - 
.دننک لمع  نآ  قباطم  دیاب  هتشون ؛

هک تسین  دیعب  دنک ؛ تیـصو  نآ  قباطم  ادـعب  هک  تسا  هتـشون  ار  یئاهزیچ  هدوبن و  ندرک  تیـصو  شدوصقم  هک  دـننادب  رگا  هکلب 
.دشاب یفاک  تیصو  يارب 

شماحرا يارب  هلاس  هد  هچب  تیـصو  دنک و  تیـصو  رایتخا  يور  زا  دشاب و  لقاع  دـیاب  دـنک  یم  تیـصو  هک  یـسک  هلأسم 2706 - 
لمع هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا و  لاکشا  لحم  تیصو  ذوفن  رد  ندوبن  هیفس  رابتعا  دراد و  لاکشا  شماحرا  ریغ  يارب  تسا و  زیاج 

.دوشن كرت  وا  تیصو  هب 

هک دنک  تیصو  رگا  هتشاد ؛ یشک  دوخ  دصق  هک  هدروخ  یمـس  ای  هدز  دوخ  هب  یمخز  الثم  دمع  يور  زا  هک  یـسک  هلأسم 2707 - 
.تسین حیحص  دنناسرب ؛ یفرصم  هب  ار  وا  لام  زا  يرادقم 

دنک لوبق  ار  تیـصو  نآ  سک  نآ  هک  یتروص  رد  دشاب ؛ یـسک  لام  شلاوما  زا  يزیچ  هک  دـنک  تیـصو  ناسنا  رگا  هلأسم 2708 - 
لوبق هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  دوش ؛ یم  کلام  یـصوم  ندرم  زا  دعب  ار  زیچ  نآ  دشاب ؛ یـصوم  ندوب  هدنز  نامز  رد  شلوبق  هچرگا 

.تسا عنام  در  طقف  دشابن و  ربتعم  الصا 

اهنآ هب  هکنآ  ای  دنادرگرب  شبحاص  هب  ار  مدرم  ياهتناما  اروف  دیاب  دید ؛ دوخ  رد  ار  گرم  ياه  هناشن  ناسنا  یتقو  هلأسم 2709 - 
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نداد عقوم  ای  دهدب  دناوت  یمن  شدوخ  رگا  دهدب و  دیاب  هدیـسر  یهدب  نآ  نداد  عقوم  تسا و  راکهدب  مدرم  هب  رگا  دـهد و  عالطا 
.تسین مزال  ندرک  تیصو  دشاب ؛ مولعم  وا  یهدب  رگا  یلو  دریگب ؛ دهاش  تیصو  رب  دنک و  تیصو  دیاب  هدیسرن ؛ وا  یهدب 

رگا دهدب و  اروف  دیاب  تسا ؛ راکهدب  ملاظم  هاکز و  سمخ و  رگا  دنیب ؛ یم  دوخ  رد  ار  گرم  ياه  هناشن  هک  یـسک  هلأسم 2710 - 
رگا تسا  نینچمه  دنک و  تیـصو  دیاب  دیامن ؛ ادا  ار  اهنآ  یـسک  دهد  یم  لامتحا  ای  دراد  لام  شدوخ  زا  هچنانچ  دهدب ؛ دناوت  یمن 

.دشاب بجاو  وا  رب  جح 

زا هک  دنک  تیصو  دیاب  طایتحا  رب  انب  دراد ؛ اضق  هزور  زامن و  رگا  دنیب ؛ یم  دوخ  رد  ار  گرم  ياه  هناشن  هک  یـسک  هلأسم 2711 - 
ماجنا ار  اهنآ  دریگب  يزیچ  هکنآ  نودب  یـسک  دهدب  لامتحا  یلو  دشاب  هتـشادن  لام  رگا  هکلب  دـنریگب ؛ ریجا  اهنآ  يارب  شدوخ  لام 

.دیامن تیصو  مه  زاب  دهد ؛ یم 

وا هب  دیاب  طایتحا  رب  انب  دشاب ؛ بجاو  شرتگرزب  رـسپ  رب  دـش ؛ هتفگ  اضق  زامن  باب  رد  هک  یلیـصفت  هب  وا  هزور  زامن و  ياضق  رگا  و 
.دنروآ اج  هب  وا  يارب  هک  دنک  تیصو  ای  دهد ؛ عالطا 

هثرو هک  تسا  هدرک  ناهنپ  یئاج  رد  ای  دراد  یسک  شیپ  یلام  رگا  دنیب ؛ یم  دوخ  رد  ار  گرم  ياه  هناشن  هک  یسک  هلأسم 2712 - 
میق دوخ  ریغص  ياه  هچب  يارب  تسین  مزال  دهد و  عالطا  نانآ  هب  دیاب  دورب ؛ نیب  زا  ناشقح  نتسنادن ؛ هطـساو  هب  هچنانچ  دنناد ؛ یمن 
میق دیاب  نانآ  يارب  دـنوش ؛ یم  عیاض  ناشدوخ  ای  دور  یم  نیب  زا  ناشلام  میق ؛ نودـب  هک  یتروص  رد  یلو  دـنک ؛ نیعم  تسرپرـس  و 

.دیامن نیعم  ینیما 

 - هلأسم 2713
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هب عجار  هک  يروما  رد  دشاب و  زین  ناملسم  ناملسم ؛ یصو  تسا  مزال  دشاب و  زین  غلاب  هک  تسا  نیا  طوحا  دشاب و  لقاع  دیاب  یصو 
.دشاب نانیمطا  دروم  تسا  مزال  تسین  یصوم  صخش 

؛ دننک لمع  تیصو  هب  یئاهنت  هب  مادک  ره  هک  دشاب  هداد  هزاجا  هچنانچ  دنک ؛ نیعم  دوخ  يارب  یصو  دنچ  یسک  رگا  هلأسم 2714 - 
لمع تیـصو  هب  مهاب  ود  ره  هک  دشاب  هتفگ  هچ  دشاب ؛ هدادن  هزاجا  رگا  دـنریگب و  هزاجا  رگیدـکی  زا  تیـصو  ماجنا  رد  تسین  مزال 
مکاح دننک ؛ لمع  تیصو  هب  رگیدکی  اب  هک  دنوشن  رـضاح  رگا  دنیامن و  لمع  تیـصو  هب  رگیدکی  رظن  اب  دیاب  دشاب ؛ هتفگن  ای  دننک 

.دیامن یم  نیعم  ار  رگید  صخش  نانآ  زا  یکی  ياج  هب  دننکن ؛ تعاطا  رگا  دنک و  یم  روبجم  ار  اهنآ  عرش 

تیـصو دنهدن ؛ وا  هب  دیوگب  دعب  دـنهدب ؛ یـسک  هب  ار  شلام  ثلث  دـیوگب  الثم  ددرگرب ؛ دوخ  تیـصو  زا  ناسنا  رگا  هلأسم 2715 - 
.دوش یم  لطاب 

تیـصو دـیامن ؛ میق  وا  ياج  هب  ار  يرگید  دـعب  دـنک ؛ نیعم  دوخ  ياه  هچب  يارب  یمیق  هکنآ  لثم  دـهد  رییغت  ار  دوخ  تیـصو  رگاو 
.دنیامن لمع  وا  مود  تیصو  هب  دیاب  دوش و  یم  لطاب  شلوا 

؛ دـنهدب یـسک  هب  هدرک  تیـصو  هک  ار  يا  هناـخ  ـالثم  هتـشگرب ؛ دوخ  تیـصو  زا  دوش  موـلعم  هک  دـنک  يراـک  رگا  هلأسم 2716 - 
.دوش یم  لطاب  تیصو  دیامن ؛ لیکو  نآ  شورف  يارب  ار  يرگید  ای  دشورفب ؛

ار زیچ  نآ  دیاب  دنهدب ؛ يرگید  هب  ار  نامه  فصن  دنک  تیصو  دعب  دنهدب ؛ یسک  هب  ار  ینیعم  زیچ  دنک  تیصو  رگا  هلأسم 2717 - 
.دنهدب ار  نآ  تمسق  کی  رفن  ود  نآ  زا  مادک  ره  هب  دننک و  تمسق  ود 

هلأسم 2718
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مه وا  ندرم  زا  دعب  هک  دنک  تیـصو  دـشخبب و  یـسک  هب  ار  شلام  زا  يرادـقم  دریم ؛ یم  ضرم  نآ  هب  هک  یـضرم  رد  یـسک  رگا  - 
یلو تشذگ ؛ ( 2264  ) هلأسم رد  هکنانچ  دـنیامن  جراخ  هکرت  لصا  زا  هدیـشخب ؛ هک  ار  یلاـم  دـیاب  دـنهدب ؛ رگید  سک  هب  يرادـقم 

.دننک جراخ  ثلث  زا  دیاب  هدرک  تیصو  هک  ار  یلام 

.دنیامن لمع  وا  هتفگ  قباطم  دیاب  دنناسرب ؛ یفرصم  هب  ار  نآ  يدیاع  دنشورفن و  ار  وا  لام  ثلث  هک  دنک  تیصو  رگا  هلأسم 2719 - 

يارب هک  دشاب  مهتم  هچنانچ  تسا ؛ راکهدـب  یـسک  هب  يرادـقم  دـیوگب  دریم ؛ یم  ضرم  نآ  هب  هک  یـضرم  رد  رگا  هلأسم 2720 - 
زا دـیاب  تسا و  ذـفان  وا  رارقا  دـشابن  مهتم  رگا  دـنهدب و  وا  ثلث  زا  هدرک  نیعم  هک  ار  يرادـقم  دـیاب  تسا  هتفگ  هثرو  هب  ندز  ررض 

.دنهدب شلام  لصا 

رگا سپ  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  تیـصو  لاح  رد  تسین  مزال  دنهدب  وا  هب  يزیچ  هک  دنک  یم  تیـصو  ناسنا  هک  یـسک  هلأسم 2721 - 
مزال دشاب  دوجوم  یـصوم  گرم  زا  سپ  هچب  نآ  رگا  دنهدب ؛ يزیچ  دوش  هلماح  نز  نالف  تسا  نکمم  هک  يا  هچب  هب  دنک  تیـصو 

فرـص دشاب  تیـصو  دروم  هب  رتکیدزن  یـصوم  رظن  هب  هک  يرگید  فرـصم  رد  دشابن ؛ دوجوم  رگا  دـنهدب و  وا  هب  ار  زیچ  نآ  تسا 
یـصوم گرم  زا  دعب  صخـش  نآ  رگا  سپ  دشاب ؛ یـسک  لام  شگرم  زا  دعب  وا  لام  زا  يزیچ  هک  دنک  تیـصو  رگا  یلو  دننک ؛ یم 

.دننک یم  تمسق  ناشدوخ  نایم  هثرو  هدرک ؛ تیصو  وا  يارب  هک  ار  هچنآ  تسا و  لطاب  الا  حیحص و  تیصو  دشاب ؛ دوجوم 

یصو ار  وا  یسک  دمهفب  ناسنا  رگا  هلأسم 2722 - 
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تیـصو هب  وا  ندرم  زا  دـعب  تسین  مزال  تسین ؛ رـضاح  وا  تیـصو  ماجنا  يارب  هک  دـنناسرب  هدـننک  تیـصو  عالطا  هب  هچنانچ  هدرک ؛
.دنک لمع 

رـضاح تیـصو  هب  ندرک  لمع  يارب  هک  دـهدن  عـالطا  وا  هب  دـمهفب و  اـی  هدرک ؛ یـصو  ار  وا  هک  دـمهفن  وا  ندرم  زا  شیپ  رگا  یلو 
.دهد ماجنا  ار  وا  تیصو  دیاب  دشاب ؛ هتشادن  تقشم  هک  یتروص  رد  تسین ؛

يرگید هب  دناوتن  رگید  یعنام  ای  ضرم  تدـش  هطـساو  هب  یـصوم  هک  دوش  تفتلم  یعقوم  یـصوم ؛ گرم  زا  شیپ  یـصو  رگا  زین  و 
.دیامن لوبق  ار  تیصو  دیاب  طایتحا  رب  انب  دنک ؛ تیصو 

راک زا  دوخ  دنک و  نیعم  تیم  ياهراک  ماجنا  يارب  ار  يرگید  دناوت  یمن  یصو  دریمب ؛ هدرک  تیصو  هک  یسک  رگا  هلأسم 2723 - 
؛ هدوب راک  ماجنا  طقف  شدوصقم  هکلب  دهد ؛ ماجنا  ار  راک  نآ  یـصو  دوخ  هک  هدوبن  نیا  تیم  دوصقم  دنادب  رگا  یلو  دـیامن ؛ هرانک 

.دیامن لیکو  دوخ  فرط  زا  ار  يرگید  دناوت  یم 

نآ زا  یکی  هچنانچ  دننک ؛ تیصو  هب  لمع  مهاب  ود  ره  هک  دشاب  نآ  شرظن  دنک و  یصو  مه  اب  ار  رفن  ود  یسک  رگا  هلأسم 2724 - 
رفاک ای  هناوید  ای  دـنریمب  ود  ره  رگا  دـنک و  یم  نیعم  وا  ياج  هب  ار  رگید  رفن  کی  عرـش  مکاـح  دوش ؛ رفاـک  اـی  هناوید  اـی  دریمب  ود 

.تسین مزال  رفن  ود  ندرک  نیعم  دنک ؛ یلمع  ار  تیصو  دناوتب  رفن  کی  رگا  یلو  دنک ؛ یم  نیعم  ار  رگید  رفن  ود  عرش  مکاح  دنوش ؛

یم نیعم  ار  رگید  رفن  کی  وا  کمک  يارب  عرـش  مکاح  دـهد ؛ ماجنا  ار  تیم  ياهراک  یئاهنت  هب  دـناوتن  یـصو  رگا  هلأسم 2725 - 
.دنک

تیم لام  زا  يرادقم  رگا  هلأسم 2726 - 
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نالف هک  تسا  هدرک  تیـصو  تیم  الثم  هدومن ؛ يدـعت  ای  هدرک و  یهاـتوک  نآ  يرادـهگن  رد  هچناـنچ  دوش ؛ فلت  یـصو  تسد  رد 
مه يدعت  هدرکن و  یهاتوک  رگا  تسا و  نماض  هتفر ؛ نیب  زا  هار  رد  هدرب و  رگید  رهش  هب  ار  لام  وا  هدب و  رهش  نالف  يارقف  هب  رادقم 

.تسین نماض  هدومنن ؛

لوا یـصو  هکنآ  زا  دعب  دشاب ؛ یـصو  ینالف  دریمب  سک  نآ  رگا  هک  دـیوگب  دـنک و  یـصو  ار  یـسک  ناسنا  هاگره  هلأسم 2727 - 
.دهد ماجنا  ار  تیم  ياهراک  دیاب  مود  یصو  درم ؛

بجاو اهنآ  ندرک  ادا  ملاـظم ؛ هاـکز و  سمخ و  لـثم  هک  ار  یقوقح  يراکهدـب و  تسا و  بجاو  تیم  رب  هک  یجح  هلأسم 2728 - 
.دشاب هدرکن  تیصو  اهنآ  يارب  تیم  هچرگا  دنهدب ؛ تیم  لام  لصا  زا  دیاب  دشاب ؛ یم 

؛ دـیایب دایز  تسا  بجاو  وا  رب  ملاـظم  هاـکز و  سمخ و  لـثم  هک  یقوقح  بجاو و  جـح  یهدـب و  زا  تیم  لاـم  رگا  هلأسم 2729 - 
هدرکن تیصو  رگا  دننک و  لمع  وا  تیـصو  هب  دیاب  دنناسرب ؛ یفرـصم  هب  ار  ثلث  زا  يرادقم  ای  ثلث  هک  دشاب  هدرک  تیـصو  هچنانچ 

.تسا هثرو  لام  دنام  یم  هچنآ  دشاب ؛

حیحـص یتروص  رد  ثلث  زا  رتشیب  رد  وا  تیـصو  دـشاب ؛ رتشیب  وا  لام  ثلث  زا  هدرک ؛ نیعم  تیم  هک  ار  یفرـصم  رگا  هلأسم 2730 - 
رگا تسین و  یفاک  نانآ  ندوب  یـضار  اهنت  دنا و  هدومن  هزاجا  ار  تیـصو  دوش  مولعم  هک  دننک  يراک  ای  دننزب  یفرح  هثرو  هک  تسا 

یئاهنآ هصح  رد  تیصو  دنیامن  در  یضعب  هزاجا و  هثرو  زا  یـضعب  هچنانچ  تسا و  حیحـص  دنیامن  هزاجا  مه  وا  ندرم  زا  دعب  یتدم 
حیحص دنا  هدومن  هزاجا  هک 
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.تسا ذفان  و 

ندرم زا  دعب  دنیامن ؛ هزاجا  هثرو  وا  ندرم  زا  شیپ  دشاب و  رتشیب  وا  لام  ثلث  زا  هدرک ؛ نیعم  تیم  هک  ار  یفرصم  رگا  هلأسم 2731 - 
.دندرگرب دوخ  هزاجا  زا  دنناوت  یمن  وا 

دـنریگب و ریجا  وا  هزور  زامن و  يارب  دـنهدب و  ار  وا  رگید  یهدـب  ای  هاکز  سمخ و  وا  ثلث  زا  هک  دـنک  تیـصو  رگا  هلأسم 2732 - 
دمآ دایز  رگا  دنهدب و  ثلث  زا  ار  وا  هزور  زامن و  ءاضق  ترجا  یهدب و  لوا  دـیاب  دـنهد ؛ ماجنا  ارقف  هب  ماعطا  لثم  مه  یبحتـسم  راک 

هک دنهدن  هزاجا  مه  هثرو  دشاب و  وا  یهدب  هزادنا  هب  طقف  وا  لام  ثلث  هچنانچ  دـنناسرب و  هدرک  نیعم  هک  یبحتـسم  راک  فرـصم  هب 
.ددرگ جراخ  لصا  زا  یهدب  هیقب  دوش و  میسقت  یهدب  هزور و  زامن و  يارب  لام  ثلث  دیاب  دوش ؛ فرصم  لام  ثلث  زا  رتشیب 

؛ دـنهد ماجنا  مه  یبحتـسم  راـک  دـنریگب و  ریجا  وا  هزور  زاـمن و  يارب  دـنهدب و  ار  وا  یهدـب  هک  دـنک  تیـصو  رگا  هلأسم 2733 - 
هب ار  نآ  ثلث  دمآ ؛ دایز  يزیچ  رگا  دنهدب و  لام  لصا  زا  ار  وا  یهدب  دیاب  دنهدب ؛ ثلث  زا  ار  اهنیا  هک  دشاب  هدرکن  تیـصو  هچنانچ 

؛ دنهدب هزاجا  هثرو  رگا  سپ  دشابن ؛ یفاک  ثلث  هک  یتروص  رد  دنناسرب و  هدرک  نیعم  هک  یبحتسم  ياهراک  هزور و  زامن و  فرصم 
یبحتسم راک  فرصم  هب  دمآ  دایز  يزیچ  رگا  دنهدب و  ثلث  زا  ار  هزور  زامن و  دیاب  دنهدن  هزاجا  رگا  دوش و  یلمع  وا  تیـصو  دیاب 

.دنناسرب هدرک  نیعم  هک 

نم هب  غلبم  نالف  هدرک  تیصو  تیم  هک  دیوگب  یسک  رگا  هلأسم 2734 - 
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کی ای  دیامن ؛ قیدـصت  ار  وا  هتفگ  مه  لداع  درم  کی  دـنروخب و  مسق  ای  دـننک ؛ قیدـصت  ار  وا  هتفگ  لداع  درم  ود  هچنانچ  دـنهدب ؛
نز کی  رگا  دنهدب و  وا  هب  دیوگ  یم  هک  ار  يرادقم  دیاب  دـنهد ؛ تداهـش  وا  هتفگ  هب  هلداع  نز  راهچ  ای  هلداع  نز  ود  اب  لداع  درم 

ار و نآ  فصن  دنهد ؛ تداهش  هلداع  نز  ود  رگا  دنهدب و  وا  هب  دنک  یم  هبلاطم  هک  ار  يزیچ  مراهچ  کی  دیاب  دهد ؛ تداهش  هلداع 
وا هتفگ  دنشاب  لداع  دوخ  نید  رد  هک  یمذ  رفاک  درم  ود  رگا  زین  دنهدب و  وا  هب  ار  نآ  مراهچ  هس  دنهد ؛ تداهـش  هلداع  نز  هس  رگا 

يزیچ دیاب  هدوبن ؛ تیصو  عقوم  رد  مه  یلداع  نز  درم و  دنک و  تیصو  هک  تسا  هدوب  راچان  تیم  هک  یتروص  رد  دننک ؛ قیدصت  ار 
.دنهدب وا  هب  دنک  یم  هبلاطم  هک  ار 

: دیوگب یسک  رگا  هلأسم 2735 - 

درک لوبق  ار  وا  فرح  دیاب  یتروص  رد  هداد ؛ رارق  دوخ  ياه  هچب  میق  ارم  تیم  ای  مناسرب ؛ یفرـصم  هب  ار  وا  لام  هک  متیم  یـصو  نم 
.دنیامن قیدصت  ار  وا  هتفگ  لداع  درم  ود  هک 

یتقو ات  دریمب ؛ دیامن  در  ای  دنک  لوبق  هکنآ  زا  شیپ  سک  نآ  دشاب و  یسک  يارب  وا  لام  زا  يزیچ  دنک  تیـصو  رگا  هلأسم 2736 - 
تیصو زا  هدننک  تیصو  هک  تسا  یتروص  رد  مکح  نیا  یلو  دنیامن ؛ لوبق  ار  زیچ  نآ  دنناوت  یم  دنا  هدرکن  در  ار  تیـصو  وا  هثرو 

.دنرادن زیچ  نآ  هب  یقح  هنرگ  ددرگنرب و  دوخ 

ثرا ماکحا 

: دنتسه هتسد  هس  دنرب  یم  ثرا  یشیوخ  هطساو  هب  هک  یناسک  هلأسم 2737 - 

تیم دالوا  ردام و  ردپ و  لوا -  هتسد 
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نیا زا  رفن  کی  ات  درب و  یم  ثرا  تسا  رتکیدزن  تیم  هب  هک  نانآ  مادـک  ره  دـنور ؛ نیئاپ  هچره  دالوا  دالوا  دالوا ؛ ندوبن  اـب  تسا و 
.دنرب یمن  ثرا  مود  هتسد  تسه  هتسد 

ره ناشیا  دالوا  رهاوخ ؛ ردارب و  ندوبن  اـب  تسا و  ردارب  رهاوخ و  گرزب و  رداـم  ینعی  هدـج  گرزب و  ردـپ  ینعی  دـج  مود -  هتـسد 
.دنرب یمن  ثرا  موس  هتسد  تسه  هتسد  نیا  زا  رفن  کی  ات  درب و  یم  ثرا  تسا  رتکیدزن  تیم  هب  هک  نانآ  مادک 

؛ دنا هدنز  تیم  ياه  هلاخ  اه و  یئاد  اه و  همع  اهومع و  زا  رفن  کی  ات  تسا و  نانآ  دالوا  هلاخ و  یئاد و  همع و  ومع و  موس -  هتسد 
يردام ردپ و  يومع  رسپ  هب  ثرا  دشاب ؛ هتشاد  يردام  ردپ و  يومع  رـسپ  يردپ و  يومع  تیم  رگا  یلو  دنرب  یمن  ثرا  نانآ  دالوا 

.درب یمن  ثرا  يردپ  يومع  دسر و  یم 

ردپ و هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  دنشابن ؛ نانآ  دالوا  دالوا  نانآ و  دالوا  تیم و  دوخ  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  رگا  هلأسم 2738 - 
هدج دج و  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  دنشابن ؛ مه  اهنیا  رگا  دنرب و  یم  ثرا  ناشدالوا  دنشابن ؛ اهنیا  رگا  دنرب و  یم  ثرا  تیم  ردام 

.دنرب یم  ثرا  ناشدالوا  دنشابن ؛ مه  اهنیا  رگا  دنرب و  یم  ثرا  تیم 

.دنرب یم  ثرا  رگیدکی  زا  دوش ؛ یم  هتفگ  ادعب  هک  یلیصفت  هب  رهوش  نز و  هلأسم 2739 - 

لوا هتسد  ثرا 

تیم لام  همه  دشاب ؛ رتخد  کی  ای  رـسپ  کی  ای  ردام  ای  ردپ  الثم  دشاب ؛ لوا  هتـسد  زا  رفن  کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2740 - 
ار لام  دنشاب ؛ رتخد  رسپ و  رگا  دسر و  یم  وا  هب 
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.دربب رتخد  ربارب  ود  رسپ  ره  هک  دننک  یم  تمسق  يروط 

ردام ار  تمسق  کی  ردپ و  ار  نآ  تمسق  ود  دوش ؛ یم  تمـسق  هس  لام  دنـشاب ؛ وا  ردام  ردپ و  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2741 - 
يردـپ دازآ و  ناملـسم و  نانآ  همه  هک  دـشاب  هتـشاد  رهاوخ  ود  ردارب و  کی  اـی  رهاوخ  راـهچ  اـی  ردارب  ود  تیم  رگا  یلو  درب ؛ یم 

دراد ردام  ردپ و  تیم  ات  هچرگا  هن ؛ ای  دشاب  یکی  تیم  ردام  اب  مه  ناشردام  هاوخ  دشاب ؛ یکی  تیم  ردـپ  اب  نانآ  ردـپ  ینعی  دنـشاب ؛
.دنهد یم  ردپ  هب  ار  هیقب  درب و  یم  ار  لام  کی  شش  ردام  اهنیا ؛ ندوب  هطساو  هب  اما  دنرب ؛ یمن  ثرا  اهنیا 

ود ردارب و  کی  ای  رهاوخ  راهچ  ای  ردارب  ود  تیم  هچناـنچ  دـشاب ؛ رتخد  کـی  رداـم و  ردـپ و  طـقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2742 - 
.درب یم  ار  نآ  تمسق  هس  رتخد  تمسق و  کی  مادک  ره  ردام  ردپ و  دننک ؛ یم  تمسق  جنپ  ار  لام  دشاب ؛ هتشادن  يردپ  رهاوخ 

: دننک یم  تمسق  شش  ار  لام  دشاب ؛ هتشاد  يردپ  رهاوخ  ود  ردارب و  کی  ای  رهاوخ  راهچ  ای  ردارب  ود  رگا  و 

: دننک یم  تمسق  راهچ  ار  هدنامیقاب  تمسق  کی  درب و  یم  تمسق  هس  رتخد  تمسق و  کی  مادک  ره  ردام ؛ ردپ و 

: دننک یم  تمسق  ار 24  تیم  لام  هجیتن  رد  دنهد و  یم  رتخد  هب  ار  تمسق  هس  ردپ و  هب  ار  تمسق  کی 

.دنهد یم  ردام  هب  ار  نآ  تمسق  ردپ و 4  هب  ار  نآ  تمسق  رتخد و 5  هب  ار  نآ  تمسق   15

ره ردام  ردپ و  دننک ؛ یم  تمسق  شش  ار  لام  دشاب ؛ رسپ  کی  ردام و  ردپ و  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2743 - 
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.درب یم  ار  نآ  تمسق  راهچ  رسپ  تمسق و  کی  مادک 

.دننک یم  تمسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  ار  تمسق  راهچ  نآ  دنشاب ؛ رتخد  دنچ  ای  رسپ  دنچ  رگا  و 

.دربب رتخد  کی  ربارب  ود  يرسپ  ره  هک  دننک  یم  میسقت  يروط  ار  تمسق  راهچ  نآ  دنشاب ؛ رتخد  رسپ و  رگا  و 

: دننک یم  تمسق  شش  ار  لام  دنشاب ؛ رسپ  دنچ  ای  کی  ردام و  ای  ردپ  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2744 - 

.درب یم  رسپ  ار  تمسق  جنپ  ردام و  ای  ردپ  ار  نآ  تمسق  کی 

.دنیامن یم  میسقت  يواسم  روط  هب  ار  تمسق  جنپ  نآ  دنشاب ؛ رسپ  دنچ  رگا  و 

: دننک یم  تمسق  شش  ار  لام  دشاب ؛ رتخد  رسپ و  اب  ردام  ای  ردپ  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2745 - 

.دربب رتخد  ربارب  ود  يرسپ  ره  هک  دننک  یم  تمسق  يروط  ار  هیقب  درب و  یم  ردام  ای  ردپ ؛ ار  نآ  تمسق  کی 

: دننک یم  تمسق  راهچ  ار  لام  دشاب ؛ رتخد  کی  ردام و  ای  ردپ  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2746 - 

.درب یم  رتخد  ار  هیقب  ردام و  ای  ردپ  ار  نآ  تمسق  کی 

: دننک یم  تمسق  جنپ  ار  لام  دشاب ؛ رتخد  دنچ  ردام و  ای  ردپ  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2747 - 

.دننک یم  تمسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  اهرتخد  ار  تمسق  راهچ  درب و  یم  ردام  ای  ردپ  ار  تمسق  کی 

هچرگا وا  يرتخد  هون  درب و  یم  ار  تیم  رسپ  مهـس  دشاب ؛ رتخد  هچرگا  وا  يرـسپ  هون  دشاب ؛ هتـشادن  دالوا  تیم  رگا  هلأسم 2748 - 
هـس ار  لام  دـشاب ؛ هتـشاد  شرـسپ  زا  رتخد  کی  دوخ و  رتخد  زا  رـسپ  کی  تیم  رگا  الثم  درب ؛ یم  ار  تیم  رتخد  مهـس  دـشاب ؛ رـسپ 

: دننک یم  تمسق 

تمسق ود  رتخد و  رسپ  هب  ار  تمسق  کی 
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.دنهد یم  رسپ  رتخد  هب  ار 

.درب یم  ثرا  رتخد  لباقم  ود  رسپ  مهس  نآ  زا  دنشاب ؛ فلتخم  هدوب و  یکی  زا  رتشیب  يرتخد  ای  يرسپ  هون  رگا  و 

مود هتسد  ثرا 

ردارب گرزب و  ردام  ینعی  هدج  گرزب و  ردپ  ینعی  دج  دنرب ؛ یم  ثرا  یشیوخ  هطساو  هب  هک  یناسک  زا  مود  هتـسد  هلأسم 2749 - 
.دنرب یم  ثرا  ناشدالوا  دشاب ؛ هتشادن  رهاوخ  ردارب و  رگا  تسا و  تیم  رهاوخ  و 

.دسر یم  وا  هب  لام  همه  دشاب ؛ رهاوخ  کی  ای  ردارب  کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2750 - 

.دوش یم  تمسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دشاب ؛ يردام  وردپ  رهاوخ  دنچ  ای  يردام ؛ ردپ و  ردارب  دنچ  رگا  و 

ردـپ و رهاوخ  کـی  ردارب و  ود  رگا  ـالثم  درب ؛ یم  رهاوخ  ربارب  ود  يردارب  ره  دنـشاب ؛ مهاـب  يرداـم  ردـپ و  رهاوـخ  ردارب و  رگا  و 
: دننک یم  تمسق  جنپ  ار  لام  دراد ؛ يردام 

.درب یم  ار  نآ  تمسق  کی  رهاوخ  تمسق و  ود  اهردارب  زا  کی  ره 

.درب یمن  ثرا  تسا  ادج  تیم  اب  ردام  زا  هک  يردپ  رهاوخ  ردارب و  دراد ؛ يردام  ردپ و  رهاوخ  ردارب و  تیم  رگا  هلأسم 2751 - 

.دسر یم  وا  هب  لام  همه  دشاب ؛ هتشاد  يردپ  ردارب  کی  ای  رهاوخ  کی  طقف  هچنانچ  درادن ؛ يردام  ردپ و  رهاوخ  ردارب و  رگا  و 

.دوش یم  تمسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دشاب ؛ هتشاد  يردپ  رهاوخ  دنچ  ای  ردارب  دنچ  رگا  و 

.درب یم  رهاوخ  ربارب  ود  يردارب  ره  دشاب ؛ هتشاد  يردپ  رهاوخ  مه  ردارب و  مه  رگا  و 

دـسر یم  وا  هب  لام  همه  تسا ؛ ادج  تیم  اب  ردپ  زا  هک  دشاب  يردام  ردارب  کی  ای  رهاوخ  کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2752 - 
دنچ ای  يردام  ردارب  دنچ  رگا  و 
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.دوش یم  تمسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دنشاب ؛ يردام  رهاوخ  ردارب و  دنچ  ای  يردام  رهاوخ 

؛ دـشاب هتـشاد  يردام  رهاوخ  کی  ای  ردارب  کی  يردـپ و  رهاوخ  ردارب و  يرداـم و  ردـپ و  رهاوخ  ردارب و  تیم  رگا  هلأسم 2753 - 
: دننک یم  تمسق  شش  ار  لام  دنرب و  یمن  ثرا  يردپ  رهاوخ  ردارب و 

یم رهاوخ  ربارب  ود  يردارب  ره  دنهد و  یم  يردام  ردپ و  رهاوخ  ردارب و  هب  ار  هیقب  يردام و  رهاوخ  ای  ردارب  هب  ار  نآ  تمـسق  کی 
.درب

ردارب و دشاب ؛ هتـشاد  يردام  رهاوخ  ردارب و  دنچ  يردپ و  رهاوخ  ردارب و  يردام و  ردـپ و  رهاوخ  ردارب و  تیم  رگا  هلأسم 2754 - 
: دننک یم  تمسق  هس  ار  لام  درب و  یمن  ثرا  يردپ  رهاوخ 

يردام ردپ و  رهاوخ  ردارب و  هب  ار  هیقب  دننک و  یم  تمسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  يردام  رهاوخ  ردارب و  ار  نآ  تمـسق  کی 
.درب یم  رهاوخ  ربارب  ود  يردارب  ره  دنهد و  یم 

تمـسق شـش  ار  لام  دشاب ؛ يردام  رهاوخ  کی  ای  يردام  ردارب  کی  يردپ و  رهاوخ  ردارب و  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2755 - 
: دننک یم 

یم رهاوخ  ربارب  ود  يردارب  ره  دـنهد و  یم  يردـپ  رهاوخ  ردارب و  هب  ار  هیقب  درب و  یم  يردام  رهاوخ  ای  ردارب  ار  نآ  تمـسق  کـی 
.درب

: دننک یم  تمسق  هس  ار  لام  دشاب ؛ يردام  رهاوخ  ردارب و  دنچ  يردپ و  رهاوخ  ردارب و  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2756 - 

یم يردـپ  رهاوخ  ردارب و  هب  ار  هیقب  دـننک و  یم  تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  يردام  رهاوخ  ردارب و  ار  نآ  تمـسق  کـی 
.درب یم  رهاوخ  ربارب  ود  يردارب  ره  دنهد و 

رهاوخ ردارب و  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2757 - 
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یم ثرا  ار  هیقب  دـش  هتفگ  هتـشذگ  لئاسم  رد  هک  يروط  هب  ردارب  رهاوخ و  درب و  یم  ثرا  ار  لام  مراهچ  کـی  نز  دـشاب ؛ وا  نز  و 
.دنرب

هک يروط  هب  ردارب  رهاوخ و  درب و  یم  ار  لام  فصن  رهوش  دـشاب ؛ وا  رهوش  ردارب و  رهاوخ و  طقف  وا  ثراو  دریمب و  ینز  رگا  زین  و 
.دنرب یم  ار  دوخ  ثرا  دش  هتفگ  شیپ  لئاسم  رد 

ردپ و رهاوخ  ردارب و  مهـس  زا  دوش و  یمن  مک  يزیچ  يردام  رهاوخ  ردارب و  مهـس  زا  دـنرب ؛ یم  ثرا  رهوش  ای  نز  هکنآ  يارب  یلو 
؛ دـشاب وا  يرداـم  ردـپ و  رهاوخ  ردارب و  يرداـم و  رهاوخ  ردارب و  رهوش و  تیم  ثراو  رگا  ـالثم  دوـش ؛ یم  مک  يردـپ  اـی  يرداـم 

لام دنام  یم  هچنآ  دنهد و  یم  يردام  رهاوخ  ردارب و  هب  ار  لام  لصا  تمـسق  هس  زا  تمـسق  کی  دـسر و  یم  رهوش  هب  لام  فصن 
ردارب و هـب  ناـموت  ود  رهوـش و  هـب  ناـموت  هـس  دـشاب ، ناـموت  شــش  وا  لاـم  هـمه  رگا  سپ  تـسا ؛ يرداـم  ردـپ و  رهاوـخ  ردارب و 

.دنهد یم  يردام  ردپ و  رهاوخ  ردارب و  هب  ناموت  کی  يردامرهاوخ و 

يردام و رهاوخ  مهـس  لام  کی  شـش  دشاب ؛ يردام  يردـپ و  رهاوخ  دـنچ  ای  کی  يردام و  رهاوخ  کی  ای  ردارب  کی  تیم  رگا  و 
.تسا يردام  يردپ و  رهاوخ  مهس  هیقب 

هدازرهاوخ هدازردارب و  مهـس  دـنهد و  یم  ناشدالوا  هب  ار  نانآ  ثرا  مهـس  دـشاب ؛ هتـشادن  ردارب  رهاوخ و  تیم  رگا  هلأسم 2758 - 
رب انب  دسر  یم  يردام  ردپ و  ای  يردپ  هدازرهاوخ  هدازردارب و  هب  هک  یمهس  زا  دوش و  یم  تمـسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  يردام 

؛ درب یم  رتخد  ربارب  ود  يرسپ  ره  روهشم 
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.تسا حلص  هب  عوجر  طوحا  دوش و  تمسق  يواسم  روط  هب  زین  اهنیا  نیب  هک  تسین  دیعب  یلو 

ندوب اب  دـسر و  یم  وا  هب  لام  همه  يردام ؛ ای  دـشاب  يردـپ  هچ  تسا ؛ هدـج  کی  ای  دـج  کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2759 - 
.درب یمن  ثرا  دج  ردپ  تیم ؛ دج 

: دوش یم  تمسق  هس  لام  دشاب ؛ يردپ  هدج  دج و  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2760 - 

.درب یم  هدج  ار  تمسق  کی  دج و  ار  تمسق  ود 

.دننک یم  تمسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  ار  لام  دشاب ؛ يردام  هدج  دج و  رگا  و 

: دوش یم  تمسق  هس  لام  دشاب ؛ يردام  هدج  ای  دج  کی  يردپ و  هدج  ای  دج  کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2761 - 

.درب یم  يردام  هدج  ای  دج  ار  تمسق  کی  يردپ و  هدج  ای  دج  ار  تمسق  ود 

دج هب  ار  نآ  تمسق  کی  دوش ؛ یم  تمـسق  هس  لام  دشاب ؛ يردام  هدج  دج و  يردپ و  هدج  دج و  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2762 - 
ربارب ود  دج  دنهد و  یم  يردپ  هدج  دـج و  هب  ار  نآ  تمـسق  ود  دـننک و  یم  تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  يردام  هدـج  و 

.درب یم  هدج 

ادعب هک  یلیـصفت  هب  ار  دوخ  ثرا  نز  دشاب ؛ وا  يردام  هدج  دج و  يردپ و  هدج  دـج و  نز و  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2763 - 
ناشدوخ نیب  يواسم  روط  هب  هک  دنهد  یم  يردام  هدج  دج و  هب  ار  لام  لصا  تمـسق  هس  زا  تمـسق  کی  درب و  یم  دوش  یم  هتفگ 

.درب یم  هدج  ربارب  ود  دج  دنهد و  یم  يردپ  هدج  دج و  هب  ار  هیقب  دننک و  یم  تمسق 

رهوش دشاب ؛ هدج  دج و  رهوش و  تیم  ثراو  رگا  و 
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.دنرب یم  ار  دوخ  ثرا  دش ؛ هتفگ  هتشذگ  لئاسم  رد  هک  يروتسد  هب  هدج  دج و  درب و  یم  ار  لام  فصن 

باسح يردام  رهاوخ  ردارب و  لثم  يردام  هدج  دج و  دنوش ؛ عمج  رهاوخ  ردارب و  اب  ود  ره  ای  يردام  ای  يردـپ  هدـج  دـج و  رگا  و 
اهردارب و لثم  اهرهاوخ  ای  اهردارب  مهـس  رد  سپ  دـنوش ؛ یم  باسح  يردـپ  رهاوخ  ردارب و  لـثم  يردـپ  هدـج  دـج و  دـنوش و  یم 

.دوش یم  کیرش  اهرهاوخ 

موس هتسد  ثرا 

یسک مود  لوا و  هقبط  زا  رگا  هک  دش  هتفگ  هک  یلیصفت  هب  تسا  نانآ  دالوا  هلاخ و  یئاد و  همع و  ومع و  موس  هتسد  هلأسم 2764 - 
.دنرب یم  ثرا  اهنیا  دشابن 

؛ دشاب ردام  ردپ و  کی  زا  تیم  اب  ینعی  دشاب ؛ يردام  ردـپ و  هچ  تسا ؛ همع  کی  ای  ومع  کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2765 - 
.دسر یم  وا  هب  لام  همه  يردام ؛ ای  دشاب  يردپ  ای 

.دوش یم  تمسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دنشاب ؛ يردپ  همه  ای  يردام ؛ ردپ و  همه  دنشاب و  همع  دنچ  ای  ومع  دنچ  رگا  و 

الثم درب ؛ یم  همع  ربارب  ود  ومع  هک  تسا  نیا  روهـشم  دنـشاب ؛ يردپ  همه  ای  يردام ؛ ردپ و  همه  دنـشاب و  ود  ره  همع  ومع و  رگا  و 
: دننک یم  تمسق  جنپ  ار  لام  دشاب ؛ همع  کی  ومع و  ود  تیم  ثراو  رگا 

.دننک یم  تمسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  اهومع  ار  تمسق  راهچ  دنهد و  یم  همع  هب  ار  تمسق  کی 

.دشاب يواسم  روط  هب  زین  اهنیا  نیب  تمسق  هک  تسین  دیعب  یلو 

هک تسا  نآ  رهاظ  دنشاب ؛ يردام  همع  ومع و  ای  يردام  همع  دنچ  ای  يردام  يومع  دنچ  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2766 - 
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.دوش یم  تمسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام 

همع ومع و  دنـشاب ؛ يردام  ردـپ و  یـضعب  يرداـم و  یـضعب  يردـپ و  یـضعب  دـشاب و  همع  ومع و  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2767 - 
: دننک یم  تمسق  شش  ار  لام  دراد ؛ يردام  همع  کی  ای  ومع  کی  تیم  رگا  دنرب و  یمن  ثرا  يردپ 

.يردپ همع  ومع و  هب  اهنآ  ندوبن  ضرف  رد  يردام و  ردپ و  همع  ومع و  هب  ار  هیقب  يردام و  همع  ای  ومع  هب  ار  تمسق  کی 

: دننک یم  تمسق  هس  ار  لام  دراد ؛ يردام  همع  مه  ومع و  مه  رگا  و 

یم يردام  همع  ومع و  هب  ار  تمسق  کی  يردپ و  همع  ومع و  هب  اهنآ  ندوبن  ضرف  رد  يردام و  ردپ و  همع  ومع و  هب  ار  تمسق  ود 
.دنهد

همه دشاب و  هلاخ  مه  یئاد و  مه  رگا  دسر و  یم  وا  هب  لام  همه  دشاب ؛ هلاخ  کی  ای  یئاد  کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2768 - 
.دوش یم  تمسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دنشاب ؛ يردام  ای  يردپ  ای  يردام ؛ ردپ و 

هلاخ یئاد و  يردام و  ردـپ و  هلاخ  یئاد و  يردام و  هلاخ  دـنچ  ای  کی  ای  یئاد ؛ دـنچ  ای  کی  طـقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2769 - 
.دنشاب يواسم  رگید  مهاب  میسقت  رد  هیقب  هک  تسین  دیعب  درب و  یمن  ثرا  يردپ  هلاخ  یئاد و  دشاب ؛ يردپ 

هلاخ یئاد و  دـشاب ؛ يردام  ردـپ و  هلاخ  یئاد و  يردام و  هلاخ  یئاد و  يردـپ و  هلاخ  یئاد و  طـقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2770 - 
.دنرب یمن  ثرا  يردپ 

.دنشاب يواسم  مهاب  نآ  میسقت  رد  هیقب  هک  تسین  دیعب  و 

دنچ ای  کی  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2771 - 
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: دننک یم  تمسق  هس  ار  لام  دشاب ؛ همع  ومع و  دنچ  ای  کی  ای  ومع  دنچ  ای  کی  هلاخ و  یئاد و  ای  هلاخ  دنچ  ای  کی  ای  یئاد 

.درب یم  ود  ره  ای  همع  ای  ومع  ار  هیقب  ودره و  ای  هلاخ  ای  یئاد  ار  تمسق  کی 

؛ دنـشاب يردـپ  ای  يردام  ردـپ و  همع ؛ ومع و  هچنانچ  دـشاب ؛ همع  ومع و  هلاخ و  کی  ای  یئاد  کی  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2772 - 
: دننک یم  تمسق  هس  ار  لام 

یم تمسق  هن  ار  لام  نیا  رب  انب  دنهد ؛ یم  همع  هب  تمـسق  کی  ومع و  هب  تمـسق  ود  هیقب  زا  درب و  یم  هلاخ  ای  یئاد  ار  تمـسق  کی 
: دننک

نیب هک  تسین  دیعب  یلو  دنهد ؛ یم  همع  هب  ار  تمـسق  ود  ومع و  هب  ار  تمـسق  راهچ  روهـشم  رب  انب  هلاخ و  ای  یئاد  هب  ار  تمـسق  هس 
.دوش میسقت  يواسم  روط  هب  همع  ومع و 

يردـپ ای  يردام  ردـپ و  همع  ومع و  يردام و  همع  کی  ای  ومع  کـی  هلاـخ و  کـی  اـی  یئاد  کـی  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2773 - 
: دننک یم  تمسق  هس  ار  لام  دشاب ؛

.دننک یم  میسقت  دوخ  نیب  يواسم  روط  هب  هثرو  هیقب  ار  هدنامیقاب  تمسق  ود  دنهد و  یم  هلاخ  ای  یئاد  هب  ار  نآ  تمسق  کی 

مه همع  ومع و  دنـشاب و  يردام  ای  يردپ  ای  يردام  ردـپ و  همه  هک  دـشاب  هلاخ  دـنچ  یئاد و  دـنچ  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2774 - 
: دوش یم  مهس  هس  لام  دشاب ؛ هتشاد 

يواسم روط  هب  اه  هلاخ  اه و  یئاد  ار  نآ  مهس  کی  دننک و  یم  تمـسق  همع  ومع و  نیب  دش  هتفگ  هک  يروتـسد  هب  ار  نآ  مهـس  ود 
ندوب اب  یلو  دنیامن ؛ یم  تمسق  ناشدوخ  نیب 
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.درب یمن  ثرا  يردپ  هلاخ  یئاد و  يردام ؛ ردپ و  هلاخ  یئاد و 

مهس هس  لام  دشاب ؛ همع  ومع و  يردپ و  ای  يردام  ردپ و  هلاخ  یئاد و  دنچ  يردام و  هلاخ  ای  یئاد  تیم ؛ ثراو  رگا  هلأسم 2775 - 
: دوش یم 

میـسقت رد  هثرو  هیقب  هک  تسین  دیعب  دننک و  یم  تمـسق  ناشدوخ  نیب  همع  ومع و  دش  هتفگ  اقباس  هک  يروتـسد  هب  ار  نآ  مهـس  ود 
.دنشاب يواسم  مهاب  هدنامیقاب  مهس  کی 

يرادقم نانآ و  دالوا  هب  دسر ؛ یم  همع  ومع و  هب  هک  يرادـقم  دـشاب ؛ هتـشادن  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  تیم  رگا  هلأسم 2776 - 
.دوش یم  هداد  نانآ  دالوا  هب  دسر ؛ یم  هلاخ  یئاد و  هب  هک 

: دوش یم  مهس  هس  لام  دنشاب ؛ وا  ردام  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  ردپ و  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2777 - 

هس ار  نآ  رگید  مهـس  ود  دننک و  یم  تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  تیم  ردام  هلاخ  یئاد و  همع و  ومع و  ار  نآ  مهـس  کی 
: دننک یم  تمسق 

يواسم روط  هب  زین  ار  نآ  رگید  تمسق  ود  دنیامن و  یم  تمسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  تیم  ردپ  هلاخ  یئاد و  ار  تمسق  کی 
.دنهد یم  تیم  ردپ  همع  ومع و  هب 

رهوش نز و  ثرا 

.دنرب یم  رگید  هثرو  ار  هیقب  وا و  رهوش  ار  لام  همه  فصن  دشاب ؛ هتشادن  دالوا  دریمب و  ینز  رگا  هلأسم 2778 - 

.دنرب یم  رگید  هثرو  ار  هیقب  رهوش و  ار  لام  همه  کی  راهچ  دشاب ؛ هتشاد  دالوا  رگید  رهوش  زا  ای  رهوش  نآ  زا  رگا  و 

هیقب نز و  ار  وا  لام  کی  راهچ  دشاب ؛ هتشادن  دالوا  دریمب و  يدرم  رگا  هلأسم 2779 - 
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دنرب و یم  رگید  هثرو  ار  هیقب  نز و  ار  لام  کی  تشه  دـشاب ؛ هتـشاد  دالوا  رگید  نز  زا  ای  نز  نآ  زا  رگا  دـنرب و  یم  رگید  هثرو  ار 
دننام هناخ  یئاوه  دوخ  زا  زین  درب و  یم  ثرا  نآ  تمیق  زا  هن  نیمز و  دوخ  زا  هن  رگید  ياهنیمز  تعارز و  غاب و  هناـخ و  نیمز  زا  نز 

تعارز و غاـب و  نیمز  رد  هک  یناـمتخاس  تخرد و  تسا  نینچمه  درب و  یم  ثرا  اـهنآ  تمیق  زا  یلو  درب ؛ یمن  ثرا  تخرد  اـنب و 
.تسا رگید  ياهنیمز 

.درب یم  ثرا  تعارز  دوخ  زا  نز  هک  تسا  نآ  رهظا  و 

هثرو زا  دـیاب  دـنک ؛ فرـصت  ینوکـسم ؛ هناخ  نیمز  دـننام  درب  یمن  ثرا  اهنآ  زا  هک  یئاـهزیچ  رد  دـهاوخب  نز  رگا  هلأسم 2780 - 
.دریگب هزاجا  رگید 

هزاجا نودب  تخرد ؛ انب و  دننام  درب  یم  ثرا  اهنآ  تمیق  زا  نز  هک  یئاهزیچ  رد  دـنا ؛ هدادـن  ار  نز  مهـس  ات  هثرو  هک  تسین  زیاج  و 
.دننک فرصت  وا 

دننامب نیمز  رد  هراجا  نودب  اهنآ  رگا  هک  دننک  باسح  دیاب  دنیامن ؛ تمیق  ار  نآ  دننام  تخرد و  انب و  دنهاوخب  رگا  هلأسم 2781 - 
.دنهدب تمیق  نآ  زا  ار  نز  مهس  دنراد و  شزرا  ردقچ  دنورب ؛ نیب  زا  ات 

ناـمتخاس مکح  رد  هتفر ؛ راـکب  نآ  رد  هک  یئاـهزیچ  رجآ و  دراد و  ار  نیمز  مکح  نآ ؛ دـننام  تاـنق و  بآ  يارجم  هلأسم 2782 - 
.تسا

تشه دشاب ؛ هتشاد  دالوا  رگا  لام و  کی  راهچ  دشاب ؛ هتشادن  دالوا  هچنانچ  دشاب ؛ هتشاد  نز  کی  زا  شیب  تیم  رگا  هلأسم 2783 - 
یکیدزن نانآ  ضعب  ای  همه  اب  رهوش  هچرگا  دوش ؛ یم  تمسق  وا  ياهنز  نیب  يواسم  روط  هب  دش ؛ هتفگ  هک  یحرش  هب  لام  کی 
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ثرا وا  زا  نز  نآ  تسا ؛ هدرکن  یکیدزن  وا  اب  هدرک و  دقع  ار  ینز  هتفر ؛ ایند  زا  ضرم  نآ  رد  هک  یضرم  رد  رگا  یلو  دشاب ؛ هدرکن 
.درادن مه  رهم  قح  درب و  یمن 

ثرا وا  زا  دشاب ؛ هدرکن  یکیدزن  وا  اب  هچرگا  شرهوش  دریمب ؛ ضرم  نامه  هب  دـنک و  رهوش  ضرم  لاح  رد  نز  رگا  هلأسم 2784 - 
.درب یم 

ثرا وا  زا  رهوش  دریمب ؛ هدـع  نیب  رد  دـنهدب و  یعجر  قالط  دـش ؛ هتفگ  قالط  ماـکحا  رد  هک  یبیترت  هب  ار  نز  رگا  هلأسم 2785 - 
.درب یم 

.درب یم  ثرا  وا  زا  نز  دریمب ؛ هدع  نآ  نیب  رد  رهوش  رگا  زین  و 

.درب یمن  ثرا  وا  زا  يرگید  دریمب ؛ نانآ  زا  یکی  نئاب ؛ قالط  هدع  رد  ای  هدع  نتشذگ  زا  دعب  رگا  یلو 

وا زا  طرش  هس  اب  نز  دریمب ؛ یلاله  هام  هدزاود  نتشذگ  زا  شیپ  دهد و  قالط  ار  شلایع  ضرم ؛ لاح  رد  رهوش  رگا  هلأسم 2786 - 
: درب یم  ثرا 

.دنیامن حلص  هک  تسا  نیا  طایتحا  دشاب  هدرک  رهوش  هک  یتروص  رد  دشاب و  هدرکن  رگید  رهوش  تدم  نیا  رد  هکنآ  لوا 

نز ندرب  ثرا  تروص  نیا  ریغ  رد  دـشاب و  ثرا  زا  وا  عـنم  دـصق  هب  زین  رهوـش  قـالط  هدوـبن و  رهوـش  قـالط  هب  یـضار  هکنآ  مود 
.دراد لاکشا 

ضرم نآ  زا  رگا  سپ  دریمب ؛ يرگید  تهج  هب  ای  ضرم  نآ  هطـساو  هب  هداد ؛ قالط  ار  نز  ضرم  نآ  رد  هک  یـضرم  رد  رهوش  موس 
.درب یمن  ثرا  وا  زا  نز  دورب ؛ ایند  زا  يرگید  تهج  هب  دوش و  بوخ 

رهوش لام  ءزج  رهوش ؛ ندرم  زا  دعب  دشاب ؛ هدیشوپ  ار  نآ  نز  هچرگا  هتفرگ  دوخ  نز  ندیشوپ  يارب  درم  هک  یـسابل  هلأسم 2787 - 
.تسا
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ثرا هقرفتم  لئاسم 

رد هدیـشوپ  هک  ار  یئاهـسابل  تسا و  فراـعتم  اـهدرم  يارب  هک  رگید  حالـس  اـی  تـیم  ریـشمش  يرتـشگنا و  نآرق و  هلأسم 2788 - 
الثم دراد ؛ یکی  زا  رتشیب  لوا  زیچ  هس  زا  تیم  رگا  تسا و  رتگرزب  رـسپ  لام  دنکن ؛ تیـصو  يرگید  صخـش  هب  ار  اهنآ  هک  یتروص 
همه تسین  دیعب  هچرگا  دـنک  حلـص  رگید  هثرو  اب  اهنآ  رد  گرزب  رـسپ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دراد ؛ يرتشگنا  ود  ای  نآرق  ود 

.دشاب وا  لام  اهنآ 

سابل و دیاب  دشاب ؛ هدمآ  ایند  هب  رـسپ  ود  تقو  کی  رد  وا  نز  ود  زا  الثم  دـشاب  یکی  زا  شیب  تیم  گرزب  رـسپ  رگا  هلأسم 2789 - 
.دننک تمسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  ار  تیم  ریشمش  يرتشگنا و  نآرق و 

رـسپ لام  هک  مه  يزیچ  راهچ  دیاب  دشاب ؛ رتدایز  ای  وا  لام  هزادنا  هب  شـضرق  هچنانچ  دـشاب ؛ هتـشاد  ضرق  تیم  رگا  هلأسم 2790 - 
نید ءادا  زا  دـعب  هک  يروط  هب  دـشاب  وا  لام  زا  رتمک  شـضرق  رگا  دـنهدب و  وا  ضرق  هب  دـش ؛ هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  تسا و  رتگرزب 

.تسا رتگرزب  رسپ  لام  هروبزم  ءایشا  دسر ؛ یم  ثرا  اه  ثراو  يارب 

.درب یمن  ثرا  وا  زا  دشاب  ناملسم  تیم  رسپ  ای  ردپ  هچرگا  رفاک  یلو  درب ؛ یم  ثرا  رفاک  زا  ناملسم  هلأسم 2791 - 

لثم دشاب  اطخ  يور  زا  رگا  یلو  درب ؛ یمن  ثرا  وا  زا  دشکب ؛ قحان  هب  ادـمع و  ار  دوخ  ناشیوخ  زا  یکی  یـسک  رگا  هلأسم 2792 - 
زا هک  تسا  نآ  رهاظ  هکلب  درب ؛ یم  ثرا  وا  زا  دشکب ؛ ار  وا  دروخب و  وا  ناشیوخ  زا  یکی  هب  اقافتا  دزادنیب و  اوه  هب  ار  گنـس  هکنآ 

.درب یم  ثرا  زین  هید 

هلأسم 2793
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هک یتروص  رد  درب ؛ یم  ثرا  دیایب  ایند  هب  هدنز  رگا  هک  تسا  مکـش  رد  هک  يا  هچب  يارب  دننک ؛ میـسقت  ار  ثرا  دـنهاوخب  هاگره  - 
.دننک یم  میسقت  دوخ  نیب  هثرو  ار  يدایز  دنراذگ و  یم  رانک  ار  رسپ  کی  مهس  دورن ؛ یکی  زا  رتشیب  لامتحا 

هک دنـشابن  یـضار  هثرو  دـشاب و  هلماح  هچب  هس  ای  ود  هب  نز  هک  دـنهدب  لامتحا  الثم  تسا ؛ یکی  زا  رتشیب  دـنهدب  لامتحا  رگا  یلو 
تسا زیاج  دئاز  لمح  مهس  ظفح  هب  نانیمطا  قوثو و  اب  ار  رـسپ  کی  مهـس  زا  دئاز  هب  تبـسن  دنراذگب ؛ رانک  ار  لمتحم  لمح  مهس 

.دننک میسقت  هثرو  نیب 

هید ناهانگ -  زا  یضعب  يارب  يدح 

تسا هدش  نیعم  ناهانگ  یضعب  يارب  هک  يدح 

وا دیاب  عرش  مکاح  مکح  هب  دنک ؛ انز  دنراد  تبسن  وا  اب  رهاوخ  ردام و  لثم  هک  دوخ  ياهمرحم  زا  یکی  اب  یسک  رگا  هلأسم 2794 - 
.دنک انز  ناملسم  نز  اب  رفاک  درم  رگا  تسا  نینچمه  دنشکب و  ار 

ترخآ ایند و  دـننکن و  عورـشمان  راک  مدرم  هک  دوش  یم  ثعاب  اهدـح  زا  یکی  نداد  ماجنا  هک  تسا  هدـش  دراو  رایـسب  راـبخا  رد  و 
.درابب ناراب  زور  لهچ  هکنیا  زا  تسا  رتشیب  نانآ  يارب  شتعفنم  دنک و  یم  ظفح  ار  نانآ 

شا هنایزات  دص  هعفد  ره  رد  دـنک و  انز  هبترم  هس  هچنانچ  دـننزب و  هنایزات  دـص  اروا  دـیاب  دـنک ؛ انز  يدازآ  درم  رگا  هلأسم 2795 - 
لقاع و غلاب و  هک  یلاح  رد  دراد و  كولمم  زینک  اـی  یمئاد  يدـقع  نز  هک  یـسک  یلو  دنـشکب ؛ ار  وا  دـیاب  مراـهچ  هعفد  رد  دـننزب ؛
؛ دـنک انز  تسا  هلقاع  هغلاب و  هک  ینز  اب  رگا  دـنک ؛ یکیدزن  وا  اب  دـناوت  یم  دـهاوخب  مه  تقو  ره  هدرک و  یکیدزن  وا  اـب  هدوب  دازآ 

راسگنس ار  وا  دیاب 
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.دنیامن

دناوت یم  دننزب ؛ يررض  وا  هب  هک  دسرتن  هچنانچ  دنک  یم  انز  وا  نز  اب  یسک  هک  دنیبب  درم  رگا  هک  تسا  نیا  روهشم  هلأسم 2796 - 
.دوش یمن  مارح  وا  رب  نز  نآ  ریدقت  ره  هب  تسا و  لاکشا  لحم  مکح  نیا  یلو  دشکب ؛ ار  ود  ره 

.دنشکب ار  نانآ  يود  ره  دیاب  دنک ؛ طاول  رگید  لقاع  فلکم  اب  یلقاع  فلکم  درم  رگا  هلأسم 2797 - 

هب يدنلب  ياج  زا  ددنبب و  ار  وا  ياپ  تسد و  ای  دنازوسب ؛ شتآ  هب  هدنز  ای  دشکب ؛ ریـشمشاب  ار  هدننک  طاول  دناوت  یم  عرـش  مکاح  و 
.دنک شراسگنس  دناوت  یم  دش  هتفگ  ( 2795  ) هلأسم رد  هک  یطئارش  اب  دزادنا و  ریز 

.دشاب دلج  شدح  تسین  دیعب  دراد و  لاکشا  وا  نتشک  دشاب ؛ نصحم  ریغ  هدننک  طاول  رگا  یلو 

روتـسد وا  هب  هک  یـسک  لتاق و  هک  یتروص  رد  دـشکب ؛ ار  یـسک  قحان  هب  هک  دـنک  رما  ار  رگید  سک  رفن  کی  رگا  هلأسم 2798 - 
.دریمب ات  درک  سبح  دیاب  هدرک  رما  ار  وا  هک  یسک  تشک و  دیاب  ار  لتاق  دنشاب ؛ لقاع  فلکم و  ود  ره  هداد ؛

هب دیاب  دشکب ؛ ادمع  ار  دوخ  دنزرف  يردپ  رگا  یلو  دنـشکب ؛ ار  وا  دـیاب  دـشکب ؛ ادـمع  ار  ردام  ای  ردـپ  دـنزرف ؛ رگا  هلأسم 2799 - 
.دننزب ار  وا  دناد  یم  حالص  عرش  مکاح  ردق  ره  دهدب و  هید  دوش  یم  هتفگ  هید  ماکحا  رد  هک  يروتسد 

یم حالص  ردق  ره  هنایزات  هن  دون و  ات  هنایزات  یـس  زا  عرـش  مکاح  دسوبب ؛ توهـش  يور  زا  ار  يرـسپ  یـسک  هاگره  هلأسم 2800 - 
.دنز یم  وا  هب  دناد ؛

نیمز نامسآ و  هکئالم  دنز و  یم  وا  ناهد  هب  شتآ  زا  يا  هناهد  ملاع  دنوادخ  هک  تسا  هدش  تیاور  و 
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.دوب دهاوخ  ایهم  وا  يارب  منهج  دننک و  یم  تنعل  وا  رب  بضغ  تمحر و  هکئالم  و 

.دوش یم  لوبق  وا  هبوت  دنک  هبوت  رگا  یلو 

داتفه دیاب  دشاب ؛ نز  سک  نآ  هچنانچ  دناسرب ؛ مه  هب  طاول  يارب  ار  رـسپ  درم و  ای  انز  يارب  ار  نز  درم و  یـسک  رگا  هلأسم 2801 - 
هچوک و رد  دنـشارتب و  ار  وا  رـس  دیاب  هک  تسا  نآ  روهـشم  هنایزات  جنپ  داتفه و  زا  دعب  دشاب ؛ درم  رگا  دـننزب و  وا  هب  هنایزات  جـنپ  و 

.دننک شنوریب  هدرک  ار  راک  نیا  لحم  نآ  رد  هک  یلحم  زا  دننادرگب و  رازاب 

نکمم وا  زا  يریگولج  دنـشکب  ار  وا  هکنآ  نودـب  دـیامن و  طاول  يرـسپ  اب  ای  دـنک ؛ انز  ینز  اـب  دـهاوخب  یـسک  رگا  هلأسم 2802 - 
.تسا زیاج  وا  نتشک  دشابن ؛

دناوتن دیوگب و  انزلا  دلو  ای  دهدب ؛ طاول  ای  انز  تبسن  تسا  دازآ  لقاع و  غلاب و  هک  یناملسم  نز  ای  درم  هب  یسک  رگا  هلأسم 2803 - 
.دننزب وا  هب  سابل  يور  زا  هنایزات  داتشه  دیاب  دنک ؛ تابثا  ار  تبسن  تحص  یعرش  قیرط  هب 

مامت دیاب  مود  لوا و  هعفد  رد  دروخب ؛ بارـش  تمرح ؛ هب  ملع  رایتخا و  يور  زا  رگا  تسا  لقاع  فلکم و  هک  یـسک  هلأسم 2804 - 
.دنشکب ار  وا  دیاب  موس  هعفد  رد  دننزب و  وا  هب  هنایزات  داتشه  دننک و  هنهرب  تروع  زا  ریغ  ار  شندب 

شزرا رادـقم  نیا  هب  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  راد  هکـس  يالط  مین  دوخن و  راهچ  رگا  تسا  لـقاع  فلکم و  هک  یـسک  هلأسم 2805 - 
لوا هعفد  رد  دشاب ؛ اراد  هدش  نیعم  نآ  يارب  عرش  رد  هک  ار  یئاهطرش  هچنانچ  ددزدب ؛ دراد 

اقآ داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 619 

http://www.ghaemiyeh.com


ياپ دیاب  طایتحا  رب  انب  مود  هعفد  رد  دـنراذگب و  ار  وا  تسـش  تسد و  فک  دـنربب و  خـیب  زا  ار  وا  تسار  تسد  تشگنا  راهچ  دـیاب 
رگا شدوخ و  لاـم  زا  ار  وا  جرخ  دراد  لاـم  هچناـنچ  دریمب و  اـت  دـننک  سبح  ار  وا  دـیاب  موس  هعفد  رد  دـنربب و  طـسو  زا  ار  وا  پچ 

.دنشکب ار  وا  دیاب  دنک ؛ يدزد  نآ  ریغ  ای  نادنز  رد  مراهچ  هبترم  رد  هک  یتروص  رد  دنهدب و  لاملا  تیب  زا  درادن 

هید ماکحا 

؛ دشاب ناملـسم  درم و  لوتقم ؛ هک  یتروص  رد  دشکب ؛ ار  يرگید  قحان  هب  ادـمع و  تسا  لقاع  غلاب و  هک  یـسک  رگا  هلأسم 2806 - 
.دشکب ای  دنک  وفع  ار  لتاق  دناوت  یم  هتشک  یلو 

ناملسم لتاق  دوش  یم  دشاب  ناملسم  نز و  لوتقم  رگا  تشک و  ناوت  یمن  تسا  ناملـسم  هک  ار  وا  لتاق  دشاب ؛ رفاک  لوتقم  رگا  یلو 
دنهدب دیاب  هید  اقلطم  دشاب  غلابان  ای  هناوید  لتاق  رگا  دنهدب و  وا  یلو  هب  ار  وا  هید  فصن  دیاب  دشاب  درم  لتاق  رگا  نکل  تشک ؛ ار  وا 

.دریگب هید  لتاق  زا  دنوش  یضار  نیفرط  هک  يرادقم  هب  دناوت  یم  یلو  زین  دمآ و  دهاوخ  نآ  يانعم  هک  تسا  هلقاع  رب  نآ  هید  و 

رایتخا تسا ؛ فلتخم  هید  رد  یعرـش  تاریدقت  نوچ  تسا  هدش  نیعم  عرـش  رد  هک  دشاب  يا  هید  هب  اهنآ  تیاضر  هک  یتروص  رد  و 
.دیامن رایتخا  تسا  رتناسآ  وا  يارب  هک  مادک  ره  دناوت  یم  تسا و  لتاق  اب  نآ  نییعت 

هدوب لاقثم  کی  هک  یناریا  میدـق  نارق  باسح  هب  نآ  دـهدب و  تسا  رتمک  هید  ماسقا  رئاـس  زا  هک  ار  هرقن  تمیق  دـناوت  یم  نیا  رباـنب 
جنپ تسیب و  دصناپ و 
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.يزورما جیار  لایر  هب  هن  تسا  میدق  نارق  هب  نآ  رابتعا  دوش و  یم  ناموت 

؛ دشکب ار  وا  درادن  قح  هتشک  یلو  دشکب ؛ ار  یـسک  اهابتـشا  دزادنیب و  ریت  یناویح  يارب  الثم  دشکب ؛ ضحم  ياطخ  يور  زا  رگا  اما 
.دریگب هید  تسا  روکذم  هلصفم  بتک  رد  هک  یلیصفت  هب  لتاق ) يردپ  ناشیوخ  موق و  ینعی   ) هلقاع زا  دناوت  یم  اما 

نتشک دصق  تسین و  هدنشک  اتداع  هک  هدنرب  یتلآ  اب  ار  یـسک  یـصخش  هک  ینعم  نیا  هب  دشکب  دمع  هب  هیبش  ياطخ  يور  زا  رگا  و 
.درادن ار  وا  نتشک  قح  لوتقم  یلو  دهدب و  هید  دیاب  لتاق  دوخ  ضرف  نیا  رد  دشکب ؛ اقافتا  دشاب و  هتشادن  مه 

: تسا زیچ  شش  زا  یکی  دشاب  دازآ  ناملسم و  درم و  لوتقم  هک  یتروص  رد  دهدب  دیاب  لتاق  هک  يا  هید  هلأسم 2807 - 

.دنشاب هدش  مشش  لاس  لخاد  هک  رتش  دص  يدمع  لتق  رد  لوا 

.تسا نیا  زا  رتمک  اهرتش  نس  دمع ؛ هبش  ضحم و  ياطخ  لتق  رد  و 

.واگ تسیود  مود 

.دنفسوگ رازه  موس 

.دنفاب یم  نمی  رد  هک  تسا  يا  هچراپ  ود  هلح  ره  هلح و  تسیود  مراهچ 

.تسا دوخن  لاقثم 18  ره  هک  الط  یعرش  لاقثم  رازه  مجنپ 

.تسا راد  هکس  هرقن  دوخن  یمهرد 6/12  ره  هک  مهرد  رازه  هد  مشش 

.تسا درم  هید  فصن  زیچ  شش  نیا  زا  کی  ره  رد  وا  هید  دشاب ؛ دازآ  ناملسم و  نز و  لوتقم ؛ رگا  و 

مهرد دصراهچ  وا  هید  دشاب  نز  هک  یتروص  رد  مهرد و  دصتـشه  وا  هید  دشاب  درم  هک  یتروص  رد  دـشاب ؛ یمذ  رفاک  لوتقم  رگا  و 
.درادن هید  دشاب  یمذ  ریغ  رفاک  رگا  تسا و 

هک یتروص  رد  تسا  وا  تمیق  دشاب ؛ زینک  ای  مالغ  هک  یلوتقم  هید  و 
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.تشک وا  يارب  ار  دازآ  لتاق  دوش  یمن  دشاب  مه  يدمع  لتق  هک  یتروص  رد  دشابن و  دازآ  هید  زا  رتشیب 

.دش هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  نآ  رادقم  هک  تسا  نتشک  هید  لثم  زیچ  دنچ  هید  هلأسم 2808 - 

هید فصن  دـیاب  دـنک ؛ روک  ار  وا  مشچ  کی  رگا  دربب و  نیب  زا  ار  وا  مشچ  کلپ  راهچ  اـی  دـنک ؛ روک  ار  یـسک  مشچ  ود  هکنآ  لوا 
.دهدب ار  نتشک 

هید فصن  دیاب  دنک ؛ رک  ای  دربب  ار  وا  شوگ  کی  رگا  دوش و  رک  وا  شوگ  ود  ره  هک  دـنک  يراک  ای  دربب ؛ ار  یـسک  شوگ  ود  مود 
.دیامن حلص  وا  اب  هک  تسا  نیا  طوحا  دربب  ار  وا  شوگ  همرن  رگا  دهدب و  ار  نتشک 

.دربب ار  یسک  ینیب  همرن  ای  ینیب  مامت  موس 

جراخم دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  اـنب  دـهدب و  هید  تبـسن ؛ هب  دـیاب  دربب  ار  نآ  زا  يرادـقم  رگا  دربب و  خـیب  زا  ار  یـسک  ناـبز  مراـهچ 
نآ تبسن  دننک و  میـسقت  فورح  جراخم  هب  تبـسن  ار  مامت  هید  دنیامن و  هظحالم  تسا  هتفر  نیب  زا  نابز  عطق  تهج  هب  هک  یفورح 

مادـک ره  هدومن ؛ هظحالم  دوش  یم  بجاو  اهنیا  دـننام  عبر و  ای  ثلث  ای  فصن  ینعی  تحاسم  هظحالم  رد  هک  يرادـقم  اـب  ار  رادـقم 
.دهدب ار  نآ  تسا  رتشیب 

درم نادـند  بحاص  هک  یتروص  رد  دربب  نیب  زا  ار  اهنادـند  زا  یـضعب  هک  یتروص  رد  دربب و  نیب  زا  ار  یـسک  ياهنادـند  مامت  مجنپ 
يواسم درم  هید  اب  دسرب ؛ هید  ثلث  هب  هک  يرادقم  هب  ات  نآ  هید  دشاب  نز  رگا  دهدب و  هید  مهرد  دصناپ  ینادند  ره  يارب  دیاب  دـشاب 

هک یتروص  رد  تسا و 
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.تسا درم  ياهنادند  فصن  وا  ياهنادند  هید  درذگب  ثلث  زا 

.دهدب ار  وا  لثم  نتشک  هید  فصن  دیاب  دنک ؛ ادج  دنب  زا  ار  تسد  کی  رگا  دنک و  ادج  دنب  زا  ار  یسک  تسد  ود  ره  مشش 

رد تسا و  يواسم  درم  اب  هید  ثلث  ات  نز  رد  تسا و  نتشک  هید  مهد  کی  درم  رد  تشگنا  ره  هید  دربب و  ار  یسک  تشگنا  هد  متفه 
.تسا درم  ناتشگنا  هید  فصن  ثلث ؛ زا  رتشیب 

.دهدب ار  وا  لثم  نتشک  هید  فصن  دیاب  دربب ؛ ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  دربب و  ار  ینز  ناتسپ  ود  ره  متشه 

.تسا وا  لثم  نتشک  هید  مهد  کی  تشگنا ؛ ره  هید  دربب و  ار  اپ  تشگنا  هد  همه  ای  لصفم ؛ ات  ار  یسک  ياپ  ود  ره  مهن 

.دربب نیب  زا  ار  يدرم  ياهمخت  مهد 

.دورب نیب  زا  وا  لقع  هک  دناسرب  بیسآ  یسک  هب  يروط  مهدزای 

.دوش حلص  هب  عوجر  هک  تسا  نیا  طوحا  دوشن ؛ تسرد  رگید  هک  دنکشب  يروط  ار  یسک  تشپ  رگا  و 

دنک و دازآ  هدنب  کی  لتاق  دوخ  دـش  هتفگ  ( 2806  ) هلأسم رد  هک  هید  رب  هوالع  دیاب  دـشکب ؛ ار  یـسک  اهابتـشا  رگا  هلأسم 2809 - 
.دنک ریس  ار  ریقف  تصش  دناوتن ؛ مه  ار  نیا  رگا  دریگب و  هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  دنک ؛ دازآ  هدنب  دناوتن  رگا 

ار هدنب  کی  دنک و  ریـس  ار  ریقف  تصـش  دریگب و  هزور  هام  ود  دـیاب  هید  نتفرگ  ای  وفع  تروص  رد  دـشکب ؛ قحان  هب  ادـمع و  رگا  و 
.دیامن دازآ 

.تسا نماض  دناسرب ؛ بیسآ  یسک  هب  ناویح  نآ  هک  دنک  يراک  رگا  تسا ؛ ناویح  راوس  هک  یسک  هلأسم 2810 - 

ناویح هک  دنک  يراک  يرگید  رگا  زین  و 
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.دشاب یم  نماض  راک  هدننک  نآ  دنزب ؛ همدص  رگید  یسک  هب  ای  دوخ ؛ راوس  هب 

طقس هک  يزیچ  هچنانچ  دشاب ؛ مالسا  هب  موکحم  دازآ و  طقس  نآ  دنک و  طقس  هلماح  نز  هک  دنک  يراک  ناسنا  رگا  هلأسم 2811 - 
.دشاب یم  دوخن  نآ 18  لاقثم  ره  هک  تسا ؛ راد  هکس  يالط  یعرش  لاقثم  تسیب  شا  هید  دشاب ؛ هفطن  هدش 

.لاقثم لهچ  دشاب ؛ هتسب  نوخ  ینعی  هقلع  رگا  و 

.لاقثم تصش  دشاب ؛ تشوگ  هراپ  ینعی  هغضم  رگا  و 

.لاقثم داتشه  دشاب ؛ هدش  ناوختسا  رگا  و 

.لاقثم دص  هدشن ؛ هدیمد  وا  رد  حور  زونه  یلو  هدروآ  تشوگ  رگا  و 

هکـس يالط  یعرـش  لاقثم  دصناپ  وا  هید  دشاب ؛ رتخد  رگا  لاقثم و  رازه  وا  هید  دشاب ؛ رـسپ  هچنانچ  هدـش ؛ هدـیمد  وا  رد  حور  رگا  و 
.تساراد

.تسا یفاک  دهدب  هرقن  مهرد  هد  الط  لاقثم  کی  ره  ضوع  رگا  روص  نیا  عیمج  رد  و 

هب دـش ؛ هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  یلیـصفت  هب  ار  نآ  هید  دـیاب  دوش ؛ طقـس  شا  هچب  هک  دـنک  يراک  هلماـح  نز  رگا  هلأسم 2812 - 
.دسر یمن  نآ  زا  يزیچ  نز  دوخ  هب  دهدب و  هچب  ثراو 

.دهدب ار  هچب  نز و  هید  دیاب  دشکب ؛ ار  هلماح  نز  یسک  رگا  هلأسم 2813 - 

وا هب  دش  هتفگ  ( 2807  ) هلأسم رد  هک  ار  ناسنا  هید  مدص  کی  دـیاب  دـنک ؛ هراپ  ار  يدرم  تروص  ای  رـس  تسوپ  رگا  هلأسم 2814 - 
مدص هس  دیاب  دنک  هراپ  ار  تشوگ  زا  یلیخ  رگا  دهدب و  مدص  ود  دیاب  دربب ؛ مه  ار  نآ  زا  يردـق  دـسرب و  تشوگ  هب  رگا  دـهدب و 

دنکشب ناوختسا  رگا  مدص و  جنپ  دوش  نایامن  ناوختسا  رگا  مدص و  راهچ  دسرب  ناوختسا  كزان  هدرپ  هب  رگا  دهدب و 
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هـس یـس و  دیاب  دسرب  رـس  زغم  هدرپ  هب  رگا  مدص و  هدزناپ  دیآ  نوریب  دوخ  ياج  زا  ناوختـسا  ياه  هزیر  زا  یـضعب  رگا  مدـص و  هد 
.دهدب مدص 

یعرـش مین  لاقثم و  کی  دیاب  دوش ؛ خرـس  وا  تروص  هک  يروط  هب  دنزب  رگید  زیچ  ای  یلیـس  یـسک  تروص  هب  رگا  هلأسم 2815 - 
.دهدب تسا  دوخن  یلاقثم 18  ره  هک  راد  هکس  يالط 

.لاقثم هس  دوش ؛ دوبک  رگا  و 

دوبک ای  خرس  ندز  هطساو  هب  ار  یسک  ندب  رگید  ياج  رگا  یلو  دهدب ؛ راد  هکس  يالط  یعرش  لاقثم  شـش  دیاب  دوش ؛ هایـس  رگا  و 
.دهدب دش  هتفگ  هک  ار  هچنآ  فصن  دیاب  دنک ؛ هایس  ای 

نآ بویعم  ملاس و  تمیق  توافت  دیاب  دربب ؛ ار  نآ  ندـب  زا  يزیچ  ای  دـنزب  مخز  یـسک  تشوگ  لالح  ناویح  هب  رگا  هلأسم 2816 - 
.دهدب شبحاص  هب  ار 

هک یگـس  ای  ار ؛ یـسک  هلگ  گس  ای  دنک ؛ یم  ار  هناخ  يرادـهگن  هک  یگـس  ای  ار  یـسک  يراکـش  گس  ناسنا  رگا  هلأسم 2817 - 
.دیامن حلص  دش  رکذ  هک  یماسقا  نیا  مامت  رد  گس  بحاص  اب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشکب ؛ دنک  یم  ار  تعارز  ینابساپ 

؛ دـشاب هدرک  یهاتوک  نآ  يرادـهگن  رد  ناویح  بحاص  هچنانچ  دربب ؛ نیب  زا  ار  یـسک  لاـم  اـی  تعارز  ناویح ؛ رگا  هلأسم 2818 - 
.دهدب تعارز  ای  لام  بحاص  هب  هدز  ررض  هک  ار  يرادقم  دیاب 

دوش و بدا  هک  يردق  هب  دناوت  یم  یلو  هزاجا  اب  وا  ملعم  الثم  ای  یلو  دهد ؛ ماجنا  ار  هریبک  ناهانگ  زا  یکی  هچب  رگا  هلأسم 2819 - 
.دنزب ار  وا  دوشن  بجاو  هید 

تسا لفط  لام  هید  دوش ؛ بجاو  هید  هک  دنزب  يروط  ار  يا  هچب  یسک  رگا  هلأسم 2820 - 
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هب دـنرب و  یم  شرگید  هثرو  ار  وا  هید  دریمب ؛ هک  دـنزب  ار  وا  يردـق  هب  هچب  ردـپ  الثم  هچنانچ  دـهدب و  وا  هثرو  هب  دـیاب  هدرم  رگا  و 
.دسر یمن  يزیچ  هید  زا  ردپ  دوخ 

دیدج لیاسم 

هلاسم

هـشیر زا  مه  يررـض  هچنانچ  دـنک و  يریگولج  نآ  زا  دـناوت  یم  دـیایب ؛ ناسنا  کلم  رد  هیاسمه  تخرد  هشیر  رگا  هلأسم 2821 - 
.دریگب تخرد  بحاص  زا  دناوت  یم  دسرب ؛ وا  هب  تخرد 

وا زا  دناوت  یمن  دشاب ؛ هدرک  وا  کلم  شـشخب  ای  حلـص  هطـساو  هب  الثم  رگا  دهد ؛ یم  رتخد  هب  ردـپ  هک  يا  هیزیهج  هلأسم 2822 - 
.درادن لاکشا  نآ  نتفرگ  سپ  دشاب ؛ هدرکن  وا  کلم  رگا  دریگب و  سپ 

یمن ریغـص  مهـس  زا  یلو  دنیامن ؛ تیم  يرادازع  جرخ  ناشدوخ  مهـس  زا  دـنناوت  یم  وا  غلاب  هثرو  دریمب ؛ یـسک  رگا  هلأسم 2823 - 
.تشادرب يزیچ  دوش 

دیامن لالح  ار  وا  هک  دنک  شهاوخ  ناملسم  نآ  زا  تسین  مزال  دنک و  هبوت  دیاب  دنک ؛ ار  یناملـسم  تبیغ  ناسنا  رگا  هلأسم 2824 - 
هک یتروص  رد  هدش ؛ ناملـسم  نآ  زا  ینیهوت  هدرک  هک  یتبیغ  هطـساو  هب  رگا  دنک و  شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  وا  يارب  طایتحا  رب  انب  و 

.دیامن فرط  رب  ار  نیهوت  نآ  دیاب  تسا  نکمم 

مکاح هب  درادرب و  ار  سمخ  دهد ؛ یمن  سمخ  دناد  یم  هک  یـسک  لام  زا  عرـش  مکاح  نذا  نودب  دناوت  یمن  ناسنا  هلأسم 2825 - 
.دناسرب عرش 

.دشاب یم  مارح  انغ و  تسا ؛ يرگیزاب  وهل و  سلاجم  صوصخم  هک  يزاوآ  هلأسم 2826 - 

.درادن لاکشا  دنناوخب  بوخ  يادص  اب  ار  نآ  رگا  دنناوخب ؛ دیابن  يوهل  زاوآ  اب  ار  نآرق  ای  هضور  ای  هحون  و 

.درادن لاکشا  تسین  یسک  لام  دناسر و  یم  تیذا  هک  یناویح  نتشک  هلأسم 2827 - 

يا هزیاج  هلأسم 2828 - 
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دهد یم  شدوخ  زا  مدرم  قیوشت  يارب  نوچ  دهد ؛ یم  دنراد  باسح  زادـنا  سپ  قودنـص  رد  هک  یناسک  زا  یـضعب  هب  کناب  هک  ار 
.تسا لالح 

دنک و وجتسج  رگتعنص  هچنانچ  دربب ؛ ار  نآ  دیاین  نآ  بحاص  دنک و  تسرد  هک  دنهدب  يرگتعنص  هب  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2829 - 
هزاجتـسا عرـش  مکاح  زا  هک  تسا  نیا  طوحا  دهدب و  هقدص  شبحاص  تین  هب  ار  نآ  دیاب  دوش ؛ دـیما  ان  نآ  بحاص  ندرک  ادـیپ  زا 

.دنک

دشاب هدیشوپ  نهاریپ  نز  هنیس  تسین  مزال  درادن و  لاکشا  دننک  یم  روبع  اهنز  هکنیا  اب  رازاب  هچوک و  رد  ندز  هنیـس  هلأسم 2830 - 
.دوشن وهل  تالآ  لامعتسا  دیاب  یلو  درادن  یعنام  دنربب ؛ نآ  دننام  قریب و  رادازع  تیعمج  يولج  رگا  زین  و 

.دوش باسح  تنیز  دنچ  ره  درادن ؛ یعنام  درم  نز و  يارب  دراد  الط  شکور  هک  ینادند  الط و  نادند  نتشاذگ  هلأسم 2831 - 

؛ عامج ریغ  هب  تسا  زیاج  نآ  یطو  هک  يزینک  ای  نز  ریغ  يرگید  ای  دوخ  اـب  ینعی   ) دـنک ءانمتـسا  ناـسنا  تسا  مارح  هلأسم 2832 - 
(. دیآ نوریب  وا  زا  ینم  هک  دنک  يراک 

.تسا مارح  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشاب ؛ ندیشارت  لثم  رگا  نآ  ندرک  نیشام  شیر و  ندیشارت  هلأسم 2833 - 

زا دـعب  دـنکن ؛ هنتخ  ار  وا  رگا  دـیامن و  هنتخ  اروا  دوش  غلاب  هچب  هکنآ  زا  شیپ  هچب  یلو  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 2834 - 
.تسا بجاو  هچب  دوخ  رب  ندش  غلاب 

.دهدب ار  نانآ  یجرخ  دیاب  دناوتب ؛ رگا  نانآ  دنزرف  دننک ؛ یبساک  دنناوتن  دنشاب و  ریقف  ردام  ردپ و  رگا  هلأسم 2835 - 

یجرخ دیاب  وا  ردپ  دنک ؛ یبساک  دناوتن  دشاب و  ریقف  یسک  رگا  هلأسم 2836 - 
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دهدب ار  وا  یجرخ  دناوتب  هک  دشاب  هتـشادن  مه  يدـنزرف  هچنانچ  دـهدب ؛ ار  وا  یجرخ  دـناوت  یمن  ای  درادـن  ردـپ  رگا  دـهدب و  ار  وا 
دیاب شردام  دهدب ؛ ار  وا  یجرخ  دناوت  یمن  ای  درادن  يردپ  دج  رگا  دهدب و  ار  وا  یجرخ  دیاب  وا  يردپ  دـج  هک  تسا  نآ  روهـشم 

یجرخ مهاب  ردام ؛ ردپ  ردام و  ردام  ردپ و  ردام  دیاب  دهدب ؛ ار  وا  یجرخ  دـناوت  یمن  ای  درادـن  مه  ردام  رگا  دـهدب و  ار  وا  یجرخ 
.دنهدب ار  وا 

.دهدب ار  وا  یجرخ  رگید  یضعب  دیاب  دناوتن ؛ ای  دشابن  اهنیا  زا  یضعب  رگا  و 

.تسا طایتحا  قفاوم  روهشم  لوق  و 

هیاپ ای  ریت  رـس  ای  دزاسب ؛ ار  نآ  رگید  کیرـش  نذا  نودب  درادن  قح  نانآ  مادک  چـیه  تسا ؛ رفن  ود  لام  هک  يراوید  هلأسم 2837 - 
هیکت دننام  تسا  یـضار  کیرـش  تسا  مولعم  هک  یئاهراک  یلو  دبوکب ؛ خـیم  راوید  هب  ای  دراذـگب  ناوید  نآ  يور  ار  دوخ  ترامع 

زیاج مه  اهنیا  ماجنا  متسین ؛ یضار  اهراک  نیا  هب  دیوگب  وا  کیرش  رگا  اما  درادن ؛ لاکشا  نآ  يور  نتخادنا  سابل  ناوید و  هب  نداد 
.تسین

.تسا هورکم  دشاب  همسجم  دنچ  ره  ناسنا  ای  ناویح  زا  مامت  یشاقن  زین  تسا و  هورکم  تروص  یساکع  هلأسم 2838 - 

یمن طایتحا  رب  انب  تسا ؛ یضار  شبحاص  دنادن  ناسنا  رگا  هدمآ ؛ نوریب  غاب  راوید  زا  نآ  هخاش  هک  يا  هویم  تخرد  هلأسم 2839 - 
.درادرب ار  نآ  دناوت  یمن  دشاب  هتخیر  مه  نیمز  يور  نآ  هویم  رگا  دنیچب و  نآ  هویم  زا  دناوت 

هتفس ماکحا 

تـالماعم نیا  تیعورـشم  هب  عجار  هدـیدرگ و  مومع  يـالتبا  دروـم  جـیار و  مدرم  نیب  رد  یلفقرـس  هتفـس و  تـالماعم  هکنیا  هب  رظن 
عوضوم میدید  مزال  دوش ؛ یم  یتالاؤس 
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.میراذگب مومع  سرتسد  رد  يا  هچباتک  تروص  هب  هتشون و  يرتشیب  تاحیضوت  اب  ار 

تمیق و  ) تیلام هضواعم ؛ فرط  ود  زا  کی  ره  تسا  مزـال  دـشاب ؛ دتـس ) داد و   ) هضواـعم وحن  هب  هک  تـالماعم  هیلک  رد  هلأسم 1 ) )
الثم دوب ؛ دهاوخ  لطاب  روط  هب  رگید  فرط  لام  ندروخ  دشاب ؛ هتـشادن  تیلام  فرط  ود  زا  یکی  رگا  هک  اریز  دشاب ؛ هتـشاد  شزرا )

.تسا لطاب  هلماعم  دشورفب  لایر  دصکی  هب  درادن  تیلام  هک  ار  وج  هناد  کی  یسک  رگا 

تیـصاخ ای  تعفنم  نآ  تهج  هب  مدرم  هک  تسا  یـصاوخ  عفانم و  ياراد  اتاذ  لام  هکنآ  یکی  تسا ؛ مسق  ود  لام  تیلاـم  هلأسم 2 ) )
تارهاوج ماسقا  اهفرظ ؛ اهـشرف ؛ اهیندیماشآ ؛ اهیندروخ ؛ دننام  دنک  یم  ادیپ  شزرا  تمیق و  تهج  نیدب  دـنیامن و  یم  تبغر  نآ  هب 

.اهنیا دننام  و 

نیعم تمیق  اهنآ  يارب  تلود  هک  تسپ  ياهربمت  لثم  تسا  يرابتعا  شتمیق  شزرا و  هکلب  درادن  یتیزم  شزرا و  اتاذ  هکنآ  يرگید 
هب ندنابـسچ  يارب  اهارـسداد  تاکرمگ و  رد  تالـسارم و  يارب  هناختـسپ  رد  ار  اهنآ  رتشیب و  ای  رتمک  اـی  لاـیر  کـی  زا  تسا  هدرک 

دنک و یم  ادیپ  تیلام  شزرا و  تهج  نیا  زا  دیامن و  یم  لوبق  اهنیا  ریغ  تالماعم و  دانسا  يارب  یمسر  رـضاحم  رد  اه و  همان  راهظا 
.دیامن یم  طقاس  رابتعا  زا  هدز و  هلطاب  رهم  اهنآ  يور  دزادنیب ؛ تیلام  زا  ار  اهنآ  هک  دهاوخب  تلود  تقو  ره 

: دنتمسق ود  دنوش  یم  عقاو  ضرق  ای  هلماعم و  دروم  هک  یسانجا  هلأسم 3 ) )

(. ینمیشک يا و  هنامیپ   ) نوزوم لیکم و  ( 1)

.نوزوم لیکم و  ریغ  ( 2)

.اهنیا دننام  هرقن و  الط ؛ وج ؛ مدنگ ؛ جنرب ؛ بوبح  لثم  هتفرگ  رارق  نمیشک  ای  هنامیپ  يور  ششزرا  تمیق و  هک  تسا  نآ  لوا  مسق 

مود مسق 
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.شرف هچراپ و  دننام  تسا  عرذ  هب  ای  غرم ؛ مخت  دننام  هرامش  هب  طقف  شتمیق  هک  تسا  نآ 

رادقم هدنهد  ضرق  مارح و  ضرق  نآ  هدوب و  ابر  هدایز ؛ طرش  هب  دنهدب  ضرق  يرگید  هب  ار  یـسنج  ره  ضرق  باب  رد  هچنانچ  لاح 
.نآ ریغ  ای  دشاب  نوزوم  لیکم و  هاوخ  دوش ؛ یمن  کلام  ار  يدایز 

زین شورف  دـیرخ و  دوب و  دـهاوخ  ابر  هدایز  اب  میئامن ؛ شورف  دـیرخ و  دوخ  سنجمه  اب  ار  نوزوم  لیکم و  رگا  مه  هلماعم  باـب  رد 
.تسا لطاب  مارح و 

هک دیآ  یم  نایم  هب  هلأسم  نیا  هجیتن  رد  دوب و  دهاوخن  ابر  مینک ؛ هلماعم  هدایز  هب  دوخ  سنجمه  هب  ار  نوزوم  لیکم و  ریغ  رگا  اما  و 
ددع دص  رگا  یلو  دوش ؛ یم  ابر  ددع ؛ هد  دص و  هب  الثم  هام  ود  تدم  ات  دهد  ضرق  يرگید  هب  ار  غرم  مخت  ددع  دص  یسک  هاگره 

ناونع یلو  تسا  یکی  هجیتن  هک  یتروص  رد  تسا ؛ حیحص  هلماعم  هدشن و  ابر  دشورفب ؛ هام  ود  تدم  هب  ات  هد  دص و  هب  ار  غرم  مخت 
.تسین ابر  دشاب  شورف  دیرخ و  رگا  تسا و  ابر  دشاب  ضرق  ناونع  رگا  هدرک ؛ قرف 

هب ار  یلام  ناسنا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  ضرق  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ؛ شورف  عقاو  زا  ریغ  ضرق  عقاو  هک  دشاب  مولعم  دیاب  اجنیا  رد  و 
؛ دهدب یـسک  هب  رگید  لام  ضوع  رد  ار  یلام  هک  تسا  نآ  شورف  دشاب و  هدنریگ  همذ  رد  لام  نآ  هک  دـصق  نیا  هب  دـهدب  يرگید 

ددع دص  الثم  رگا  هک  دوش  یم  مولعم  اجنیا  زا  دشاب و  وا  ضوع  زا  ریغ  هدش  هتخورف  لام  هک  تسا  مزال  شورف  رد  سپ 
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هد دص و  هب  ار  گرزب  غرم  مخت  ددع  دص  هکنیا  لثم  دشاب ؛ زایتما  اهنآ  نیب  یتسیاب  دشورفب ؛ همذ  رد  ددع  هد  دـص و  هب  ار  غرم  مخت 
عیب تروص  هب  هدوب و  ضرق  عقاو  هکلب  هدشن  ققحم  عیب  دشابن ؛ یهجو  هب  اهنآ  نیب  زایتما  رگا  هک  اریز  دشورفب ؛ همذ  رد  طسوتم  ددع 

.دوش یم  لطاب  يدایز  هب  تبسن  مارح و  هلماعم  تهج  نیا  زا  تسا و 

ای یئاکیرمآ  ياهرالد  ای  یـسیلگنا  ياه  هریل  ای  یقارع  ياهرانید  ای  یـسور  ياهـسانکسا  زا  معا  يذـغاک  ياهلوپ  یمامت  هلأسم 4 ) )
مامت رد  هک  هدش  نیعم  یتمیق  دوخ  يذـغاک  ياهلوپ  هب  تبـسن  اهتلود  زا  کی  ره  فرط  زا  هک  اریز  دـنراد ؛ تیلام  یناریا  ياه  لایر 

.دنیامن یم  طقاس  تیلام  رابتعا و  زا  دنهاوخب  یعقوم  ره  هدومن و  ادیپ  تیلام  تهج  نیدب  تسا و  جیار  لوبق و  تکلمم 

تسین و اـبر  هداـیز  اـب  دوخ  سنجمه  هب  اـهلوپ  نیا  هضواـعم  تهج  نیا  زا  دنتـسین و  نوزوم  لـیکم و  اـهلوپ  نیا  هک  تسا  موـلعم  و 
یـسک هب  ار  بلط  لایر  رازه  هد  رگا  الثم  تسین ؛ ابر  هدایز  ای  هصیقن  اـب  يدـقن  هب  دـشاب  همذ  رد  نید  هک  اـهلوپ  نیا  هلماـعم  نینچمه 

رد هورع  تاـقحلم  رد  هماـقم  هّللا  یلعا  يدزی  هّللا  تیآ  موحرم  هچناـنچ  دوش ؛ یمن  اـبر  میئاـمن ؛ هلماـعم  دـقن  لاـیر  رازه  هن  هب  رگید 
: دیامرف یم  هدومن و  حیرصت  ( 56  ) هلأسم

يراج وا  رب  نیدـقن  مکح  تسا و  يا  هنیعم  تمیق  ياراد  دـشاب و  یم  هرقن ) ـالط و   ) نیدـقن ریغ  سنج  زا  تسا و  دودـعم  سانکـسا 
هک فرـص  مکح  نآ  رب  دوـش  یمن  يراـج  نینچمه  هداـیز و  اـب  رگید  ضعب  هب  اـهنآ  زا  یـضعب  شورف  تسا  زیاـج  سپ  دوـش ؛ یمن 

.تسا سلجم  رد  ضبق  بوجو 

و
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طون تسا  سانکسا  دننام 

.رهظا رب  انب  یتلود  ياهلوپ  ریاس  تسا  سانکسا  دننام  و 

هلماعم دروم  تسین و  هلماعم  دروم  هتـشادن و  تیلام  اه  هتفـس  دوخ  دوش ؛ یم  هلماعم  مدرم  نیب  رد  هک  یلاـیر  ياـه  هتفـس  هلأسم 5 ) )
هتفـس نآ  يارب  هتخورف و  لایر  رازه  ود  هب  ار  مدنگ  راورخ  کی  دیز  الثم  تسا ؛ اهنآ  تابثا  دنـس  اه  هتفـس  نیا  هک  تسا  یئاه  لایر 

.دقن لایر  دصهن  رازه و  کی  هب  ینعی  رتمک ؛ لایر  دصکی  هب  دشورف  یم  ار  بلط  نیا  تقو  نآ  دریگ ؛ یم  ههام  ود 

هک ار  مدنگ  راورخ  کی  امـش  هک  تسا  نیا  درادن  تیلام  هتفـس  نیا  هکنیا  رب  دهاش  تسا و  بلط  لایر  رازه  ود  تابثا  يارب  هتفـس  و 
یمن ءيرب  شا  همذ  داد  هتفـس  رگا  یلو  دوش ؛ یم  ءيرب  شا  همذ  داد ؛ امـش  هب  ار  هجو  نآ  يرتشم  رگا  لایر  رازه  ود  هب  یـشورف  یم 

لوغـشم شا  همذ  يرتشم  مه  زاب  دزوسب  اـی  دوش  مگ  هتفـس  رگا  دزادرپب و  ار  لاـیر  رازه  ود  هکنیا  اـت  تسا  ضورقم  امـش  هب  دوش و 
.دزادرپب ار  مدنگ  هجو  دیاب  تسا و 

طوبرم چـیه  يرتشم  هب  هتفر و  هدنـشورف  هسیک  زا  دزوسب ؛ ای  دوش  مگ  نآ  دوب و  هداد  هدنـشورف  هب  دـقن  هجو  لایر  رازه  ود  رگا  اـما 
.تسین

لثم دشابن ؛ يروص  هناتـسود و  دشاب و  هتـشاد  تقیقح  هک  یتروص  رد  دوش ؛ هتخورف  کناب  ریغ  ای  کناب  هب  هک  يا  هتفـس  هلأسم 6 ) )
ریغ کناب و  هب  ار  دوخ  بلط  لایر  رازه  دص  نامه  هتفرگ ؛ هتفس  لایر  رازه  دص  لداعم  هب  هتخورف  يرگید  هب  ار  یسنج  یسک  هکنیا 

رادـقم زا  يراذـگاو  بلط  تدـم  تبـسن  هب  هک  هصیقن  اب  نتفرگ  هجو  لباقم  رد  ندرک و  راذـگاو  کیلمت  هلماعم و  ناونع  هب  کـناب 
مک هجو 
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.درادن لاکشا  دیامن ؛ یم 

وا همذ  رد  هدنهد  هتفـس  فرط  زا  تلاکو  ار  اه  هتفـس  نآ  هدنـشورف  رگا  تسا ؛ هناتـسود  درادن و  تقیقح  هک  یئاه  هتفـس  هلأسم 7 ) )
(2  ) هلأسم رد  هچنانچ  یلو  درادن ؛ لاکـشا  درادرب  ضرق  دوخ  يارب  هدـنهد  هتفـس  فرط  زا  تلاکو  دریگ  یم  هک  ار  هجو  دـشورفب و 

یتروص رد  الثم  دشاب ؛ لام  نآ  اب  ریاغم  ضوع  یتسیاب  تسا  هدنهد  هتفـس  همذ  رد  یلام  هدش ؛ هتخورف  هک  تروص  نیا  رد  دـش  نایب 
هب الثم  یقارع  رانید  دصناپ  یـسک  رگا  نیا  رب  انب  دشورفب ؛ یـسیلگنا  هریل  ای  یقارع  رانید  ای  رالد  هتفـس  دریگ ؛ یم  لایر  کناب  زا  هک 

هدنهد هتفس  فرط  زا  فارص  هب  ای  کناب  هب  ار  هتفـس  هجو  دناوت  یم  هدنریگ  هتفـس  دهدب ؛ هناتـسود  هتفـس  هام  ود  تدم  هب  یـصخش 
عقوـم هتبلا  درادرب و  ضرق  تلاـکو  دوـخ  يارب  هتفرگ و  ار  غـلبم  نآ  يدـقن و  لاـیر  رازه  هن  دوـن و  هب  دـشورفب  وا  هـمذ  رد  تلاـکو 
هدـنهد هتفـس  همذ  ءاربا  باب  زا  ار  يداـیز  نیا  تسا  مزـال  دزادرپب ؛ هوـالع  ـالثم  لاـیر  رازه  هد  رادـقم  هب  یتسیاـب  هک  هجو  تخادرپ 
يدایز نیا  نتخادرپ  هدنهد  هتفس  دیاب  زین  دیامن و  لذب  دیاب  دزادرپب ؛ هدنهد  هتفـس  دوخ  هب  ار  هفاضا  نیا  اضرف  رگا  دیامن و  تخادرپ 
هدنریگ هتفس  تروص  نیمه  رد  هچنانچ  دوب و  دهاوخ  يوبر  هلماعم  طارتشا  تروص  رد  هک  اریز  دنیامنن ؛ طرـش  هدنریگ  هتفـس  هب  ار 

لوبق وا  فرط  زا  تلاکو  دـشورفب و  یتفایرد  لاـیر  ( 99000  ) هجو لباقم  رد  هدـنهد  هتفـس  هب  ار  دوخ  همذ  رد  یقارع  رانید  دـصناپ 
.تسا حیحص  زاب  دنک 

هجو لباقم  رد  الومعم  دوش ؛ یم  هتخورف  اهکناب  ریغ  ای  اهکناب  هب  هک  يا  هدعو  ياه  هتفس  هلأسم 8 ) )
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نید عیب  دوش ؛ هتخورف  هدعو  هیـسن و  هجو  لباقم  رد  رگا  هک  اریز  دوش ؛ هتخورف  دقن  هجو  لباقم  رد  مه  دیاب  دوش و  یم  هتخورف  دقن 
.دوب دهاوخ  لاکشا  لحم  هلماعم  هدش و  نید  هب 

هتفس دیسر  رـس  رد  هدنهد  هتفـس  رگا  نوناق  نآ  بجوم  هب  هک  هدرک  عضو  ینوناق  تلود  دنـشورف ؛ یم  هک  ار  یئاه  هتفـس  هلأسم 9 ) )
هعجارم هتفـس  ناگدـننک  ءاضما  ای  هدنـشورف  زا  مادـک  ره  هب  هک  دـنراد  ار  رایتخا  نیا  رگید  ياهرادـیرخ  ای  اـهکناب  دزادرپن ؛ ار  هجو 

ءاضما ای  هدنـشورف  دنیامن و  راذگاو  رـسک ؛ نودب  هتفـس ؛ هجو  لداعم  لباقم  رد  وا  هب  ار  هتفـس  هبلاطم و  وا  زا  ار  هتفـس  هجو  هدومن و 
یئاهنآ بلغا  ای  همه  ار  مازتلا  مازلا و  نیا  دـنزادرپب و  ار  هجو  رگید ؛ رادـیرخ  ای  کناب  هبلاطم  تروص  رد  هک  دـنمزلم  مه  ناگدـننک 

سپ هدوب ؛ دنیوگ  ینمض  ار  وا  هک  طرش  نیا  يور  لمع  يانب  هتفس و  تالماعم  دنناد و  یم  دننک  یم  ءاضما  ای  دنهد و  یم  هتفس  هک 
تاعارملا مزال  ینمض و  طرش  دنناد ؛ یم  ار  مازلا  نیا  هک  یناسک  هب  تبسن  دوش  یم  لمع  طرش  نیا  يور  هک  یئاه  هتفـس  نیا  رب  انب 

ءارجا لـباق  دـسرن ؛ تبث  هب  هک  ار  یلوقنم  ریغ  هلماـعم  ره  تلود  هک  تسا  لوقنم  ریغ  تـالماعم  تبث  طرـش  ریظن  طرـش  نیا  تسا و 
نوچ دیامنب ؛ دیابن  عانتما  نداد  تبث  زا  سک  چیه  هچنانچ  دنـشاب ؛ یم  مزلم  نداد  تبث  هب  شورف  دیرخ و  رد  مدرم  همه  دـناد و  یمن 

.تسا طرش  نآ  هب  لمع  يانب 

.دنیوگ ینمض  طرش  دوش  یم  ماجنا  وا  يور  لمع  هک  ار  اهطرش  هنوگ  نیا  تشذگ ؛ هکنانچ  و 

؛ دنرخ یمن  ار  ءاضما  کی  هک  تسا  نیا  اهکناب  رد  موسرم  هلأسم 10 ) )
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ابلاغ دنریگ و  یم  هتفس  دنهد و  یم  هجو  صاخشا  نیا  امومع  نوچ  دنک و  یم  هلماعم  مه  ار  ءاضما  کی  هک  دنتـسه  یـصاخشا  یلو 
ناش هلماعم  دنشاب  هتساوخ  رگا  یلو  تسا ؛ ابر  هدایز  مارح و  روبزم  تالماعم  اذهل  تسا ؛ ابر  هدایز  ضرق  رد  تسا و  ضرق  ناونع  هب 

: دوش یم  رکذ  تسا  هیقب  زا  رتناسآ  هک  شهار  ود  دراد و  هار  دنچ  دشابن ؛ ابر  دنریگ ؛ یم  هک  يا  هدایز  دشاب و  حیحص 

نایب احورشم  ( 3  ) هلأسم رد  هکنانچ  ضارقتـسا  ضرق و  ناونع  هب  هن  دـیامن  لـقتنم  هلماـعم  ناونع  هب  دـهد  یم  هک  ار  هجو  هکنآ   - 1
.نیعم تدم  هب  يا  هدع  یقارع و  رانید  دصناپ  هب  ار  دقن  لایر  رازهدص  الثم  دیدرگ ؛

طرش هب  لایر  رازه  هد  هب  الثم  هدایز  رادقم  لباقم  رد  دشورفب  ار  يرگید  زیچ  ای  لامتـسد  هقاط  کی  ای  تیربک  هبعج  کی  هکنآ   - 2
تدم تسا و  هتفرگ  ضرق  هک  یـسک  هکنیا  ای  دهدب و  ضرق  تعفنم  نودب  لاس  کی  الثم -  تدم -  ات  رگید  لایر  رازه  دص  هکنیا 
هکنیا طرـش  هب  لایر  رازه  هد  هب  دـشورف  یم  ضورقم  هب  ار  تیربک  هبعج  کی  راکبلط  دـیامن ؛ دـیدمت  دـهاوخ  یم  هدـمآ و  رـس  نآ 

هظحالم هب  تدم  دیدمت  دیدجت و  يارب  وحن  نیا  هب  یئوج  هراچ  نیا  دیامن و  دیدمت  تعفنم  نودـب  هام  کی  تدـم  ات  ار  دوخ  بلط 
.دریگب راکهدب  زا  يزیچ  راکبلط  تدم  دیدمت  ای  دیدجت  لباقم  رد  ءادتبا  تسین  زیاج  هک  تسا  نیا 

یمن لایر  رازه  هد  هب  تسا  لایر  کی  شتمیق  هک  ار  تیربک  هبعج  کی  سک  چـیه  هک  اریز  تسا  يروص  هلماـعم  نیا  هکنیا  مهوت  و 
يا هلماعم  نینچ  تهج  نودب  يدحا  هک  اریز  تسا ؛ یئاج  هب  مهوت  درخ ؛
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عوضوم نیا  رد  دنرخ و  یم  همه  دوش  همیمض  لاس  کی  ات  تعفنم  نودب  نداد  ضرق  لایر  رازه  دص  هک  یتروص  رد  اما  دنک ؛ یمن 
لقن اجنیا  رد  ار  نآ  زا  تیاور  کی  ههبـش  عفر  يارب  ام  دنا و  هدومرف  لقن  دوقع  ماکحا  باوبا  هعیـشلا  لئاسو  باتک  رد  تیاور  دـنچ 

: میئامن یم 

ترـضح هب  دیوگ  یم  هدومن  تیاور  تسا  قثوم  هک  رامع  نب  قحـسا  نب  دمحم  زا  حیحـص  دنـس  هب  هحور  هّللا  سدـق  یـسوط  خـیش 
: مدرک ضرع  ع )  ) رفعج نب  یسوم 

: لاق وا  مهرد -  فالآ  هرشعب  مهرد  فلاب  یلع  موقت  هبج  هعیباف  کحبرا  انا  اهب و  ینرخا  لوقیف : مهارد ؛ لجرلا  یلع  یل  نوکی  و 

؟ لاملاب هرخؤا  و  افلا -  نیرشعب 

.ساب ال  لاق :

: همجرت

هک ار  يا  هبج  نم  دناسرب ؛ یتعفنم  نم  هب  مهد و  تلهم  ار  وا  دنک  یم  شهاوخ  صخـش  نآ  مراکبلط و  یـصخش  زا  مهرد  دـنچ  نم 
؟ مزادنا یم  ریخات  ار  دوخ  بلط  مشورف و  یم  مهرد -  رازه  تسیب  ای  مهرد -  رازه  هدب  وا  هب  تسا  مهرد  رازه  شتمیق 

: دومرف ترضح 

.درادن یبیع 

یلفقرس ماکحا 

.دوش حیرشت  دیاب  هدش و  ءالتبا  دروم  هک  تسا  یلفقرس  هفراعتم ؛ تالماعم  هلمج  زا 

یمن رجوم  دـیامن و  یم  یقرت  بسک  لحم  هراجا  هجو  هک  تسا  ظاـحل  نیا  زا  دریگ ؛ یم  قلعت  بسک  لـحم  هب  هک  یلفقرـس  اـساسا 
لحم کی  ای  هزاغم  کی  هک  دوش  یم  یهاگ  دربب و  الاب  ار  هراجالا  لام  فراعتم  ریغ  هب  ای  دنک  نوریب  لحم  نآ  زا  ار  رجاتـسم  دـناوت 

؛ دوش هفاضا  يرانید  هراجالا  لام  هب  هکنیا  نودـب  دـنام  یم  قباس  هراجا  غلبم  ناـمه  اـب  رجاتـسم  تسد  رد  يداـمتم  ياـهلاس  بسک ؛
هراجا ربارب  نیدنچ  روبزم  لحم  رئاظن  هک  یلاح  رد  دیازفیب ؛ ار  هراجا  هن  دنک و  نوریب  ار  رجاتسم  دراد  تردق  هن  رجوم  نوچ 
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.دوش یم  هداد 

: تسا مسق  هس  اهبسک  لحم  هنوگنیا  هلأسم 1 ) )

نتفرگ یلفقرس  رگید ؛ مسق  ود  رد  مارح و  کلام ؛ ياضر  نذا و  نودب  نآ  يارب  نتفرگ  یلفقرـس  ندرک و  بسک  نآ ؛ مسق  کی  رد 
ار هراجا  غلبم  ندربالاب  هیلخت و  قح  رجوم  هک  دروم  ره  رد  هک  تسا  نیا  نآ  تیعورـشم  مدع  تیعورـشم و  كالم  تسا و  عورـشم 
نآ رد  ندرک  بسک  نتفرگ و  یلفقرس  دروم  نیا  رد  دنک ؛ هیلخت  هن  دیازفیب و  هراجا  هب  هن  هدش  یکتم  روز  هب  رجاتسم  دشاب و  هتـشاد 

.تسا مارح  هدوبن و  زیاج  کلم  بحاص  ياضر  نودب  لحم 

تسا زیاج  ندرک  بسک  عورشم و  نتفرگ  یلفقرس  درادن ؛ ار  هیلخت  ای  هراجا و  هجو  ندرب  الاب  قح  کلم  بحاص  هک  دروم  ره  رد  و 
.ددرگ حضاو  بلطم  ات  دوش  یم  رکذ  یحضاو  لاثم  مسق ؛ هس  ره  يارب  دعب  لئاسم  رد  و 

لحم دمآرس ؛ هراجا  تدم  تقو  ره  تسناوت  یم  کلام  دوبن و  نیب  رد  یلفقرـس  تبحـص  هک  قباس  نامز  رد  هک  یکالما  هلأسم 2 ) )
هدـش و هداد  هراجا  یتقو  وچمه  رد  دـنک  دایز  ار  هراجا  غلبم  ای  هیلخت  دـیاب  مه  رجاتـسم  دـیامن و  هفاضا  ار  هراجا  غلبم  اـی  هیلخت و  ار 

هدش عضو  ینوناق  تلود  فرط  زا  ادعب  هدوبن و  نیب  رد  تدم  دـیدمت  هراجا و  هجو  شیازفا  هب  تبـسن  یطورـش  یطرـش و  هنوگچیه 
ار روبزم  لحم  تلود ؛ تدـعاسم  نیا  ءاکتا  هب  رجاتـسم  رگا  لاح  دـیامن ؛ دایز  ار  هراـجا  غلبم  اـی  هیلخت و  ار  کـلم  دـناوتن  رجوم  هک 

دنچ دوش  یم  هداد  هراجا  نوناق  نیا  زا  دـعب  هک  لحم  نآ  رئاـظن  هک  یتروص  رد  دـیازفا ؛ یمن  مه  هراـجا  غلبم  رب  دـنک و  یمن  یلاـخ 
هب تسا و  رتشیب  ربارب 
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روبزم لحم  رد  مه  شتافرـصت  هدوبن و  عورـشم  رجاتـسم  نتفرگ  یلفقرـس  تروص  نیا  رد  هدرک ؛ ادیپ  یلفقرـس  لحم ؛ تهج ؛ نیمه 
.دوب دهاوخ  مارح  کلام  ياضر  نودب 

.دنک هیلخت  ار  لحم  کلام ؛ هبلاطم  تروص  رد  تسا  مزال  و 

لایر رازه  هد  الثم  هام  ره  رد  روبزم  هزاغم  هراجا  غلبم  دـننک و  یم  جرخ  یغلابم  دـنزاس و  یم  ار  يا  هزاغم  هک  یـصاخشا  هلأسم 3 ) )
هوالع هب  لایر  رازه  کی  یهام  هب  لاس  کی  تدـم  هب  ار  هزاغم  نیا  دوخ ؛ تبغر  اضر و  اب  دـنراد  مزال  لوپ  نوچ  یلو  دراد ؛ شزرا 

هب لاس  تسا ؛ نکاس  روبزم  لحم  رد  رجاتـسم  هک  ینامز  ات  هک  دننک  یم  طرـش  نمـض  رد  هداد و  هراجا  دقن  لایر  رازه  دـصناپ  غلبم 
لحم دهاوخب  رجاتسم  هچنانچ  دنشاب و  هتشادن  هراجا  هجو  رب  ار  ندوزفا  قح  هدومن و  دیدمت  لایر  رازه  کی  نامه  هب  ار  هراجا  لاس 

لاس هدوزفین و  هراجا  غلبم  رب  ینعی  دیامن ؛ راتفر  لوا  رجاتسم  هراجا  قبط  صخـش  نامه  اب  رجوم  دیامن ؛ راذگاو  يرگید  هب  ار  هراجا 
یلفقرـس دیامن و  راذگاو  يرگید  هب  ار  لحم  دناوت  یم  رجاتـسم  تروص  نیا  رد  دیامن ؛ دیدجت  ار  هراجا  لوا ؛ غلبم  نامه  هب  لاس  هب 

دیامن ذخا  هدرک  راذگاو  وا  هب  هک  صخش  نآ  زا  نآ ؛ رد  تنوکـس  زا  دی  عفر  لحم و  هیلخت  لباقم  رد  رتمک  ای  رتدایز  ای  هداد  هک  ار 
دوبدـهاوخ و قح  يذ  يراذـگاو  یلفقرـس و  ذـخا  هب  هدومن  هک  یطرـش  قبط  رجاتـسم  نوچ  هتـشادن  تفلاخم  قح  کلم  بحاـص  و 

.تسا عورشم  هتفرگ  هک  یلفقرس 

؛ دنریگ یمن  مه  یلفقرس  دنهد و  یم  هراجا  زور  هلداع  تمیق  هب  هدومن و  جرخ  یغلابم  دنزاس و  یم  يا  هزاغم  هک  یناسک  هلأسم 4 ) )
هراجا رد  یلو 
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ار هراجا  دیاب  لاس  هب  لاس  دـنرادن و  ار  هراجا  ندوزفا  هیلخت و  قح  تسا ؛ نکاس  اجنآ  رد  رجاتـسم  هک  یمادام  هک  دـنیامن  یم  طرش 
رجوم درادن و  ار  يرگید  هب  نداد  لاقتنا  قح  رجاتـسم  تروص  نیا  رد  دـنک ؛ یم  یقرت  لحم  هراجا  نامز ؛ رورم  اب  دـنیامن و  دـیدمت 

یم هدومن  عیمطت  ار  رجاتـسم  دوش و  یم  ادیپ  يرتشم  ناونع  هب  یثلاث  صخـش  یلو  دـهدب ؛ تیاضر  يرگید  هب  لاقتنا  هب  تسین  مزلم 
: دیوگ

هک دـیامن  یم  یـضار  ار  کلام  دور و  یم  تقو  نآ  مهد ؛ یم  امـش  هب  نم  الثم  لاـیر  رازه  دـص  ینک  هیلخت  ار  لـحم  نیا  امـش  رگا 
سپـس هدرک ؛ هیلخت  وا  هداد و  لوا  رجاتـسم  هب  ار  لایر  رازه  دـص  غلبم  صخـش  نآ  دـهد و  هراـجا  صخـش  نیمه  هب  دریگب و  یغلبم 

رد هک  اریز  تسا  لالح  لوا  رجاتـسم  يارب  لاـیر  رازه  دـص  غلبم  دـنک ؛ یم  هراـجا  هدومن  هدـعو  هک  یغلبم  نداد  اـب  کـلام  زا  دوخ 
هیلخت تشاد  قح  هک  هتفرگ  ار  هجو  لحم ؛ هیلخت  لباقم  رد  طقف  هکلب  دـشابن ؛ قح  يذ  هک  هتفرگن  يزیچ  روبزم  لحم  لاـقتنا  لـباقم 

.دیامن یم  فرصت  ار  لحم  هراجا  هب  کلم  بحاص  زا  يرتشم  دیامنن و 

.تسا کلم  بحاص  زا  لحم  هراجا  تسا و  لحم  هیلخت  لباقم  رد  یلفقرس  تروص  نیا  رد  هکنآ  حیضوت 

ار لحم  نآ  ندومن  هیلخت  ندرک و  نوریب  قح  کلام  هک  دنک  یم  طرـش  کلام  اب  دـیامن و  یم  هراجا  ار  یلحم  یـصخش  هلأسم 5 ) )
قح هک  دـشاب  هتـشاد  قح  رجاتـسم  اضیا  دریگب و  رجاتـسم  زا  ار  یلومعم  ترجا  هام  هب  هام  ای  لاس  هب  لاس  هکنیا  طقف  دـشاب ؛ هتـشادن 

هب ار  یلفقرس  دناوت  یم  رجاتسم  زین  تروص  نیا  رد  دنک ؛ راذگاو  يرگید  هب  ار  دوخ  يانکس 
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.دیامن راذگاو  وا  هب  ار  دوخ  قح  هتفرگ و  یسک  زا  یغلبم  ینعی  دشورفب ؛ يرگید 

ندومن همیب 

دنک طرش  نمض  رد  هداد و  ضوع  نودب  یتکرـش ؛ هب  ای  یـسک  هب  یغلبم  لاس  ره  صخـش  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  اتروگیـس )  ) همیب
ار بیـسآ  ای  ناربج  ار  تراسخ  نآ  صخـش  ای  تکرـش  نآ  دـسرب  شدوخ  ای  لزنم  ای  نیـشام  ای  هناختراجت  هب  ـالثم  یبیـسآ  رگا  هک 

طورشم رب  طرـش  بسح  دوش ؛ دراو  یبیـسآ  هچنانچ  تسا و  هطورـشم  هبه  رد  لخاد  هلماعم  نیاو  دنک ؛ هجلاعم  ار  ضرم  ای  فرطرب 
.درادن یلاکشا  هدنریگ  يارب  دیآرب و  هدهع  زا  هک  تسا  بجاو  هیلع 

ارخآ الوا و  هّلل  دمحلاو 

( هر  ) يزیربت اقآ  داوج  ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 

باتک تاصخشم 

داوج يزیربت ، هسانشرس :

يزیربت داوج  ياواتف  جح /  کسانم  روآدیدپ : مان  ناونع و 

.1373 1415ق = .  هدیزگرب ، رشن  رتفد  مق :  رشن : تاصخشم 

ص [ 305 : ] يرهاظ تاصخشم 

لایر 3000 اهب : کباش :

1370 نایلیعامسا ، هسسوم  یلبق ، پاچ  تشاددای :

لایر  3000 اهب : 1374 ؛ مود :  پاچ  تشاددای :

جح عوضوم :

هیلمع هلاسر  يرفعج -  هقف  عوضوم :

ت 2م 8 1373  /  BP188/8 : هرگنک يدنب  هدر 

ییوید : 297/357 يدنب  هدر 

م 583-74 یلم : یسانشباتک  هرامش 
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همدقم

هّللاءاـش نا  تسا  يزجم  نآ  هب  لـمع  تسا و  بناـجنیا  رظن  قباـطم  هدـش  جرد  هوزج  نیا  رد  هک  یلئاـسم  میحرلا  نمحرلا  هـّللا  مـسب 
.یلاعت

هترتـع دـمحم و  هتیرب  لـضفا  هقلخ و  ریخ  یلع  هّللا  یلـص  نیملاـعلا و  بر  هّلل  دـمحلا  میحرلا  نمحرلا  هّللا  مـسب  هنس 1415 ه  لاوش 
.نیعمجا مهئادعا  یلع  همئادلا  هنعللا  نیرهاطلا و 

ندـیمهف و هک  تسا  یبترم  مظنم و  هلاسر  دراد و  رب  رد  ار  التبا  دروم  لئاسم  بلغا  هک  جـح  کسانم  رد  تسا  يا  هلاـسر  نیا  دـعبو 
لمع نیا  لاعتم  دنوادخ  میراودیما  ددرگن و  نینمؤم  هابتشا  ببس  ات  میا  هدومن  ادج  تابجاو  زا  ار  تابحتـسم  ناسآ و  نآ  هب  هعجارم 

.دهدرارق ام  ترخآ  هریخذ  ار 

جح بوجو 

.تسا هدش  تباث  یعطق  تنس  باتک و  زا  شبوجو  تسا و  بجاو  جح  دشاب  هدنیآ  طیارش  ياراد  هک  یفلکم  ره  رب 

یم بوسحم  گرزب  ناـهانگ  زا  شتوبث  هب  فارتعا  اـب  نآ  كرت  دـشاب و  یم  تایرورـض  زا  شبوجو  نید و  ناـکرا  زا  یکی  جـحو 
: هدومرف دوخ  دیجم  باتک  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا ؛ رفک  دشابن  ههبش  هب  دنتسم  هک  یتروص  رد  هضیرف  لصا  راکنا  هک  نانچمه  دوش 

« نیملاعلا نع  ینغ  هّللا  ناف  رفک  نم  الیبس و  هیلا  عاطتسا  نم  تیبلا  جح  سانلا  یلع  هّللو  »

نیا زا  سک  رهو  هدومرف ؛ بجاو  دنتـسه  وا  يوس  هب  نتفر  زا  نکمتم  عیطتـسم و  هک  یناـسک  رب  ار  تیب  جـح  لاـعتم  دـنوادخ   » ینعی
«. تسا زاین  یب  تادوجوم  مامت  زا  دنوادخ  و  تسا ) هدز  ررض  دوخ  هب   ) دوش نآ  رکنم  دنادرگ و  ور  بجاو 

: دومرف ترضح  نآ  هک  هدومن  تیاور  هیلع -  هّللا  مالس  قداص -  ترضح  زا  ربتعم  قیرط  هب  همحرلا -  هیلع  ینیلک -  خیش  و 

دورب و ایند  زا  سک  ره 
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شنتفر زا  تموکح  هکنآ  اـی  دـنامزاب  نآ  زا  هک  دـشاب  هدـش  راـمیب  اـی  جاـتحم  هکنیا  نودـب  دـشاب  هدرواـین  اـج  هب  ار  مالـسالا  هجح 
.دوبدهاوخ ینارصن  ای  يدوهی  ندرم  لاح  رد  یسک  نینچ  دشاب  هدرک  يریگولج 

هک هدش  دراو  عوضوم  ود  نیا  رد  يرایـسب  تایاور  تسا و  یفاک  شبوجو  جح و  تیمها  رد  فیرـش  ثیدح  نیا  همیرک و  هیآ  نیا 
.دش افتکا  ردق  نیمه  هب  راصتخا  تهج  زا  درادن و  ار  اهنآ  شیاجنگ  رصتخم  نیا 

.دنمان یم  مالسالا » هجح   » ار نا  تسا و  رمع  مامت  رد  هبترم  کی  تعیرش ؛ لصا  رد  فلکم  رب  بجاو  جح  هک  نادب 

ینامرفان و يور  زا  یسک  رگا  دوش و  ماجنا  تعاطتـسا  لاس  رد  دیاب  تسا و  يروف  شطیارـش  ققحت  زا  سپ  جح  بوجو  هلأسم 1 - 
نآ ریخات  هک  تسین  دیعب  دش و  دهاوخ  بجاو  دعب  ياهلاس  نینچمه  هدنیآ و  لاس  رد  درک ؛ كرت  ار  نآ  يرذع  تهج  هب  ای  نایصع 

.دشاب هریبک  ناهانگ  زا  رذع  نودب 

نآ لیـصحت  هب  اروف  دـیاب  دوب  یلئاسو  هیهت  تامدـقم و  رب  فقوتم  جـح  ندروآ  اج  هب  دـش و  لـصاح  تعاطتـسا  هاـگره  هلأسم 2 - 
فلکم سپ  دننک ؛ یم  تکرح  يرگید  زا  سپ  یکی  هک  دـشاب  يددـعتم  ياه  هلفاق  هاگره  دـیامن و  ایهم  هدامآ و  ار  دوخ  هتخادرپ و 

نیلوا رد  دـیاب  الا  تسا و  زیاج  ریخات  دـسرب  جـح  هب  يدـعب  هلفاق  اب  دـناوت  یم  دـیامنن  تکرح  رگا  هلفاق  نیلوا  اب  دراد  ناـنیمطا  رگا 
.دنک تکرح  تصرف 

یلو درکدـهاوخ ؛ كرد  امتح  زین  ریخات  اب  هکنیا  دامتعا  هب  تفرن  دوب و  هلفاق  ناوراک و  نیلوا  اـب  نتفر  زا  نکمتم  هاـگره  هلأسم 3 - 
؛ ریخات تلع  هب  هکنآ  ای  دورب ؛ تسناوتن  يدعب  هلفاق  اب  اقافتا 
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نیا رد  هک  دنامب  یقاب  هدـنیآ  لاس  ات  شتعاطتـسا  هکنیا  رگم  دـش  دـهاوخن  رقتـسم  بجاو و  شا  همذ  رب  جـح  دومنن ؛ كرد  ار  جـح 
.دورب جح  هب  دیاب  تروص 

جح بوجو  طیارش 

: غولب لوا -  طرش 

ره دریگ  یمن  ار  مالـسالا  هجح  ياج  دنک  جح  يا  هچب  هچنانچ  تسین و  بجاو  جـح  دـشاب  غولب  هب  کیدزن  هچرگا  غلاب  ریغ  رب  سپ 
.رهظا رب  انب  دشاب ؛ یم  حیحص  شجح  دنچ 

دهاوخ مالـسالا  هجح  لاکـشا  یب  شجح  دشاب ؛ عیطتـسم  دوش و  غلاب  تاقیم  زا  مارحا  زا  لبق  دور و  جح  هب  غلابان  هاگره  هلأسم 4 - 
؛ دنک مالـسالا  هجح  هب  لودع  ای  دیامن  مامت  بابحتـسا  ناونع  هب  ار  شجح  تسین  زئاج  دـش  غلاب  مارحا  نتـسب  زا  دـعب  هچنانچ  دوب و 
ات ار  مارحا  كورت  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  ددنبب و  مارحا  مالـسالا  هجح  يارب  اجنآ  زا  هتفر و  اهتاقیم  زا  یکی  هب  تسا  بجاو  هکلب 

ادعب هک  دراد  یلیصفت  یصخش  نینچ  نتسب  مارحا  ناکم  دشابن  تاقیم  هب  نتفر  زا  نکمتم  هاگره  دنک و  تیاعر  مارحا  دیدجت  نامز 
.هّللاءاش نا  دش ؛ دهاوخ  نایب  هلأسم 169  رد 

جح نیا  هدوب ؛ غلاب  هک  دش  مولعم  جح  يادا  زا  دعب  دروآ و  اج  هب  یباجتـسا  جح  هدـشن  غلاب  زونه  هکنیا  هدـیقع  هب  هاگره  هلأسم 5 - 
.دشاب یم  مالسالا  هجح  زا  یفاک 

.تسین ربتعم  یلو  نذا  نآ  تحص  رد  دیامن و  جح  تسا  بحتسم  زیمم  لفط  هلأسم 6 - 

ار مارحا  ياه  هماج  هک  ینعم  نیا  هب  دیامن ؛ مرحم  ار  وا  دشاب ) رتخد  هاوخ  رسپ  هاوخ   ) زیمم ریغ  لفط  یلو  تسا  بحتـسم  هلأسم 7 - 
رگا دنک  نیقلت  وا  هب  ار  هیبلت  دیامن و  نتفگ  هیبلت  هب  راداو  ار  وا  هدناشوپ و  وا  هب 
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شبانتجا هچنآ  زا  دیوگب و  هیبلت  وا  ياج  هب  دوخ  الا  دیامن و  وگزاب  دنیوگب  وا  هب  ار  هچره  دناوتب  هک  ینعم  نیا  هب  دـشاب ؛ نیقلت  لباق 
رگا دزادـنیب ؛ ریخات  خـف »  » هب ندیـسر  ات  ار  وا  تخر  ندـنک  تسا  زیاج  دـهد و  بانتجا  نآ  زا  دراد و  زاب  ار  وا  تسا  مزـال  مرحم  رب 

هب وا  تباین  هب  دوخ  دـناوت  یمن  هچنآ  دروآ و  اج  هب  دـناوت  یم  ار  جـح  لامعا  زا  هچنآ  هک  دراداو  ار  وا  دـشاب و  فرط  نآ  زا  شهار 
یمر دنک  راداو  دهد و  شفوقو  زین  رعشم  تافرع و  رد  دهد و  یعس  هورم  افص و  نیب  هداد و  فاوط  ادخ  هناخ  رود  ار  وا  دروآ و  اج 

ار لامعا  هیقب  زین  دـشارتب و  ار  وا  رـس  فاوط و  زامن  روطنیمه  دـنک و  یمر  وا  ياج  هب  دوخ  الا  دـناوتب و  رگا  دـهد  ماجنا  اصخـش  ار 
.دشاب وضو  تروصب  هچرگا  دهد  وضو  ار  لفط  تسا  بجاو  دهد  فاوط  ار  وا  دهاوخ  یم  هک  یتقو  رد  .دهد و  ماجنا 

فقوتم هچب  ظفح  رگا  یلب  شدوخ ؛ رب  هن  دشاب  یم  یلو  هدـهعب  تسا  يداع  هقفن  رب  دازام  هچنآ  هچب ؛ جـح  هنیزه )  ) هقفن هلأسم 8 - 
.دننک شجرخ  شدوخ  لام  زا  تسا  زئاج  دشاب ؛ وا  تحلصم  هب  رفس  ای  تسا ؛ رفس  هب  وا  ندرب  هارمه  رب 

هزور رب  مدـقم  نیا  دراد و  یمرب  یبص  لام  زا  ار  لوپ  دـشاب  هتـشادن  لام  یلو  هچناـنچ  تسوا و  یلو  رب  هچب  یناـبرق  لوپ  هلأسم 9 - 
دوش یم  بجاو  ناشتابجوم  يدـمع  ندروآ  اـج  هب  اـب  هک  یتاراـفک  اـما  تسوا و  یلو  رب  هچب  راکـش  هراـفک  نینچمه  .تسا و  یلو 

رطاخب هک  تسا  نیا  رهاظ 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 644 

http://www.ghaemiyeh.com


.هچب لام  رد  هن  یلو و  رب  هن  دوش ؛ یمن  بجاو  هچب  راک 

: لقع مود -  طرش 

اج هب  زا  نکمت  دوب و  عیطتـسم  دش و  لقاع  هناوید  جح ؛ ياه  هام  رد  رگا  یلب  تسین ؛ بجاو  جـح  دـشاب ؛ يراودا  دـنچ  ره  هناوید  رب 
.دشاب هناوید  رگید  تاقوا  رد  دنچ  ره  دوش ؛ یم  بجاو  وا  رب  جح  تشاد  جح  لامعا  ندروآ 

: يدازآ موس -  طرش 

يالوم نذا  هب  هاگره  تسین و  بجاو  جح  دـشاب ؛ دوخ  يالوم  لبق  زا  نوذام  عیطتـسم و  دـنچ  ره  دـیرخ ) رز  مالغ   ) كولمم رب  سپ 
دیاب دشاب  طیارـش  ياراد  هچنانچ  يدازآ  زا  دعب  دنک و  یمن  مالـسالا  هجح  زا  تیافک  یلو  تسا ؛ حیحـص  شجح  دـیامن  جـح  دوخ 

.دیامن جح  هرابود 

رب نآ  هرافک  دهد ؛ ماجنا  دشاب  هرافک  بجوم  هک  ار  يراک  جح  رد  هاگره  هدومن  جح  دوخ  يالوم  نذا  هب  هک  یکولمم  هلأسم 10 - 
.شدوخ رب  راکش  رد  راکش و  ریغ  رد  دوب  دهاوخ  شیالوم 

یم مالسالا  هجح  زا  تیافک  شجح  دش ؛ دازآ  رعـشم  هب  نتفر  زا  لبق  هدومن و  جح  دوخ  يالوم  نذا  هب  كولمم  هاگره  هلأسم 11 - 
كرد ار  رعـشم  يرایتخا  فوقو  دـنچ  ره  دـنک  یم  تیاـفک  زین  يدازآ  لاـح  رد  تاـفرع  هب  فوقو  هک  تسا  نیا  رهاـظ  هکلب  دـنک ؛

دازآ ماگنه  رگا  سپ  تسا ؛ ربتعم  يدازآ  نیح  تعاطتسا  نآ  ءازجا  رد  دشاب و  هدرک  كرد  ار  نآ  يرارطـضا  فوقو  طقف  هدرکن و 
کیره تسین و  جح  ماسقا  نیب  یقرف  ءازجا  هب  مکح  رد  دش و  دهاوخن  هدرمش  مالسالا  هجح  ياج  هب  شجح  دشابن ؛ عیطتـسم  ندش 

.تسا هدوب  شا  یعقاو  هفیظو  قباطم  هدروآ  اج  هب  هچنآ  هک  یتروص  رد  دنک ؛ یم  تیافک  عتمت  ای  دارفا  ای  نارق  جح  زا 

هاگره هلأسم 12 - 
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ادعب هک  يروتـسد  هب  ینابرق  ضوع  تشادـن  نکمت  رگا  دـشاب و  یم  يو  رب  ینابرق  عتمت  جـح  رد  دـشاب ؛ رعـشم  زا  لبق  هدـنب  يدازآ 
هب راداو  ار  وا  ای  ینابرق  وا  ضوع  هک  تساریخم  شیالوم  دـشاب  هدـشن  دازآ  رعـشم  زا  لبق  هچنانچ  دریگب و  هزور  دـش  دـهاوخ  هتفگ 

.دیامن هزور 

: تعاطتسا مراهچ -  طرش 

: تسا ربتعم  زیچ  دنچ  نآ  رد  و 

؛ تقو هعس  لوا :

لام ندـمآ  تسد  هب  رگا  نیا  رب  انب  دـشاب ؛ اجنآ  رد  بجاو  لاـمعا  ندروآ  اـج  هب  هکم و  هب  نتفر  يارب  یفاـک  تقو  هک  ینعم  نیا  هب 
نینچ رد  دوبدهاوخن و  بجاو  دنک ؛ تیافک  دوشن  لمحت  اتداع  هک  دایز  تقـشم  اب  ای  دـشابن  یفاک  لامعا  نیا  يارب  هک  دـشاب  یتقو 

الا دوبدهاوخ و  بجاو  دعب  لاس  رد  جح  دوب  یقاب  تعاطتـسا  رگا  سپ  دیامن ؛ يرادـهگن  دـعب  لاس  ات  ار  لام  تسین  بجاو  تروص 
.تسین بجاو 

؛ یتمالس تینما و  مود :

رب جـح  ترـشابم  هک  نانچمه  دـشابن ؛ شـسومان  لاـم و  ناـج و  رب  يرطخ  اـجنآ ؛ رد  ندوب  نتـشگرب و  نتفر و  رد  هک  ینعم  نیا  هب 
رب نتفرگ  بیان  یلو  تسین  بجاو  دورب  جح  هب  دناوت  یمن  اصخـش  يرگید  رذع  ای  يرامیب  ای  يریپ  تهج  هب  هک  یعیطتـسم  صخش 

.دمآ دهاوخ  هک  نانچ  تسا  بجاو  وا 

هکلب دوش  یمن  طقاس  جح  بوجو  رطخ ؛ اب  نومام و  ریغ  يرگید  رطخ و  یب  نومام و  یکی  دشاب  هار  ود  جـح  يارب  رگا  هلأسم 13 - 
.دشاب رود  دنچ  ره  دورب  رطخ  یب  هار  زا  تسا  بجاو 

دوب و دهاوخن  بجاو  رب و  جح  دوش ؛ نآ  فلت  بجوم  نتفر  جح  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  یتیمها  اب  لام  دوخ  رهـش  رد  رگا  هلأسم 14 - 
رگا تسا  نینچمه 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 646 

http://www.ghaemiyeh.com


رب ظفحت  دننام  دوش ؛ وا  زا  مها  بجاو  كرت  ببـس  نتفر  جح  رگا  هک  نانچمه  دـشاب ؛ جـح  هب  نتفر  زا  عنام  اعرـش  هک  دـشاب  يزیچ 
؛ دشاب جح  زا  مها  نآ  زا  بانتجا  هک  دهد  ماجنا  یمارح  لعف  هک  دشاب  نیا  رب  فقوتم  شجح  هکنآ  ای  اهنآ ؛ زا  عافد  شلایع و  لها و 

.تسین بجاو  جح  روص  نیا  مامت  رد  هک 

دنچ ره  تروص  نیا  رد  دور ؛ جح  هب  دشاب  مارح  لعف  ندروآ  اج  هب  ای  مها  بجاو  كرت  مزلتسم  شجح  هکنیا  اب  هاگره  هلأسم 15 - 
؛ دوب دـهاوخ  مالـسالا  هجح  زا  يزجم  شجح  هک  تسا  نیا  رهاظ  یلو  دوش ؛ یم  راک  تیـصعم  مارح  لعف  اـی  بجاو  كرت  تهج  زا 
رد جـح  هک  یـسک  هدوب و  رقتـسم  شا  همذ  رب  لبق  اهلاس  زا  جـح  هک  یـسک  نیب  تسین  یقرف  دـشاب و  اراد  ار  رگید  طیارـش  رگا  هتبلا 

.تسا هدش  بجاو  وا  رب  تعاطتسا  لاس  نامه 

تسین و بجاو  لاـم  تخادرپ  دـشابن ؛ نکمم  داـیز  لاـم  تخادرپ  هبزج  وا  عفد  هک  دـشاب  ینمـشد  جـح  هار  رد  هاـگره  هلأسم 16 - 
یم ناشروشک  دراو  هک  یناسک  زا  اهتموکح  هکنیا  لثم  دـشاب ؛ فراعتم  رما  لاـم  لذـب  هکنیا  رگم  دـش  دـهاوخ  طـقاس  جـح  بوجو 

.دوش یم  باسح  جح  هنوؤم  زا  تسا و  بجاو  لذب  تروص  نیا  رد  هک  دننک  یم  ذخا  ار  یلام  دنوش 

هب يرامیب  ای  قرغ  زا  سرت  تروص  رد  رگم  دـش  دـهاوخن  طقاس  جـح  بوجو  دـشاب ؛ ایرد  هب  رـصحنم  جـح  هار  هاگره  هلأسم 17 - 
.دوب دهاوخ  حیحص  شجح  رهظاربانب  هدومن  جح  اهزیچ  نیا  زا  سرت  اب  هچنانچ  تسا و  یئایرد  رفس  رد  هک  فراعتم  زا  رتشیب  رادقم 

؛ تسا هلحار  داز و  موس :

هشوت نتشاد  داز ؛ ینعم  و 
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نتـشاد هلحار ؛ ینعم  دیامن و  هیهت  ار  دوخ  هشوت  هک  دشاب  هتـشاد  یلوپ  ای  دشاب ؛ هتـشاد  ار  تسا  جاتحم  رفـس  رد  هچنآ  هک  تسا  هار 
.دشاب صخش  لاح  هب  قیال  هلحار  داز و  تسا  مزال  .ددرگرب و  دورب و  هلیسو  نادب  هک  تسا  يراوس  هلیسو 

؛ دـشابن شجاتحم  دـنچ  ره  تسا  طرـش  اقلطم  هکلب  تسین ؛ جایتحا  تروص  هب  صتخم  يراوس  هلیـسو  ای  هلحار  نتـشاد  هلأسم 18 - 
.دشابن شیوربآ  فرش و  یفانم  مه  يور  هدایپ  دشاب و  هتشاد  يور  هدایپ  تردق  تقشم  نودب  هکنیا  دننام 

؛ دیامن لیـصحت  بسک  راک و  اب  ار  اهنآ  دناوت  یم  هک  یـسک  رب  تساهنآ و  یلعف  دوجو  هلحار ؛ داز و  رد  رایعم  نازیم و  هلأسم 19 - 
.تسین کیدزن  رود و  نیب  هلحار  طارتشا  رد  یقرف  تسین و  بجاو  جح 

هاـگره سپ  شنطو ؛ دـلب و  زا  هن  تسوا  رد  هک  تسا  ییاـج  زا  تعاطتـسا  تسا ؛ ربتعم  جـح  بوجو  رد  هک  یتعاطتـسا  هلأسم 20 - 
اب دـناوتب  هک  دـشاب  اهنآ  تمیق  ای  هلحار  داز و  ياراد  اجنآ  رد  تفر و  هدـج  ای  هرونم  هنیدـم  هب  نآ  ریغ  ای  تراجت  يارب  الثم  فلکم 

.دش یمن  عیطتسم  دوب  یم  دوخ  دلب  رد  رگا  دنچ  ره  دوب  دهاوخ  بجاو  وا  رب  جح  دیامن ؛ جح  نآ 

رادـقم هب  ار  نآ  دـیاب  دـیامن  جـح  دـهاوخب  هچنانچ  دورن و  شورف  شدوخ  تمیق  هب  دـشاب و  هتـشاد  یکلم  فلکم  رگا  هلأسم 21 - 
لاس رد  نیـشام  هیارک  ـالثم  دورب و  ـالاب  جـح  جراـخم  هنیزه و  رگا  اـما  تسین و  بجاو  شـشورف  دـشورفب ؛ تمیق  زا  رتمک  يداـیز 

.دورب جح  هب  لاس  نامه  دیاب  تسین و  زیاج  ریخات  دشاب ؛ دعب  لاس  زا  رتنارگ  تعاطتسا 

هنیزه نتشاد  هلأسم 22 - 
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هتـساوخ ای  ددرگرب  دشاب  هتـساوخن  رگا  اما  دشاب ؛ هتـشاد  ار  دوخ  نطو  هب  تشگزاب  دـصق  فلکم  هک  تسا  ربتعم  یماگنه  تشگزاب 
نطو هب  تشگزاب  هنیزه  ندوب  اراد  دشاب و  هتـشاد  ار  اجنآ  هب  نتفر  هنیزه  دیاب  دوش ؛ نکاس  دوخ  نطو  زا  ریغ  يرگید  ياج  رد  دشاب 

تـشگزاب هنیزه  زا  رتشیب  اجنآ  هب  نتفر  هنیزه  هک  دشاب  شنطو  زا  رترود  دنامب  اجنآ  رد  دـهاوخ  یم  هک  ییاج  رگا  یلب  تسین ؛ مزال 
یفاک جـح  بوجو  رد  نطو  هب  تشگزاـب  هنیزه  نتـشاد  هکلب  تسین ؛ طرـش  اـجنآ  اـت  هنیزه  نتـشاد  تروص  نیا  رد  دـشاب ؛ نطو  هب 

.تسا

؛ تسا تیافک  هب  عوجر  مراهچ :

یتسدیهت و راچد  دیامن و  هرادا  ار  دوخ  هلئاع  دوخ و  دناوتب  جح  زا  نتـشگرب  زا  سپ  هک  دشاب  يروط  یتسیاب  فلکم  صخـش  ینعی 
زا سپ  دـیامن ؛ جـح  فرـص  ار  غـلبم  نآ  هچناـنچ  هک  تسا  هیامرـس  بـسک و  هلیـسو  هـک  تـسا  یغلبم  ياراد  رگا  سپ  ددرگن ؛ رقف 
جح یـصخش  نینچ  رب  تشاد ؛ دـهاوخن  دوخ  ناـش  بساـنم  یگدـنز  يارب  يرگید  هار  هک  دـنادب  دوب و  دـهاوخ  جاـتحم  تشگزاـب 

یئاهـسابل ناش و  بسانم  لزنم  دننام  یگدـنز  يرورـض  ياهزیچ  نتخورف  هک  دوش  یم  رهاظ  دـش  رکذ  هچنآ  زا  سپ  تسین ؛ بجاو 
لها هب  تبـسن  باتک  لثم  اهنآ  دننام  دراد و  جایتحا  اهنآ  هب  یگدـنز  يارب  هک  راک  رازبا  لزنم و  ثاثا  دراد و  وربآ  تنیز و  يارب  هک 

جح هار  رد  شفرـص  تسا و  تجاح  دروم  ناسنا  یگدنز  رد  هچنآ  هصالخ  تسین و  بجاو  تسا ؛ مزال  شتالیـصحت  يارب  هک  ملع 
هنیزه يارب  ار  دازام  تسا  بجاو  دنـشاب  شتجاح  زا  رتشیب  اـهنآ  رگا  یلب  تسین ؛ بجاو  شـشورف  دوش ؛ تقـشم  یگراـچیب و  ببس 

هکلب دشورفب ؛ جح 
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يرادیرخ رتمک  هب  يرگید  لزنم  هتخورف و  ار  نآ  دـناوت  یم  دزرا و  یم  ناموت  رازه  تسیود  الثم  هک  تسا  یلزنم  ياراد  هک  یـسک 
رب انب  دـشاب  يو  هچب  نز و  یگدـنز  هنیزه  جـح و  هنیزه  هب  یفاو  تمیق  ود  تواـفت  دـنک و  یگدـنز  نآ  رد  تقـشم  نودـب  هدومن و 

.دورب جح  هب  هداد و  ماجنا  ار  لمع  نیا  تسا  مزال  طایتحا 

هدش ینغتسم  نآ  زا  ادعب  هدوبن و  بجاو  جح  يارب  ششورف  نآ  هب  جایتحا  تهج  هب  هک  دشاب  هتـشاد  یلام  ناسنا  هاگره  هلأسم 23 - 
لحم هک  هدوب  يروـیز  تنیز و  ياراد  هک  یمناـخ  ـالثم  دـیامن ؛ جـح  هتخورف و  ار  نآ  تسا  بجاو  درادـن ؛ نآ  هب  یتجاـح  رگید  و 

رد ار  شتمیق  هتخورف و  ار  نآ  تسا  بجاو  تسین ؛ شتجاح  دروم  رگید  تلع  هب  اـی  يریپ  یگرزب و  تلع  هب  ـالعف  هدوب و  شتجاـح 
.دیامن فرص  جح  هار 

دنیـشنب و نآ  رد  تقـشم  یتحاران و  نودـب  دـناوت  یم  هک  دـشاب  زین  يرگید  لزنم  هتـشاد و  یکلم  لزنم  ناـسنا  هاـگره  هلأسم 24 - 
فاـفک شتمیق  هک  یتروص  رد  ار  دوخ  لزنم  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـشاب ؛ وا  رب  قـبطنم  هک  یفقو  لزنم  دـننام  دـیامن  ینکس 

ریاس یملع و  ياهباتک  هب  تبـسن  مکح  نیا  دورب و  جـح  هب  هتخورف و  دوش ؛ یفاو  دراد  هک  یلوپ  همیمـض  هب  ای  دـهدب  ار  جـح  هنیزه 
.تسا يراج  زین  یگدنز  لئاسو 

يارب لزنم  دیرخ  ای  جاودزا  هب  جایتحا  دوخ  دهد و  یم  ار  جح  هنیزه  فافک  هک  دشاب  هتشاد  لوپ  يرادقم  ناسنا  هاگره  هلأسم 25 - 
یتحاران ببس  جح  هار  رد  لوپ  نآ  فرص  هک  یتروص  رد  تسا ؛ يرگید  لیاسو  هب  جاتحم  ای  دراد  دوخ 
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.دوش یم  بجاو  دوشن  یتحاران  ببس  هچنانچ  دوش و  یمن  بجاو  وا  رب  جح  دوش ؛ يو  یگدنز  رد  تقشم  و 

؛ دـشاب هدـب  دـب  باسح و  دـب  راکهدـب  هچنانچ  دـنک و  هبلاطم  تسا  بجاو  هدیـسر  شتقو  هک  دراد  یبلط  ناسنا  هاگره  هلأسم 26 - 
دـیامن و هعجارم  تسا  مزـال  دـشاب  هاـگداد  هب  هعجارم  رب  فـقوتم  نآ  لیـصحت  رگا  دـنک و  تخادرپ  هب  روـبجم  ار  وا  تـسا  بـجاو 

هدب دب  ای  رادان  راکهدب  رگا  اما  تخادرپ و  دهاوخ  دوش  هبلاطم  راکهدب  زا  هچنانچ  یلو  هدیـسرن  رـس  بلط  تدم  رگا  تسا  نینچمه 
یمن تقو  زا  لبق  راکهدب  دشاب و  هتـشاد  تدم  زونه  بلط  ای  دوش  راکبلط  رـسدرد  یتحاران و  ثعاب  ای  نکمم  ریغ  شرابجا  دـشاب و 

جح فراصم  هب  یفاو  رگید  لام  همیمـض  هب  اـی  ییاـهنت  هب  هک  یغلبم  هب  ار  دوخ  بلط  دـناوتب  هچناـنچ  تروص  دـنچ  نیا  رد  دزادرپ ؛
دوش تقـشم  ای  ررـض  بجوم  هچنانچ  دـشورفب و  تسا  بجاو  ددرگن ؛ هجوتم  وا  هب  یتقـشم  ررـض و  راک  نیا  رد  دـشورفب و  دـشاب ؛

.دوب دهاوخن  بجاو 

دوخ و جراخم  فافک  ناشبـسک  هک  یناسک  زا  اهنیا  دـننام  طایخ و  راـجن و  اـنب و  رگنهآ و  دـننام  یتعنـص  بحاـص  ره  هلأسم 27 - 
رد ناشیگدنز  جح و  جراخم  يوگباوج  هک  دـنروآ  تسد  هب  یلام  نآ  ریغ  ای  ثرا  تباب  زا  هک  یتروص  رد  دـهد ؛ یم  ار  ناش  هلئاع 

.دوش یم  بجاو  اهنآ  رب  جح  دشاب ؛ نتشگرب  نتفر و  تدم 

تداـع بسحرب  دـنک و  یم  هرادا  ار  دوخ  یگدـنز  اـهنیا  لاـثما  تاـکز و  سمخ و  دـننام  هیعرـش  هوـجو  زا  هک  یـسک  هلأسم 28 - 
یفاو هک  ددرگ  لوپ  يرادقم  ياراد  هک  یتروص  رد  دشاب ؛ یمتح  نومضم و  تقشم  نودب  شجراخم 
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تدم مامت  رد  يرگید  صخش  هک  یسک  تسا  نینچمه  دشاب و  بجاو  وا  رب  جح  تسین  دیعب  دشاب ؛ شلایع  جراخم  جح و  هنیزه  هب 
لبق اب  شجح  زا  دعب  یگدنز  دنک  فرـص  جح  هار  رد  دراد  هچنآ  رگا  هک  یـسک  نینچمهو  دشاب ؛ لفکتم  ار  شجراخم  وا  یگدنز 

.دنکن یتوافت  نآ  زا 

هحلاصم یـسک  اب  هاگره  سپ  تسا ؛ یفاک  زین  لزلزتم  تیکلم  هکلب  تسین ؛ ربتعم  تباـث  مزـال و  تیکلم  تعاطتـسا ؛ رد  هلأسم 29 - 
وا رب  جـح  دـشاب ؛ شجح  فراصم  رادـقم  هب  هحلاصملا  لام  دـشاب و  هتـشاذگ  رایخ  ینیعم  تدـم  اـت  دوخ  يارب  فرط  هک  دـنک  يا 

.هزئاج هبه  رد  تسا  نینچمه  دوب و  دهاوخ  بجاو 

یفاک دـنک  جـح  يرگید  لام  اب  ای  ییادـگ  هب  هاگره  سپ  دورب ؛ جـح  هب  دوخ  لام  زا  امتح  هک  تسین  مزـال  عیطتـسم  رب  هلأسم 30 - 
.دوب دهاوخن  یفاک  دشاب  یبضغ  شا  ینابرق  لوپ  ای  دراد و  فاوط  لاح  رد  هک  ار  يرتاس  رگا  یلب  تسا ؛

لوبق تروص  رد  هک  دنک  هبه  ناسنا  هب  یلام  یسک  هاگره  سپ  تسین ؛ بجاو  نآ  ریغ  ای  بسک  هب  تعاطتـسا  لیـصحت  هلأسم 31 - 
اب هک  دنک  ریجا  یتمدخ  يارب  ار  دوخ  هک  دـهاوخب  وا  زا  یـسک  رگا  تسا  نینچمه  تسین و  مزال  شلوبق  دـش ؛ دـهاوخ  عیطتـسم  نآ 

نادب دومن و  جح  هار  رد  تمدخ  ریجا  اردوخ  رگا  یلب  دشاب ؛ شلاح  هب  قیال  مه  تمدخ  نآ  دنچ  ره  دش ؛ دهاوخ  عیطتـسم  شترجا 
.دش دهاوخ  بجاو  وا  رب  جح  دش ؛ عیطتسم 

لاس نامه  هب  دیقم  یباین  جح  هک  یتروص  رد  دوش ؛ عیطتـسم  تباین  لوپ  اب  دـنک و  جـح  تباین  ریجا  ار  دوخ  یـسک  رگا  هلأسم 32 - 
هکنیا ای  دشاب و 
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یقاب دعب  لاس  ات  شتعاطتـسا  هچنانچ  سپ  درادب ؛ مدقم  دیاب  ار  یباین  جح  دیامن ؛ هراجا  هب  ءافو  دناوت  یم  دعب  ياهلاس  رد  دناد  یمن 
زارحا دشابن و  لاس  نامه  هب  دیقم  یباین  جح  رگا  اما  دوب و  دهاوخن  بجاو  دنامن  یقاب  هچنانچ  دوب و  دهاوخ  بجاو  وا  رب  جح  دـنام 
ناموت رازه  تسیب  غلبم  دیوگ  یم  ورمع  هب  دیز  هکنیا  لثم  درادب ؛ مدقم  اردوخ  جـح  دـیامن  هراجا  هب  ءافو  دـناوت  یم  ادـعب  هک  دـنک 

مینک ضرف  دوش و  ریجا  لـمع  نیا  يارب  دوش  یم  رـضاح  ورمع  مریگب و  بیاـن  جـح  رد  مرداـم  اـی  ردـپ  يارب  مهاوـخ  یم  هک  مراد 
؛ دش دهاوخ  عیطتـسم  ورمع  تروص  نیا  رد  دنک ؛ جح  هبترم  ود  دناوت  یم  غلبم  نیا  اب  ورمع  هک  تسا  ناموت  رازه  هد  جـح  فراصم 

لاس ات  شتعاطتـسا  هچنانچ  دیامن و  یم  جح  دیز  ردپ  تباین  هب  ار  لاس  نامه  ورمع  دومن  لاس  نامه  هب  دیقم  ار  جـح  دـیز  رگا  سپ 
جح دیز  رگا  یلو  دوب ؛ دهاوخن  بجاو  وا  رب  يزیچ  دنامن  یقاب  هچنانچ  دیامن و  جح  دوخ  يارب  دعب  لاس  تسا  مزال  دـنام  یقاب  دـعب 
جح لوا  دیاب  دهد  ماجنا  دناوت  یم  ادعب  ار  دیز  ردپ  جح  دـنک  زارحا  هک  یتروص  رد  ورمع  درکن ؛ دـیقم  لاس  نامه  هب  ار  دوخ  ردـپ 

.دیامن جح  دیز  ردپ  تباین  هب  دعب  لاس  هدروآ و  اج  هب  ار  دوخ 

هتـشاد یلام  ندرک  ضرق  تقو  رد  دشاب و  جح  جراخم  رادـقم  هب  لوپ  نآ  هک  دـنک  ضرق  لوپ  يرادـقم  یـسک  هاگره  هلأسم 33 - 
ضرق تنم  نودب  دناوتب  رگا  صخـش  نیا  لثم  هکلب  دوب ؛ دهاوخ  بجاو  وا  رب  جح  دـنک ؛ ءادا  ار  دوخ  ضرق  نآ  اب  دـناوتب  هک  دـشاب 

مزال دنک ؛
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.دورب جح  هب  دنک و  ضرق  تسا 

شیهدب تخادرپ  اب  یفانم  جح  هار  رد  رادقم  نآ  فرـص  دشاب و  زین  راکهدب  دشاب و  هتـشاد  ار  جح  هنیزه  ناسنا  هاگره  هلأسم 34 - 
جح دزادرپب ؛ ار  دوخ  یهدب  تسناوت  دهاوخن  دنک  جـح  فرـص  ار  لوپ  نآ  هک  یتروص  رد  دوب و  دـهاوخ  بجاو  وا  رب  جـح  دـشابن 

هب زا  لبق  یهدب  هکنیا  نیب  دـشاب و  هتـشاد  تدـم  زونه  ای  دـشاب  هدیـسر  شتقو  یهدـب  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  دوب و  دـهاوخن  بجاو 
.نآ زا  دعب  ای  دشاب  لوپ  نآ  ندروآ  تسد 

یقب ام  دـهدب  ار  تاکز  ای  سمخ  رگا  هک  دـشاب  هتـشاد  لوپ  يرادـقم  دـشاب و  راکهدـب  تاکز  ای  سمخ  ناسنا  هاـگره  هلأسم 35 -
هکنآ نیب  تسین  یقرف  دوب و  دهاوخن  بجاو  وا  رب  جح  دهدب و  ار  تاکز  ای  سمخ  تسا  بجاو  داد ؛ دهاوخن  ار  جـح  هنیزه  فافک 

.شا همذ  رب  اب  دشاب  شلام  نیع  رد  تاکز  ای  سمخ 

دهدب و ار  اهنآ  تسا  مزال  تسا ؛ راکهدب  رگید  بجاو  قوقح  ای  تاکز  ای  سمخ  هدش و  بجاو  وا  رب  جـح  هک  یـسک  هلأسم 36 - 
هب قح  هک  دـشاب  یلام  زا  شا  ینابرق  لوپ  ای  دراد  فاوط  لاح  رد  هک  يرتاس  هاگره  دورب و  جـح  هب  تسین  زیاج  هتخادرپن  ار  اهنآ  اـت 

.دوب دهاوخن  حیحص  شجح  هتفرگ ؛ قلعت  وا 

تسین و بجاو  وا  رب  جح  هن ؛ ای  دهد  یم  ار  جح  جراخم  فافک  هک  دنادن  و  دـشاب ؛ هتـشاد  لوپ  يرادـقم  ناسنا  هاگره  هلأسم 37 - 
.تسا طوحا  قیقحت  صحف و  دنچ  ره  دنک ؛ قیقحت  صحف و  تسین  مزال 

ای ییاهنت  هب  تسین و  شسرتسد  رد  هک  دراد  یلام  ناسنا  هاگره  هلأسم 38 - 
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؛ دشاب ششورف  رد  نداد  تلاکو  اب  دنچ  ره  لام  نآ  رد  دناوتن  رگا  دهد ؛ یم  ار  جح  جراخم  فافک  تسا  شسرتسد  رد  هک  یلام  اب 
.دوبدهاوخ بجاو  دناوتب ؛ هچنانچ  دوب و  دهاوخن  بجاو  وا  رب  جح  دنک ؛ فرصت 

رد جح  هب  نتفر  زا  نکمت  اب  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  جح  دهدب  ار  جح  هنیزه  فافک  هک  دشاب  هتشاد  یلام  ناسنا  هاگره  هلأسم 39 - 
فرـصت نیا  دنک و  كرادت  دناوتن  دوش و  جراخ  تعاطتـسا  زا  هک  دنک  یفرـصت  لام  نآ  رد  تسین  زیاج  لام ؛ ندمآ  تسد  هب  لاس 

یلب تسین ؛ زیاج  فرصت  جح  ياه  هام  زا  لبق  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  درادن  یقرف  نآ  زا  دعب  ای  دشاب  رفـس  زا  نکمت  زا  شیپ  هاوخ 
.دوب دهاوخ  راکهنگ  دنچ  ره  تسا  حیحص  شفرصت  درک ؛ شدازآ  دوب و  يا  هدنب  ای  دیشخب  ای  تخورف  ار  نا  درک و  فرصت  رگا 

زیاج نآ  رد  شفرـصت  هک  دشاب  یلام  ناسنا  دزن  هاگره  سپ  تسین ؛ ربتعم  هلحار  داز و  ندوب  کلام  هک  تسا  نیا  رهاظ  هلأسم 40 - 
.دشاب اراد  زین  ار  رگید  طیارش  دهدب و  ار  جح  جراخم  فافک  هک  یتروص  رد  هتبلا  دوش ؛ یم  بجاو  وا  رب  جح  دشاب ؛

زین رخآ  ات  نتـشگرب و  يارب  تسا ؛ مزال  لوا  رد  نتفر  يارب  جـح  جراخم  يراوس و  هلیـسو  هشوت و  نتـشاد  هک  نانچمه  هلأسم 41 - 
تـشگزاب ماگنه  هچ  تسا و  جح  لامعا  لوغـشم  هک  یماگنه  هچ  نتفر و  ماگنه  هچ  دشاب  اهنآ  ياراد  ناسنا  دیاب  ینعی  تسا ؛ مزال 

زا دنک  یم  فشک  رما  نیا  دوبدهاوخن و  بجاو  وا  رب  جح  دش  فلت  هار  رد  ای  شدوخ  دلب  رد  تشاد  هک  یلام  رگا  سپ  نطو ؛ هب 
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دنک و فلت  ار  یـسک  لام  اطخ  يور  زا  هکنیا  لثم  دنک  ادیپ  يرهق  یهدب  هاگره  تسا  نیا  دننام  هتـشادن و  تعاطتـسا  لوا  زا  هکنیا 
یمن نیب  زا  ار  جح  بوجو  يدمع  ندرک  فلت  یلب  دـهدب ؛ شبحاص  هب  ار  وا  ضوع  دـناوتن  دـیامن  جـح  فرـص  اردوخ  ییاراد  رگا 
طقف دش  هتفگ  هک  اهنیا  دروآ ؛ اج  هب  دشاب  ییادگ  یتخـس و  هب  دنچ  ره  ار  جح  تسا  مزال  دوب و  دهاوخ  رقتـسم  وا  رب  جح  هکلب  درب 
لوا زا  هک  تسین  نیا  زا  فشاـک  هتـشاذگ ؛ اـج  یگدـنز  يارب  دوخ  دـلب  رد  هک  یلاـم  فلت  اـما  تسا و  هلحار  داز و  فلت  دروـم  رد 

.تسین وا  رب  یجح  نآ  زا  دعب  یفاک و  شجح  تروص  نیا  رد  هکلب  هدوبن ؛ عیطتسم 

تلفغ ای  تسین ؛ یفاک  هک  هدوب  نیا  شا  هدـیقع  یلو  دـشاب  جـح  فراصم  رادـقم  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  یلام  ناـسنا  رگا  هلأسم 42 - 
جح بوجو  زا  لفاغ  ای  هتشاد  کش  رگا  اما  تسین و  بجاو  وا  رب  جح  هدوب ؛ روذعم  هک  یتلفغ  هدوب  جح  بوجو  زا  لفاغ  ای  هتـشاد ؛

تسا نیا  رهاظ  دشن ؛ جح  زا  نکمتم  هدش و  فلت  شلام  هکنآ  زا  دعب  دمآ  شدای  ای  تسناد  سپس  هدوب  ریصقت  شتلفغ  اشنم  دشاب و 
.هدوب طیارش  ریاس  ياراد  رگا  هدش  رقتسم  يو  همذ  رب  جح  هک 

ناسنا هب  ار  جح  هنیزه  فراصم و  یسک  ینعی   ) لذب هب  دوش ؛ یم  ققحم  هلحار  داز و  نتـشاد  هب  تعاطتـسا  هک  نانچمه  هلأسم 43 - 
هب ار  یتمـسق  مادک  ره  هک  رفن  دنچ  ای  دـهدب  ار  جراخم  مامت  رفن  کی  هکنآ  نیب  تسین  یقرف  لذـب  رد  دوش و  یم  ققحم  زین  دـهدب )

هچنانچ .دنریگب و  هدهع 
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نینچمهو دوش ؛ یم  بجاو  وا  رب  جـح  دـنوش ؛ يو  هلئاع  یگدـنز  جراخم  هلحار و  داز و  هب  مزتلم  هدومن و  جـح  هب  توعد  ار  یـسک 
نیب یقرف  دـهدب و  ار  يو  هلئاع  یگدـنز  جـح و  هنیزه  فافک  لام  نا  دـیامن و  فرـص  جـح  رد  هک  دوش  هداد  یلاـم  وا  هب  رگا  تسا 
رازه تسیب  الثم  هک  ار  دوخ  نیشام  یـصخش  هکنیا  لثم  تسین ؛ نآ  تمیق  ای  لام  نیع  نداد  کیلمت و  و  نتـشاذگ ) رایتخارد   ) هحابا
نیمه هب  ناسنا  هب  ار  نآ  تمیق  ای  دـنک  فرـص  جـح  هار  رد  ار  نآ  هک  دـشخب  یم  ای  هتـشاذگ  ناـسنا  راـیتخا  رد  دراد  شزرا  ناـموت 

.دزادرپ یم  روظنم 

هنیزه رادقم  هب  لام  نآ  هک  یتروص  رد  دیامن ؛ جـح  لام  نآ  اب  هک  دـنک  تیـصو  یلام  یـصخش  يارب  یـصخش  هاگره  هلأسم 44 - 
یلام یصخش  رگا  تسا  نینچمه  دوش و  یم  بجاو  هل  یصوم  رب  جح  یـصوم ؛ ندرم  زا  سپ  دشاب ؛ يو  هلئاع  یگدنز  جرخ  جح و 

دهاوخ بجاو  وا  رب  جح  دیامن  لذب  ناسنا  هب  ار  لام  نآ  یصو ؛ ای  رظان  ای  فقو  یلوتم  دیامن و  تیصو  ای  رذن  ای  فقو  جح  يارب  ار 
.دوب

زا یلام  ناسنا  رگا  یلب  تسین ؛ طرش  یلذب  تعاطتسا  رد  دش -  نایب  مراهچ  طرش  رد  نآ  يانعم  هک  تیافک -  هب  عوجر  هلأسم 45 - 
نیا رد  یلو  دنک ؛ لوبق  تسا  بجاو  دیامن ؛ لذب  ار  وا  دوبمک  یصخش  تسا و  جح  هنیزه  فراصم و  زا  رتمک  هک  دشاب  هتـشاد  دوخ 

هتـساوخ رگا  تسا و  ناموت  رازه  هدزناپ  جـح  فراصم  دراد و  ناـموت  رازه  هد  ناـسنا  ـالثم  تسا ؛ طرـش  تیاـفک  هب  عوجر  تروص 
تسیب دیاب  دنک  تیافک  هب  عوجر  دشاب 
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جح درادـن  تیافک  هب  عوجر  نوچ  دـهدب ؛ وا  هب  دوبمک  ناونع  هب  ناموت  رازه  جـنپ  لذاب  هک  یتروص  رد  دـشاب ؛ هتـشاد  ناـموت  رازه 
.دوش یم  بجاو  دهدب  ناموت  رازه  هد  لذاب  رگا  یلو  دوبدهاوخن ؛ بجاو 

( هدنشخب  ) بهاو رگاو  دنک ؛ لوبق  تسا  بجاو  دورب ؛ جح  هب  نآ  اب  هک  دشخبب )  ) دیامن هبه  ناسنا  هب  یلام  یصخش  رگا  هلأسم 46 - 
: دیوگب دهدب و  ناسنا  هب  ار  رایتخا 

.تسین بجاو  شلوبق  دربن ؛ جح  زا  یمان  دشخبب و  ار  یلام  ایو  ورن ؛ جح  هب  یهاوخ  یمن  ورب و  جح  لام  نیا  اب  یهاوخ  یم 

تعاطتـسا رد  مییوگ  یم  اجنیا  رد  تسا ؛ تعاطتـسا  زا  عنام  تروص  کی  رد  يراکهدب  هک  دـش  هتفگ  « 34  » هلأسم رد  هلأسم 47 - 
تردق راکهدب  دنک و  هبلاطم  مه  راکبلط  دشاب و  هدیـسر  رـس  یهدب  تخادرپ  تقو  رگا  یلب  تسین ؛ عنام  يراکهدـب  نید و  یلذـب ؛

.دش دهاوخن  بجاو  وا  رب  جح  دورن  جح  هب  رگا  دشاب ؛ هتشاد  ار  دوخ  یهدب  تخادرپ 

لام هدومن و  یتسدشیپ  تقبس و  یکی  هچنانچ  دورب  جح  هب  اهنآ  زا  یکی  هک  دنراذگب  نایم  رد  ار  یلام  یتعامج  هاگره  هلأسم 48 - 
دنک ضبق  تسناوت  یم  اهنآ  زا  کیره  هکنیا  اب  دـندرک  كرت  همه  هچنانچ  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  جـح  هدومن ؛ ضبق  تشادرب و  ار 

.دورب جح  هب  اهنآ  زا  یکی  هک  دوش  لذب  رفن  ود  هب  یلام  رگا  تسا  روطنیمه  دوش و  یمن  رقتسم  بجاو و  مادکچیه  رب  جح 

جح هل  لوذبم  هفیظو  رگا  سپ  دوش ؛ یمن  بجاو  تعاطتـسا ؛ تروص  رد  هدوب  هل  لوذبم  هفیظو  هک  یجح  زج  لذـب ؛ اب  هلأسم 49 - 
لذب وا  هب  دش ) دهاوخ  نایب  ادعب  ود  نیا  يانعم   ) دارفا ای  نارق  جح  هدوب و  عتمت 
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؛ دوش لذب  وا  هب  عتمت  جـح  رگا  تسا  دارفا  ای  نارق  جـح  شا  هفیظو  هک  یـسک  ینعی  سکعلاب  دـنک و  لوبق  تسین  بجاو  وا  رب  دوش ؛
هک یـسک  اما  دشاب و  هدروآ  اج  هب  ار  مالـسالا  هجح  هک  یـسکرب  تسین ) بجاو  لوبق  ینعی   ) تسا نینچمه  تسین و  بجاو  شلوبق 

بجاو شلوبق  دوش ؛ لذـب  وا  هب  هدـش و  رادان  لوپ و  یب  هکنیا  ات  هتفرن  جـح  هدـش و  عیطتـسم  ینعی  هدـمآ  يو  همذ  رب  مالـسالا  هجح 
لوبق دیاب  لذب  تروص  رد  زین  صخش  نیا  هک  درادن ؛ نکمت  هدش و  بجاو  نآ  هبش  ای  رذن  هب  وا  رب  جح  هک  یـسک  نینچمه  تسا و 

.دنک

؛ دوش یم  طقاس  وا  زا  جح  بوجو  دش ؛ فلت  هار  نیب  رد  لام  نا  دیامن و  جح  نآ  اب  هک  دوش  لذب  یلوپ  یسک  هب  هاگره  هلأسم 50 - 
مالـسالا هجَح  زا  يزجم  جح  نیا  دروآ و  اج  هب  ار  جح  دهدب و  همادا  تسا  بجاو  دشاب  دوخ  لام  زا  رفـس  همادا  زا  نکمتم  رگا  یلب 

صخـش نیا  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا ؛ تیاـفک  هب  عوجر  هب  طورـشم  جـح  بوجو  تروص  نیا  رد  تسه  هک  يزیچ  دوب ؛ دـهاوخ 
رد هک  دنادب  رگا  یلو  دـنام ؛ دـهاوخن  رد  هلئاع  دوخ و  یگدـنز  هرادا  رد  تشگزاب  زا  سپ  دـیامن  فرـص  جـح  هار  رد  ار  دوخ  لوپ 

.دوب دهاوخن  بجاو  وا  رب  رفس  همادا  دنام  دهاوخ 

هک دنک  لیکو  ار  وا  رگا  هکلب  دهدب ؛ دقن  ار  لام  هدنـشخب  تسین  مزال  ینعی  تسین ؛ ربتعم  يدقن  لذب  جـح ؛ بوجو  رد  هلأسم 51 - 
ضرق دزادرپب و  ار  ضرق  شدوخ  دعب  هک  دورب  جح  هب  هدرک و  ضرق  یلوپ  وا  لبق  زا 
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.دوش یم  بجاو  وا  رب  جح  هدومن ؛

؛ دادـن ار  ینابرق  لوپ  داد و  ار  جـح  فراصم  رگا  سپ  تسا ؛ هدـنهد  ینعی  لذاب  رب  زین  یناـبرق  لوپ  هک  تسا  نیا  رهاـظ  هلأسم 52 - 
لوپ تخادرپ  رگا  یلب  دشاب ؛ هتـشاد  دوخ  لام  زا  ار  نآ  دـیرخ  ییاناوت  دوخ  هک  یتروص  رد  رگم  دوش  یمن  بجاو  هدـنریگ  رب  جـح 

بجاو هدـنریگ  رب  هک  تسا  نیا  رهاظ  تارافک  اما  دوب و  دـهاوخن  بجاو  وا  رب  لوبق  دوش ؛ وا  یلاـم  جرح  یتخـس و  بجوم  یناـبرق 
.هدنهد رب  هن  دشاب 

رگا دـنک و  یم  مالـسالا  هجح  زا  تیافک  دروآ ؛ اج  هب  هداد  وا  هب  هک  يرگید  لوپ  اب  ناسنا  هک  یجح  ینعی  یلذـب  جـح  هلأسم 53 - 
.دش دهاوخن  بجاو  وا  رب  یجح  رگید  دش  عیطتسم  شدوخ  جح ؛ نیا  زا  سپ  هدنریگ 

؛ دنک عوجر  دوخ  لذب  زا  دناوت  یم  نآ  زا  دعب  ای  دوش  مارحا  لخاد  هدنریگ  هکنآ  زا  لبق  لام ) هدنـشخب  ای  هدنهد   ) لذاب هلأسم 54 - 
؛ دشاب عیطتسم  العف  هک  یتروص  رد  دروآ  اج  هب  رخآ  ات  ار  جح  تسا  بجاو  هدنریگرب  دنک  عوجر  مارحا  رد  لوخد  زا  دعب  رگا  نکل 

.تسا هدومن  جرخ  جح  مامتا  يارب  وا  ار  هچنآ  تسین  نماض  لذاب  عوجر و  نامز  ات  جح  فراصم  هیقب  لذب  همیمض  هب  ولو 

جح دشاب ؛ هماع  تحلصم  نآ  رد  دیامن و  فرـص  جح  هار  رد  هک  دوش  هداد  تاکز  هّللا  لیبس  مهـس  زا  یـسک  هب  هاگره  هلأسم 55 - 
؛ دیامن فرص  جح  هار  رد  هک  دوش  طرش  دوش و  هداد  تاکز  ءارقف  مهس  زا  ای  سمخ  تاداس ؛ مهـس  زا  رگا  یلو  تسا ؛ بجاو  وا  رب 

.دوش یمن  بجاو  مه  جح  سپ  تسین  حیحص  یطرش  نینچ 

هلأسم 56
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مالـسالا هجح  زا  يزجم  جـح  نیا  هدوب ؛ یبصغ  لام  نآ  هک  دـش  مولعم  دـعب  هدومن  جـح  وا  اب  دوش و  هداد  یلام  ناسنا  هب  هچناـنچ  - 
عوجر هدنهد  هب  هدنریگ  دنک  عوجر  هدنریگ  هب  رگا  نکل  دیامن ؛ عوجر  هدنریگ  ای  هدنهد  هب  دراد  قح  لام  نآ  کلام  دوب و  دهاوخن 

.درادن هدنهد  هب  عوجر  قح  هتفر ؛ جح  هب  نآ  اب  هدوب و  یبصغ  لام  هتسناد  یم  هچنانچ  هتسناد و  یمن  ار  ندوب  بصغ  رگا  دنک  یم 

مالسالا هجح  زا  تیافک  شجح  هدومن ؛ جح  هراجا  اب  ای  اعربت  يرگید  ياج  هب  ای  تعاطتسا  نودب  دوخ  يارب  یسک  رگا  هلأسم 57 - 
.دروآ اج  هب  ار  جح  دیاب  دوش  عیطتسم  هک  یتروص  رد  سپ  دنک ؛ یمن 

؛ دومن ار  یلعف  رما  يرادربنامرف  دصق  تفر و  جح  هب  بابحتسا  ناونع  هب  تسین ؛ عیطتـسم  هکنیا  داقتعا  هب  یـسک  هچنانچ  هلأسم 58 - 
.تسین بجاو  وا  رب  يرگید  جح  دنک و  یم  تیافک  شجح  هدوب ؛ عیطتسم  دش  مولعم  ادعب 

یمن رهوش  هک  نانچمه  تسین ؛ طرش  وا  نذا  دیامن و  جح  رهوش  نذا  نودب  دناوت  یم  دوش  عیطتسم  نز  هک  یتروص  رد  هلأسم 59 - 
تکرح هلفاق  نیلوا  اب  دراذگن  ار  وا  دراد  تعـسو  تقو  هک  یتروص  رد  دناوت  یم  یلب  دـیامن ؛ عنم  بجاو  جـح  زا  ار  دوخ  نز  دـناوت 

.تسا راد  رهوش  نز  دننام  هدشن  مامت  وا  هدعو  تسا  یعجر  شقالط  هتفرگ و  قالط  دوخ  رهوش  زا  هک  ینز  .دنک و 

دوخ سفن  رب  نومام  هک  یتروص  رد  تسین  طرـش  دوخ  اب  مرحم  نتـشاد  هارمه  دـش ؛ جـحلا  بجاو  ییوناب  هک  یماگنه  هلأسم 60 - 
ره دشاب  هتشاد  دوخ  هارمه  یمرحم  تسا  مزال  دسرتب  دوخ  رب  دشابن و  نومام  هک  یتروص  رد  دشاب و 
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.دوب دهاوخن  بجاو  وا  رب  جح  الا  دشاب و  نداد  ترجا  زا  نکمتم  هک  یتروص  رد  هتبلا  دشاب ؛ ترجا  هب  دنچ 

نیا زا  دعبو  الثم ؛ دـنک  ترایز  البرک  رد  ار  ع )  ) ءادهـشلادیس ترـضح  هفرع  زور  هلاس  ره  تسا  هدرک  رذـن  هک  یـسک  هلأسم 61 - 
.دشاب جح  محازم  هک  يرذن  ره  تسا  نینچمه  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  جح  لحنم و  شرذن  دوش ؛ عیطتسم  رذن 

زا دشاب  هتساوخ  یسک  هچنانچ  دورب و  جح  هب  اصخش  دیاب  دشاب  هتشاد  ار  جح  ییاناوت  هک  یتروص  رد  عیطتسم  صخـش  هلأسم 62 - 
.دنک یمن  تیافک  دیامن ؛ جح  ترجا  اب  ای  اعربت  وا  لبق 

؛ دروآ اج  هب  ار  جح  رگید ؛ یعنام  ای  يریپ  ای  يرامیب  تلع  هب  هتسناوتن  اصخش  هدش و  رقتسم  يو  همذ  رب  جح  هک  یـسک  هلأسم 63 - 
دریگب و بیان  دوخ  يارب  تسا  بجاو  درادن ؛ نآ  زا  دعب  ار  ییاناوت  يدوبهب و  دیما  هتـشاد و  جرح  تقـشم و  شیارب  ندومن  جـح  ای 

دیاب طایتحا  رب  انب  تسا ؛ تقـشم  اب  راوشد و  ای  درادـن  ار  جـح  لامعا  ترـشابم  ییاناوت  تسا و  دـنمتورث  اراد و  هک  یـسک  نینچمه 
.تسا يروف  جح ؛ بوجو  دننام  نتفرگ  بیان  بوجو  دریگب و  بیان 

هک یتلاح  رد  ْهنَع  ٌبونَم  هدومن و  جح  دورب ؛ جـح  هب  اصخـش  تشادـن  ییاناوت  هک  یـسک  ياج  هب  بیان  هک  یتروص  رد  هلأسم 64 - 
رذع ندرم  زا  لبق  اقافتا  رگا  اما  هدوب و  رقتـسم  يو  همذ  رب  جح  دنچ  ره  دـنک  یم  تیافک  بیان  جـح  دومن ؛ توف  دوب  یقاب  شرذـع 

فرطرب شرذع  بیان  ندش  مرحم  زا  دعب  هچنانچ  دـیامن و  جـح  نکمت  تروص  رد  اصخـش  هک  تسا  نیا  طوحا  سپ  دـش ؛ فرطرب 
؛ دوش
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.دیامن مامت  ار  جح  لمع  تسین  بجاو  بیان  رب  دیامن و  جح  اصخش  تسا  بجاو  ْهنَع  ٌبونَم  رب 

یلو تسا ؛ طقاس  وا  زا  جح  بوجو  درادن ؛ مه  نتفرگ  بیان  نکمت  تسا و  روذـعم  ندومن  جـح  زا  اصخـش  هک  یـسک  هلأسم 65 - 
زا نکمتم  هکنانچ  تسین و  بجاو  هدوبن  رقتـسم  رگا  هدوب و  رقتـسم  وا  رب  جح  هک  یتروص  رد  دوش  اضق  شتوف  زا  دـعب  تسا  بجاو 

.دوش هدروآ  اج  هب  شیاضق  وا  لبق  زا  تسا  بجاو  دومن ؛ توف  ات  تفرگن  بیان  هدوب و  نتفرگ  بیان 

بیان دـنک و  یمن  تیافک  دروآ ؛ اج  هب  جـح  وا  لبق  زا  اعربت  یـصخش  یلو  تفرگن ؛ بیان  دـش و  بجاو  تبانتـسا  رگا  هلأسم 66 - 
.تسا بجاو  شدوخ  رب  نتفرگ 

.دریگب بیان  دوخ  دلب  زا  تسین  بجاو  دریگب و  بیان  تاقیم  زا  هک  دنک  یم  تیافک  نتفرگ  بیان  رد  هلأسم 67 - 

هاوـخ دـنک ؛ یم  مالـسالا  هجح  زا  تیاـفک  دریمب  مرح  رد  مارحا  زا  دـعب  رگا  هدوـب ؛ رقتـسم  شا  همذ  رب  جـح  هک  یـسک  هلأسم 68 - 
وا زا  اضق  دیامن و  یم  زین  شجح  زا  تیافک  هدوب  عتمت  هرمع  يانثا  رد  شتوف  رگا  دـشاب و  دارفا  هاوخ  نارق  هاوخ  عتمت  جـح  شجح 
مرح لوخد  زا  دعب  ای  مرح  لوخد  زا  لبق  مارحا و  زا  دعب  شتوف  دنچ  ره  دوش  یم  بجاو  اضق  دریمب  نآ  زا  لبق  رگا  تسین و  بجاو 
هدش بجاو  داسفا  ای  رذن  هب  هک  یجح  رد  سپ  دراد ؛ مالـسالا  هجح  هب  صاصتخا  مکح  نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  دشاب ؛ مارحا  نودـب 

زا دعب  هک  یسک  دوش و  یمن  ازجا  هب  مکح  اهنیا  زا  کیچیه  رد  سپ  ددرگ ؛ یمن  يراج  زین  هدرفم  هرمع  رد  هکلب  دوش ؛ یمن  يراج 
مارحا

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 663 

http://www.ghaemiyeh.com


زا لبق  رگا  دنک و  یم  مالسالا  هجح  زا  تیافک  يو  جح  لاکـشا  یب  هدوبن  رقتـسم  شا  همذ  رب  شیپ  ياهلاس  زا  جح  دریمب و  مرح  رد 
.دشابن بجاو  وا  زا  اضق  تسا  نیا  رهاظ  زاب  دریمب  نآ 

؛ تعاطتـسا لاوز  زا  سپ  هچناـنچ  یلو  دوش ؛ یم  بجاو  وا  رب  جـح  دوـش ؛ ناملـسم  هدوـب  عیطتـسم  هک  يرفاـک  هاـگره  هلأسم 69 - 
.دوبدهاوخن بجاو  وا  رب  جح  دوش ؛ ناملسم 

شجح دـیامن  جـح  دادـترا  لاح  رد  هچنانچ  یلو  دوش ؛ یم  بجاو  هتـشگرب ) مالـسا  نید  زا  هک  یـسک   ) دـترم رب  جـح  هلأسم 70 - 
.يوقا رب  انب  دشاب  يرطف  دترم  هچرگا  دوب ؛ دهاوخ  حیحص  شجح  دومن  جح  درک و  هبوت  هاگره  دوب و  دهاوخن  حیحص 

قبط رب  ار  جح  هک  یتروص  رد  تسین  بجاو  وا  رب  جح  هداعا  دوش ؛ هعیش  سپس  هتفر  جح  هب  هچنانچ  هعیش  ریغ  ناملـسم  هلأسم 71 - 
.دشابن حیحص  هعیش  بهذم  قبط  رب  هچرگا  دشاب ؛ هدروآ  اج  هب  حیحص  دوخ  بهذم 

تـسا بجاو  تفر ؛ نیب  زا  شتعاطتـسا  ات  درک  ریخات  لامها و  شندروآ  اج  هب  رد  دـش و  بجاو  یـسک  رب  جـح  هاگره  هلأسم 72 - 
لبق هچنانچ  دسرن و  جرح  رـسع و  هب  هک  ینامز  ات  هتبلا  دشاب ؛ ییادگ  یتخـس و  هب  رگا  یتح  دروآ ؛ اج  هب  هدش  یبیترت  ره  هب  ار  جح 

حیحـص و دیامن ؛ جح  وا  ياج  هب  ترجا  نودب  اعربت  یـسک  هچنانچ  دـنیامن و  اضق  ار  جـح  يو  هکرت  زا  تسا  بجاو  دریمب  جـح  را 
.تسا یفاک 

جح هب  تیصو 

شجح هک  دنک  تیصو  تسا  بجاو  دوش  کیدزن  شگرم  هک  یماگنه  دشاب  یم  شا  همذ  رب  مالـسالا  هجح  هک  یـسک  هلأسم 73 - 
هکرت لصا  زا  شجح  درم  رگا  سپ  دنروآ ؛ اج  هب  ار 
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تیـصو هک  یتروص  رد  دوش ) یم  جراخ  هکرت  لصا  زا  شجح  ینعی   ) تسا نینچمه  دـشاب و  هدرکن  تیـصو  هچرگا  دوش  یم  هداد 
( شا ییاراد  موس  کی   ) شثلث رگا  سپ  هدومن ؛ مه  ثلث  هب  دیقم  هدومن و  تیصو  رگا  تسا و  هدرکن  دوخ  ثلث  هب  دیقم  یلو  هدومن 

هچنانچ تسا و  مدقم  هدرک  تیـصو  هک  ییاهزیچ  ریاس  رب  دنیامن و  جارخا  ثلث  زا  ار  جح  تسا  بجاو  دشاب ؛ جـح  جراخم  هب  یفاو 
.دنیامن لیمکت  هکرت  لصا  زا  ار  دوبمک  تسا  مزال  دشابن ؛ جح  هنیزه  فراصم و  رادقم  هب  ثلث 

لامتحا صخـش  نیا  دشاب و  هتـشاد  یتناما  هعیدو و  یـصخش  دزن  دشاب و  يو  همذ  رب  مالـسالا  هجح  دریمب و  هک  یـسک  هلأسم 74 - 
دیامن و جح  وا  لبق  زا  دوخ  تسا  بجاو  وا  رب  دروآ ؛ دنهاوخن  اج  هب  ار  جح  دـنادرگرب  شا  هثرو  هب  ار  هعیدو  نآ  هچنانچ  هک  دـهدب 

صخـش دوخ  هکنآ  نیب  تسین  یقرف  دهدب و  وا  هثرو  هب  ار  يدایز  دمآ  دایز  يزیچ  هچنانچ  دیامن و  جح  هار  رد  فرـص  ار  هعیدو  نا 
دزن تیم  هک  یلام  ره  تسا  هعیدو  هب  قحلم  دـیامن و  جـح  لام  بحاص  ياج  هب  هک  دـنک  ریجا  ار  يرگید  ای  دـیامن  جـح  وا  ياـج  هب 

.اهنیا ریغ  بلط و  ای  بصغ  ای  هراجا  ای  هیراع  لیبق  زا  دشاب  هتشاد  يرگید 

دـشاب و هتـشاد  همذ  رب  زین  تاکز  سمخ و  دـشاب و  مه  ضورقم  دـشاب و  يو  همذ  رب  مالـسالا  هجح  دریمب و  هک  یـسک  هلأسم 75 - 
دزادرپب ار  تاکز  سمخ و  دیاب  دشاب ؛ دوجوم  هتفرگ  قلعت  وا  هب  تاکز  ای  سمخ  هک  یلام  رگا  دهدن ؛ ار  اهنیا  مامت  فافک  وا  هکرت 
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.تسا مدقم  زین  یهدب  ضرق و  رب  هک  نانچمه  دوب ؛ دهاوخ  مدقم  اهنآ  رب  جح  هدش ؛ لقتنم  يو  همذ  هب  تاکز  سمخ و  هچنانچ  و 

هاوخ دننک ؛ فرصت  هکرت  رد  دنناوت  یمن  جح  يارب  راجیتسا  زا  شیپ  هثرو  هدوب ؛ وا  رب  مالـسالا  هجح  هدرم و  هک  یـسک  هلأسم 76 - 
یم دـنوش ؛ جـح  يادا  هب  مزتلم  هثرو  دـشاب و  داـیز  یلیخ  هکرت  رگا  یلب  طاـیتحاربانب ؛ نآ ؛ زا  رتمک  اـی  دـشاب  هکرت  ربارب  جـح  هنیزه 

.تیم یهدب  ضرق و  رد  لاح  تسا  نینچمه  دننک و  فرصت  دنناوت 

هک یتروص  رد  تسا  بجاو  تسین ؛ جح  هنیزه  رادقم  هب  يو  هکرت  تسه و  وا  رب  مالسالا  هجح  هدرک و  توف  هک  یسک  هلأسم 77 - 
دوبمک تسین  بجاو  تسا و  هثرو  يارب  هکرت  درادـن  يراکهدـب  هچناـنچ  دوش و  فرـص  اـهنآ  رد  دراد  تاـکز  سمخ و  اـی  یهدـب 

.دنیامن لیمکت  دوخ  لام  زا  ار  جح  هنیزه 

بیان هکلب  دنریگب ؛ بیان  يو  دلب  نطو و  زا  تسین  بجاو  دشاب ؛ يو  همذ  رب  مالـسالا  هجح  دنک و  توف  یـسک  هچنانچ  هلأسم 78 - 
طوحا تسا و  یفاک  دـشاب  رتکیدزن  هچره  ای  ناکما  تروص  رد  هکم  هب  تاـقیم  نیرتکیدزن  زا  هکلب  تسا ؛ یفاـک  تاـقیم  زا  نتفرگ 
بجاو راغـص  هثرو  رب  تاقیم  زا  رتشیب  ترجا  یلو  دوش ؛ هتفرگ  بیاـن  نطو  زا  دـشاب  هتـشاد  شیاـجنگ  لاـم  رگا  هک  تسا  نیا  یلوا 

.تسین

نامه رد  رگاو  دـنریگب ؛ بیان  شتوف  لاس  نامه  رد  تسا  بجاو  دـشاب ؛ يو  همذ  رب  مالـسالا  هجح  دریمب و  هک  یـسک  هلأسم 79 - 
هکرت لصا  زا  نتفرگ  بیان  نیا  هنیزه  دنریگب و  بیان  يو  دلب  زا  تسا  مزال  دشابن  نکمم  تاقیم  زا  نتفرگ  بیان  راجیتسا و  لاس 
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.تسا نکمم  دعب  لاس  رد  تاقیم  زا  نتفرگ  بیان  هک  دشاب  مولعم  دنچ  ره  تسین ؛ زیاج  دعب  لاس  ات  نتخادنا  ریخات  تسا و 

هب تسا  بجاو  لومعم ؛ رادـقم  زا  رتـشیب  هب  رگم  دوشن  ادـیپ  یبیاـن  هدوب و  يو  همذ  رب  مالـسالا  هجح  هدرم و  هک  یـسک  هلأسم 80 - 
رد دنچ  ره  تسین  زیاج  هثرو  رب  یئوج  هفرص  يارب  دعب  لاس  ات  ریخات  دوش و  یم  جراخ  لصا  زا  نآ  هنیزه  دوش و  هتفرگ  بیان  رتشیب 

.دشاب غلابان  ناکدوک  هثرو 

نآ رکنم  هثرو  ریاس  ینعی  نارگید  هدوب و  یفوتم  رب  مالـسالا  هجح  دـننک  رارقا  يو  هثرو  زا  یـضعب  دریمب و  یـسک  رگا  هلأسم 81 - 
يوعد هماقا  دناوت  یم  شتیاهن  دشاب ؛ دوخ  هصح  مامت  عفد  هب  ولو  جح  يارب  ار  یـسک  دنک  ریجا  تسا  بجاو  هدننک  رارقا  رب  دنـشاب ؛

نید هب  رارقا  هثرو  زا  یضعب  هک  یـضرف  رد  تسا  يراج  مکح  نیمه  هکرت و  هیقب  زا  ار  دوخ  هصح  دیامن  هبلاطم  نیرکنم و  رب  دیامن 
.دیامن لیمکت  دوخ  یصخش  لام  زا  تسین  بجاو  دیامنن ؛ جح  فرصم  زا  تیافک  وا  هصح  رگا  دنشاب و  هتشاد 

تـسین بجاو  هثرو  رب  هدومن ؛ جـح  وا  ياـج  هب  اـعربت  یـصخش  هچناـنچ  دراد ؛ همذ  رب  مالـسالا  هجح  درم و  هک  یـسک  هلأسم 82 - 
دـیامن و دوخ  ثلث  زا  جـح  هب  تیـصو  رگا  یلب  دومن ؛ دـهاوخ  هثرو  هب  تشگزاب  مه  جـح  هنیزه  رادـقم  هکلب  دـنریگب  بیان  شیارب 

فرص تاریخ  رد  دیاب  هکلب  دومن ؛ دهاوخن  هثرو  هب  تشگزاب  جح  هنیزه  طایتحا  رب  انب  تروص  نیا  رد  دروآ ؛ اج  هب  ار  جح  یعربتم 
.دوش هداد  هقدص  وا  لبق  زا  ای 

همذ رب  مالسالا  هجح  هک  یسک  هلأسم 83 - 
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ثلث زا  تاقیم  ترجا  رب  دازام  یلو  دوش ؛ هتفرگ  بیان  دلب  زا  تسا  بجاو  دوش ؛ هتفرگ  بیان  شدـلب  زا  هک  هدومن  تیـصو  هتـشاد و 
رد رگم  دوش ؛ یم  افتکا  تاـقیم  زا  نتفرگ  بیاـن  هب  دـنکن ؛ نییعت  يزیچ  هدومن و  جـح  هب  تیـصو  طـقف  هچناـنچ  دوش و  یم  جراـخ 

بـسانم هک  دنک  نییعت  ار  لام  زا  يرادقم  هکنیا  لثم  دشاب ؛ دلب  را  نتفرگ  بیان  راجیتسا و  يو  دارم  هک  دـشاب  يا  هنیرق  هک  یتروص 
.دشاب يدلب  جح 

لام زا  هراجا  هک  یتروص  رد  دیامن ؛ ریجا  تاقیم  زا  ار  یـسک  ثراو  ای  یـصو  یلو  دشاب ؛ يدلب  جح  هب  تیـصو  هاگره  هلأسم 84 - 
.دوش یم  غراف  جح  زا  ریجا  لمع  اب  تیم  همذ  نکل  تسا  لطاب  هراجا  دشاب ؛ تیم 

بیان شیارب  سدقم  دهشم  زا  هک  دنک  تیـصو  ینارهت  کی  الثم  دیامن ؛ دوخ  دلب  ریغ  زا  يدلب  جح  هب  تیـصو  هچنانچ  هلأسم 85 - 
.دوش یم  جارخا  شثلث  زا  یتاقیم  جح  ترجا  رب  دازام  تسا و  بجاو  تیصو  نیا  هب  لمع  دنریگب ؛

تیـصو نیا  هب  لـمع  دـشاب ؛ هدومن  نییعت  زین  ار  ترجا  دوش و  هتفرگ  بیاـن  مالـسالا  هجح  يارب  هک  دـنک  تیـصو  رگا  هلأسم 86 - 
شتوافت دوب  نآ  زا  شیب  رگا  دشابن و  لثملا  هرجا  را  شیب  هک  یتروص  رد  دوش ؛ یم  هتشادرب  لام  لصا  زا  شا  هنیزه  تسا و  بجاو 

.دوب دهاوخ  ثلث  زا 

تـسه تاکز  ای  سمخ  لام  نآ  رد  هک  تسناد  یـصو  دوش و  هداد  جح  وا  يارب  ینیعم  لام  زا  هک  دنک  تیـصو  هاگره  هلأسم 87 - 
ار جـح  فراصم  فافک  هچناـنچ  دـیامن و  جـح  هار  رد  فرـص  ار  هدـنامیقاب  هداد و  ار  لاـم  نآ  تاـکز  اـی  سمخ  لوا  تسا  بجاو 

تسا مزال  دومنن ؛

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 668 

http://www.ghaemiyeh.com


مالـسالا هجح  رگا  دـشاب و  مالـسالا  هجح  هدومن  تیـصو  هک  یجح  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دوش ؛ هتـشادرب  هکرت  لصا  زا  دوبمک 
.دوش فرص  رگید  تاریخ  رد  هدنامیقاب  طایتحا  رب  انب  هدوبن 

بجاو هک  یـسک  دشاب و  هدش  بجاو  تیـصو  ریغ  ای  تیـصو  هب  هدرم ؛ لبق  زا  جـح  يارب  نتفرگ  بیان  هک  یتروص  رد  هلأسم 88 - 
دهاوخ نماض  صخـش  نیا  دش ؛ فلت  دوب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  جـح  يارب  هک  یلام  هدومن و  لامها  يراگنا و  لهـس  دریگب  بیان  دوب 

.دریگب بیان  شیارب  دوخ  لام  زا  هک  تسا  بجاو  وا  رب  دوب و 

هب وا  لبق  زا  تسا  بجاو  دشاب ؛ كوکـشم  شندروآ  اج  هب  مولعم و  تیم  همذ  رب  جح  رارقتـسا  توبث و  هک  یتروص  رد  هلأسم 89 - 
.ددرگ یم  جارخا  لام  لصا  زا  شا  هنیزه  دوش و  هدروآ  اج 

هب ار  جح  نآ  نودـب  ای  رذـع  تهج  هب  ریجا  هک  دوش  هتـسناد  رگا  سپ  دوش ؛ یمن  يرب  تیم  همذ  نتفرگ ؛ ریجا  درجم  هب  هلأسم 90 - 
یلوا ترجا  هک  یتروص  رد  دوش و  یم  تشادرب  جراخ و  لام  لصا  زا  جراخم  دوش و  هتفرگ  ریجا  هرابود  تسا  بجاو  هدرواین ؛ اـج 

.دوش هتفرگ  سپ  تسا  مزال  دشاب ؛ نکمم  شنتفرگ  سپ  هدوب و  تیم  لام  زا 

رد دـنیامن  ریجا  دریگ  یم  ترجا  نارگید  زا  رتمک  هک  ار  یـسک  هک  تسا  نیا  طوحا  دوش ؛ ادـیپ  ریجا  نیدـنچ  هچناـنچ  هلأسم 91 - 
لاح بسانم  فرـش  تلیـضف و  ثیح  زا  هک  تسا  يریجا  راجیتسا  ِزاوج  رهظا ، دنچ  ره  دـشاب ؛ تیم  دوخ  لام  هب  ترجا  هک  یتروص 

.دومن ریجا  يرتشیب  غلبم  هب  ار  وا  ناوت  یم  سپ  دشاب  تیم 

عبات تاقیم  ای  دلب  زا  نتفرگ  ریجا  هلأسم 92 - 
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زا راـجیتسا  زاوج  ثراو  هدـیقع  هدوب و  يدـلب  جـح  بوجو  تیم  هدـیقع  هچناـنچ  سپ  تیم ؛ دوخ  هن  تسا  ثراو  داـهتجا  اـی  دـیلقت 
.دریگب ریجا  تیم  دلب  زا  تسین  بجاو  ثراو  رب  دشاب ؛ تاقیم 

یلب دریگب ؛ ریجا  وا  يارب  هک  تسین  بجاو  ثراو  رب  دشاب ؛ هتـشادن  يا  هکرت  دشاب و  تیم  همذ  رب  مالـسالا  هجح  هاگره  هلأسم 93 - 
.دهد ماجنا  ار  لمع  نیا  تسا  بحتسم 

هنیزه تسا  مزال  هدوب ؛ مالسالا  هجح  هدرک  تیصو  هک  یجح  هک  دوش  هتسناد  رگا  دیامنب ؛ جح  هب  تیـصو  تیم  هاگره  هلأسم 94 - 
هک دوش  هتـسناد  رگا  اـما  دوش و  هتـشادرب  ثلث  زا  دـشاب  هدرک  نییعت  شدوخ  هک  یتروـص  رد  رگم  دوـش  تشادرب  لاـم  لـصا  زا  نآ 

.دوش یم  هتشادرب  ثلث  زا  جح  هنیزه  تروص  نیا  رد  دوش ؛ لصاح  نآ  رد  کش  ای  تسین  مالسالا  هجح  هدومن  تیصو  هک  یجح 

تیصو هب  لمع  تسا  مزال  هدرک ؛ نییعت  جح  ندروآ  اج  هب  يارب  ار  یصوصخب  صخش  هدومن و  جح  هب  تیـصو  هاگره  هلأسم 95 - 
دوش و یم  تشادرب  ثلث  زا  يدایز  رادقم  دنهدب ؛ وا  هب  فراعتم  رادـقم  زا  رتشیب  هکنیا  رگم  درکن  لوبق  صخـش  نآ  رگا  سپ  دوش ؛

.دنیامن ریجا  فراعتم  رادقم  نامه  هب  ار  يرگید  دشابن ؛ نکمم  مه  نآ  هچنانچ 

رادـقم زا  رتـمک  ینعی  دـشاب  هتـشادن  تبغر  نآ  هب  سکچیه  هک  دـنک  نییعت  یترجا  هدوـمن و  جـح  هـب  تیـصو  هاـگره  هلأسم 96 - 
هچنانچ دوش و  هتـشادرب  هکرت  لصا  زا  دوبمک  تسا  مزال  دـشاب ؛ مالـسالا  هجح  هدومن  تیـصو  هک  یجح  رگا  سپ  دـشاب ؛ فراـعتم 

.ددرگ یم  تاربم  تاریخ و  فرص  طایتحا  رب  انب  هدش  نییعت  جح  يارب  هک  یترجا  دوش و  یم  لطاب  تیصو  دشابن  مالسالا  هجح 

هلأسم 97
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زا جح  رد  فرص  شندرم  زا  سپ  ار  لزنم  لوپ  هک  هدرک  طرـش  يرتشم  اب  الثم و  یغلبم  کی  هب  هتخورف  ار  دوخ  لزنم  یـسک  رگا  - 
لوپ تسا  بجاو  هدـش و  مزال  روبزم  طرـش  هدوب ؛ مالـسالا  هجح  جـح  نآ  رگا  سپ  دوب ؛ دـهاوخ  هکرت  زا  لزنم  لوپ  دـیامنب ؛ شلبق 

زا فراعتم  رادقم  دشاب ؛ فراعتم  زا  شیب  هچنانچ  دـشابن و  فراعتم  رادـقم  زا  شیب  هک  یتروص  رد  دوش  جـح  ترجا  فرـص  لزنم 
زا جـح  لوپ  مامت  تسا و  مزال  طرـش  مه  زاب  هدوبن ؛ مالـسالا  هجح  جـح  رگا  دوش و  یم  باسح  ثلث  زا  نآ  رب  دازاـم  هکرت و  لـصا 

.دوب دهاوخن  مزال  ثلث  رب  دازام  رد  روکذم  طرش  دشاب ؛ لوپ  نآ  زا  رتمک  ثلث  هچنانچ  دوش و  یم  جراخ  ثلث 

؛ دروآ اج  هب  جـح  وا  يارب  شندرم  زا  سپ  هکنآ  طرـش  هب  دـنک  هحلاصم  يرگید  هب  ار  دوخ  لزنم  الثم  یـصخش  هاگره  هلأسم 98 - 
ره دوب  دهاوخن  بوسحم  هکرت  زا  هدش و  جراخ  هدننک  طرش  حلاصم و  کلم  زا  لزنم  نا  دوب و  دهاوخ  مزال  حیحص و  یطرش  نینچ 

راذگاو و يرگید  هب  ار  دوخ  لزنم  رگا  تسا  نینچمه  دش و  دهاوخن  لزنم  نآ  لماش  تیـصو  مکح  دشاب و  یبحتـسم  جح  نآ  دنچ 
مزال حیحـص و  اهنیا  مامت  دـیامنب ؛ وا  يارب  جـح  فرـص  ار  شتمیق  هتخورف و  ار  نآ  شندرم  زا  دـعب  هکنآ  طرـش  هب  دـیامن  کـیلمت 

زا لباقم  فرط  رگا  تشاد و  دنهاوخن  لزنم  نآ  رد  یقح  هثرو  دشاب و  یبحتـسم  لمع  هدش  طرـش  هک  يزیچ  دنچ  ره  دوب ؛ دـهاوخ 
دنناوت یمن  دوش و  یمن  لقتنم  هثرو  هب  هلماعم  ندز  مه  هب  قح  دومن ؛ فلخت  طرش  هب  لمع 
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هک يزیچ  رد  فرص  لام  نآ  خسف ؛ زا  دعب  دوش و  یم  لقتنم  عرش  مکاح  هب  قح  نیا  .هدوب و  تیم  قح  هک  ار  رایخ  نیا  دننک  طاقسا 
.دش دهاوخ  فرص  تاربم  تاریخ و  رد  طایتحا  رب  انب  دمآ  دایز  يزیچ  هچنانچ  دوش و  یم  هدش ؛ طرش 

تیصو جح  هک  یتروص  رد  هن ؛ ای  هتفرگ  ریجا  ندرم  زا  لبق  یـصوم  جح  يارب  هک  دوشن  هتـسناد  دریمب و  یـصو  هاگره  هلأسم 99 - 
.دوش هتفرگ  ریجا  دیاب  شثلث  زا  هدوبن ؛ مالسالا  هجح  رگا  دوش و  هتفرگ  ریجا  یصوم  هکرت  زا  تسا  بجاو  هدوب ؛ مالسالا  هجح  هدش 

هک دورب  لاـمتحا  هچرگ  دوش ؛ یم  ذـخا  دـشاب ؛ دوجوم  هدرک و  ضبق  ار  نآ  یـصو  هدوـب  رظن  رد  جـح  تباـب  هک  یهجو  هچناـنچ  و 
یصو رب  یتنامض  دشابن  دوجوم  لام  هچنانچ  هتشادرب و  وا  ياج  هب  دوخ  يارب  ار  یـصوم  لام  ادعب  هتفرگ و  ریجا  دوخ  لام  زا  یـصو 

.دشاب هدش  فلت  وا  دزن  طیرفت  نودب  دور  یم  لامتحا  اریز  دوب  دهاوخن 

یصو دوش ؛ فلت  یـصو  تسد  رد  يرادهگن  رد  يراگنا  لهـس  نودب  هدش  هتفرگ  رظن  رد  جح  يارب  هک  یلام  هچنانچ  هلأسم 100 - 
هچنانچ دشاب و  مالـسالا  هجح  هدش  تیـصو  جـح  هک  یتروص  رد  دوش  هتفرگ  ریجا  هکرت  هیقب  زا  تسا  بجاو  دوب و  دـهاوخن  نماض 

هتفرگ سپ  تبسن  هب  کیره  زا  دشاب ؛ هدش  میسقت  هثرو  نیب  هیقب  هچنانچ  دوش و  هتفرگ  ریجا  دیاب  ثلث  هیقب  زا  دشابن ؛ مالـسالا  هجح 
یلو هتشاد  ای  دشاب  هتـشادن  يا  هکرت  دریمب و  جح  ندروآ  اج  هب  زا  لبق  هدش و  ریجا  جح  يارب  یـسک  رگا  تسا  نینچمهو  دوش ؛ یم 

دننام تروص  نیا  رد  هک  دشابن ؛ نکمم  نآ  زا  نتفرگ 
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.دنرادرب شثلث  ای  تیم  دوخ  هکرت  زا  دیاب  یلبق  ضرف 

زیاج هدوب ؛ يراگنا  لهـس  رثا  رد  فلت  هک  دوشن  هتـسناد  دوش و  فلت  یـصو  تسد  رد  نتفرگ  ریجا  زا  لبق  لام  هاگره  هلأسم 101 - 
.دوش هتفرگ  یصو  زا  ناوات  تسین 

زا رتشیب  رادقم  نآ  هک  دورب  لامتحا  دوش و  فرص  مالسالا  هجح  ریغ  رد  لام  رادقم  نالف  هک  دنک  تیصو  یـسک  رگا  هلأسم 102 - 
.دوش فرص  نآ  مامت  تسین  زیاج  تسا ؛ ثلث 

تباین ماکحا 

: تسا ربتعم  زیچ  دنچ  بیان  رد  هلأسم 103 - 

: غولب لوا - 

ره دنک ؛ یمن  تیافک  رگید  بجاو  ياهجح  مالـسالا و  هجح  رد  يرگید  ياج  هب  غلابان  هچب  جـح  سپ  دـشاب ؛ غلاب  دـیاب  بیان  ینعی 
حیحـص یلو  نذا  اب  یبحتـسم  جح  رد  يو  تباین  هک  تسین  دیعب  یلب  دـهد ؛ صیخـشت  ار  دـب  بوخ و  هک  دـشاب  زیمم  هچب  نآ  دـنچ 

.دشاب

: لقع مود - 

( هاگ هب  هاگ   ) يراودا ای  یگـشیمه  هناوید  هاوخ  دوب ؛ دـهاوخن  حیحـص  يرگید  زا  هناوید  تباین  سپ  دـشاب ؛ لـقاع  دـیاب  بیاـن  ینعی 
.درادن یبیع  هیفس  ندش  بیان  اما  دشاب و  یگناوید  تقو  رد  لمع  رگا  دشاب 

: نامیا موس - 

.دشاب هتشاد  لوبق  زین  ار  ماما  هدزاود  ربمغیپ ؛ ادخ و  رب  هوالع  ینعی  دشاب  نمؤم  دیاب  بیان  ینعی 

؛ بیان جح  تحص  طرش  هن  تسا  هراجا  تحص  طرـش  نیا  دشابن و  بجاو  جح  هب  لوغـشم  تباین  لاس  رد  بیان  همذ  هکنآ  مراهچ - 
؛ تسا هدـش  يرب  ْهنَع  ٌبونَم  همذ  دـیامن  جـح  وا  تباین  هب  يرگید و  لبق  زا  دوب و  بجاو  شدوخ  رب  جـح  هک  یلاـح  رد  هاـگره  سپ 

(. فراعتم خرن  ینعی  لثملا  هرجا   ) دوب دهاوخ  لثملا  هرجا  قحتسم  هکلب  دوب  دهاوخن  قحتسم  هدش  هدادرارق  هک  ار  یترجا  بیان  یلو 

هلأسم
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امتح بیان  سپ  هدروآ ؛ اج  هب  حیحـص  روط  هب  ار  لمع  بیان  هک  دنک  زارحا  هک  دوش  یم  ءيرب  غراف و  ْهنَع  ٌبونَم  همذ  یتقو   - 104
دروم یتسیاب  هک  نانچمه  دشاب ؛ لمع  ره  رد  يرگید  ییامنهار  داشرا و  اب  دنچ  ره  دنادب ؛ یبوخ  هب  ار  شماکحا  جح و  لامعا  دیاب 

.دشابن لداع  هچرگا  دشاب ؛ نانیمطا  قوثو و 

.دشاب شبابرا  اقآ و  نذا  هب  تباین  نآ  رگا  درادن ؛ یبیع  دازآ  صخش  زا  دیرخ  رز  مالغ  ندش  بیان  هلأسم 105 - 

هقافا لاح  رد  هناوید  همذ  رب  جـح  رگا  هکلب  درادـن ؛ یبیع  هناوید  زا  زیمم و  غلاـبان  هچب  زا  لـقاع  غلاـب و  صخـش  تباـین  هلأسم 106 - 
.دیامن جح  هک  دنریگب  ریجا  شیارب  تسا  بجاو  مزال و  دشاب ؛ هدرم  یگناوید  لاح  رد  هدش و  بجاو 

.تسا حیحص  سکعلاب  نز و  زا  درم  تباین  تسین و  مزال  ْهنَع  ٌبونَم  بیان و  ندوب  دننامه  سنجمه و  هلأسم 107 - 

ْهنَع ٌبونَم  ای  بیان  هاوخ  درادن ؛ یبیع  هرورص  ریغ  هرورـص و  يارب  هتفرن ) جح  زونه  هک  یـسک   ) هرورـص نتفرگ  بیان  هلأسم 108 - 
ْهنَع ٌبونَم  نز و  بیان  هک  یتروص  رد  صوصخب  تسا ؛ هورکم  هرورص  نتفرگ  بیان  تسا  روهشم  هچنآ  رب  انب  یلب  نز ؛ ای  دشاب  درم 

ار مالسالا  هجح  دناوتن  دشاب و  هدنز  درم و  ْهنَع  ٌبونَم  هک  تسا  يدروم  نا  درادن و  تهارک  تسا و  ینثتسم  دروم  کی  دشاب و  درم 
تـسا نآ  هدنز  نز  زا  تباین  رد  طایتحا  زین  دشاب و  درم  هرورـص و  بیان ؛ هک  تسا  نیا  یموزل  طایتحا  تروص  نیا  رد  دروآ ؛ اج  هب 

.دشاب هرورص  بیان  هک 

رفاک زا  تباین  دشاب و  ناملسم  دیاب  ْهنَع  ٌبونَم  هلأسم 109 - 
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هک یـسک   ) یبصان دریگب و  بیان  وا  يارب  تسین  بجاو  دشاب ؛ ناملـسم  ثراو  دریمب و  یعیطتـسم  رفاک  هاگره  سپ  تسین ؛ حـیحص 
جح ینعی  دوش  بیان  وا  ياج  هب  جح  رد  شنمؤم  دنزرف  تسا  زیاج  هک  قرف  نیا  اب  تسا  رفاک  دـننام  دـشاب ) همئا  تیب و  لها  نمـشد 

.دهد ماجنا  وا  ضوع  تباین و  هب  ار 

رد نینچمهو  هراجا ؛ هب  هاوخ  دشاب  یناجم  تفم و  هاوخ  درادـن ؛ یبیع  یبحتـسم  جـح  رد  هدـنز  صخـش  لبق  زا  تباین  هلأسم 110 - 
تـسین زیاج  هدنز  زا  تباین  دروم  نیا  ریغ  رد  تشذگ و  هکنانچ  دشاب  لمع  ترـشابم  زا  روذعم  شدوخ  هک  یتروص  رد  بجاو  جح 

دـشاب بجاو  جح  هاوخ  هراجا و  هب  هاوخ  دشاب  یناجم  اعربت و  تباین  هاوخ  تسا ؛ زیاج  وحن  ره  هب  لاح و  ره  رد  هدرم  زا  تباین  اما  و 
.بحتسم ای 

رب شمان  تسین  مزالو  دـش ؛ هک  يوحن  ره  هب  دـشاب  صخـشم  نیعم و  ْهنَع  ٌبونَم  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  تباین  هلأسم 111 - 
.تسا مزال  زین  تباین  دصق  هک  نانچمه  دوش  هدروآ  نابز 

هلاعج .تسا  حیحص  زین  اهنیا  دننام  دقع و  نمض  طرش  هلاعج و  هب  تسا ؛ حیحـص  هراجا  عربت و  هب  تباین  هک  نانچمه  هلأسم 112 - 
نمض طرش  .مهد  یم  وت  هب  ار  غلبم  نالف  يروآ ؛ اج  هب  جح  سک  نالف  ای  نم  ياج  هب  رگا  دیوگب  يرگید  هب  یصخش  هک  تسا  نیا 

.يروایب اج  هب  جح  سک  نالف  ای  نم  لبق  زا  هک  دنک  طرش  يا ؛ هزاغم  ای  لزنم  شورف  الثم  هلماعم ؛ دقع  نمض  رد  هک  تسا  نیا  دقع 

ندرواین اج  هب  رد  ای  جح  لامعا  زا  یضعب  كرت  رد  هک  ار  یسک  هلأسم 113 - 
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هب ندرک  افتکا  دومن ؛ جح  يرگید  تباین  هب  اعربت  یصخش  نینچ  رگا  هکلب  دومن ؛ ریجا  ناوت  یمن  دشاب ؛ روذعم  حیحـص  روط  هب  نآ 
ریز  ) لیلظت هب  رطـضم  هکنیا  لثم  دشاب ؛ روذعم  تسا ؛ مارح  مرحم  رب  هک  ییاهراک  ندروآ  اج  هب  رد  رگا  یلب  تسا ؛ لکـشم  شلمع 

.درادن یبیع  یصخش  نینچ  نتفرگ  بیان  ای  نتفرگ  ریجا  دشاب ؛ نتفر ) هیاس 

شیارب هرابود  تسا  بجاو  مزال و  دوش و  یمن  يرب  غراف و  ْهنَع  ٌبونَم  همذ  دریمب ؛ ندـش  مرحم  زا  شیپ  بیان  هاـگره  هلأسم 114 - 
یم ْهنَع  ٌبوـنَم  زا  تیاـفک  دریمب  مارحا  زا  سپ  هچناـنچ  تسا و  بجاو  نآ  رد  نتفرگ  بیاـن  هک  ییاـج  رد  هتبلا  دوـش ؛ هتفرگ  بیاـن 

نینچمه تسین و  نآ  ریغ  مالـسالا و  هجح  نیب  یقرف  دروم  نیا  رد  رهظا و  رب  اـنب  دـشاب  مرح  لوخد  زا  لـبق  شندرم  دـنچ  ره  دـنک ؛
.یناجم عربت و  هب  ای  دشاب  ترجا  دزم و  هب  تباین  هکنیا  نیب  تسین  یقرف 

ریجا تیم  همذ  غیرفت  رب  هک  یتروص  رد  دش  دـهاوخ  قحتـسم  ار  ترجا  مامت  دریمب ؛ ندـش  مرحم  زا  دـعب  ریجا  هاگره  هلأسم 115 - 
زا لبق  هچنانچ  دوش و  یم  قحتسم  هدروآ  اج  هب  هک  ار  يرادقم  ترجا  دشاب ؛ هدش  لامعا  ندروآ  اج  هب  رب  ریجا  رگا  اما  دشاب و  هدش 

دـشاب هداد  ماجنا  هک  ار  تامدقم  زا  رادقم  ره  دشاب ؛ هراجا  لخاد  لمع  تامدقم  رگا  یلب  دوب ؛ دهاوخن  قحتـسم  يزیچ  دریمب  مارحا 
.دوش یم  قحتسم  ار  رادقم  نامه  ترجا 

دورب تساوخ  شلد  هک  یهار  ره  زا  تسا  ریخم  ریجا  دشاب ؛ هدشن  نییعت  یهار  هدش و  ریجا  يدـلب  جـح ، يارب  هاگ  ره  هلأسم 116 - 
هار نآ  زا  لودع  دشاب ؛ هدش  نییعت  یهار  هچنانچ  و 
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؛ هدوب تیطرـش  روط  هب  هدـش  نییعت  هار  هچنانچ  دروآ ؛ اـج  هب  ار  لاـمعا  هتفر و  يرگید  هار  زا  رگا  سپ  تسین ؛ زیاـج  يرگید  هار  هب 
هرجا ندز ؛ مه  هب  تروص  رد  و  دنزب ) مه  هب  ار  هلماعم  دناوت  یم  ینعی   ) دراد خسف  رایخ  رجاتسم  هدش و  قحتسم  ار  ترجا  مامت  ریجا 

ءزج ار  هار  نآ  زا  نتفر  ینعی   ) هدوب تیئزج  وحن  هب  هار  نآ  نتفرگ  رظن  رد  هچناـنچ  دـهد و  یم  ریجا  هب  ار  لـمع ) دـننام  دزم   ) لـثملا
يرادقم هب  ار  ررقم  ترجا  ریجا  درکن  خسف  رگاو  دراد ؛ ار  هلماعم ) ندز  مهب   ) خسف قح  رجاتـسم  زین  تروص  نیا  رد  هتـسناد ؛) لمع 

.دوش یم  طقاس  تفلاخم  رادقم  درب و  یم  هدومن  لمع  هک 

هتـساوخ هچنانچ  دروآ ؛ اج  هب  ینیعم  لاس  رد  ار  لمع  اصخـش  هک  دیامن  يرگید  لبق  زا  ریجا  ار  دوخ  یـصخش  هاگره  هلأسم 117 - 
ای فلتخم  لاس  ود  رد  رفن  ود  لبق  زا  هچنانچ  یلو  دوب ؛ دـهاوخن  حیحـص  يو  هراجا  دوش ؛ ریجا  لاس  نامه  رد  يرگید  لبق  زا  دـشاب 

دهاوخ حیحـص  هراجا  درادن و  یعنام  دوش ؛ ریجا  لاس  کی  رد  ترـشابم  دیق  نودـب  يرگید  لبق  زا  ترـشابم و  دـیق  هب  یکی  لبق  زا 
.دوب

ریخات ای  میدقت  هچنانچ  یلو  دـیامن ؛ ریخات  ای  میدـقت  دـناوت  یمن  دومن ؛ ریجا  ینیعم  لاس  رد  جـح  يارب  ار  دوخ  هاگره  هلأسم 118 - 
دوش و یم  يرب  دـشاب  تیم  رگا  ْهنَع  ٌبونَم  همذ  دروآ ) اج  هب  ار  جـح  شدـعب  لاس  ای  هدـش  نییعت  لاس  زا  لـبق  لاـس  رد  ینعی   ) دومن

.دشابن رجاتسم  تیاضر  هب  ریخات  ای  میدقت  هک  یتروص  رد  دوب ؛ دهاوخن  قحتسم  یترجا 

يرامیب تهج  زا  ای  نمشد  يریگولج  تلع  هب  ریجا  هاگره  هلأسم 119 - 
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؛ دمآ دهاوخ  نآ  مکح  نایب  دیامنب ؛ جح  دوخ  لبق  زا  هک  تسا  یـسک  مکح  شمکح  دروآ ؛ اج  هب  ار  لامعا  دورب و  جـح  هب  دـناوتن 
.دنام یم  یقاب  شا  همذ  رب  جح  هدوبن  دیقم  هچنانچ  دروخ و  یم  مه  هب  هدوب  لاس  نامه  هب  دیقم  هراجا  هک  یتروص  رد 

؛ دنگ هاگن  هنییآ  رد  ای  دورب  هیاس  ریز  مارحا  لاح  رد  الثم  دهد ؛ ماجنا  دوش  یم  هرافک  بجوم  هک  يراک  بیان ؛ هاگره  هلأسم 120 - 
.دشاب یناجم  عربت و  هب  ای  دشاب  دزم  هراجا و  هب  تباین  هاوخ  دهدب ؛ دوخ  لام  زا  دیاب  ار  هرافک 

رجاتـسم رب  دادن ؛ ار  جح  جراخم  فافک  غلبم  نا  تفرگ و  ریجا  جـح  يارب  ینیعم  غلبم  هب  ار  يرگید  یـصخش ؛ هاگره  هلأسم 121 - 
.دریگب سپ  ار  يدایز  دناوت  یمن  ندمآ  دایز  تروص  رد  هک  نانچمه  دنک ؛ كرادت  ار  دوبمک  تسین  بجاو 

دیامن دساف  رعـشم  زا  لبق  عامج  هب  ار  دوخ  جـح  ریجا  دـننک و  ریجا  بحتـسم  ای  بجاو  جـح  يارب  ار  یـصخش  هاگره  هلأسم 122 - 
( دومن عاـمج  دوخ  رـسمه  اـب  تاـفرع  رد  اـی  هکم  رد  دـش  مرحم  جـح  يارب  دـمآ و  نوریب  عـتمت  هرمع  مارحا  زا  هکنآ  زا  سپ  ینعی  )

کی هدومن و  جح  دعب  لاس  رد  تسا  بجاو  بئان  رب  تسا و  یفاک  ْهنَع  ٌبونَم  يارب  جح  نیا  دناسرب و  رخآ  هب  ار  جـح  تسا  بجاو 
ماکحا دیامنن و  جح  رذع  نودب  ای  رذـع  اب  دـعب  لاس  رد  دـنچره  دراد  ترجا  قاقحتـسا  هک  تسا  نیا  رهاظ  دـهدب و  هرافک  زین  رتش 

.درادن ترجا  قاقحتسا  هکنیا  رگم  تسا ؛ يراج  زین  عربتم  هب  تبسن  هدش  رکذ 

یلو دوش ؛ یم  کلام  دقع ؛ هب  ار  ترجا  دنچ  ره  ریجا  هلأسم 123 - 
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هک ینعم  نیا  هب  دشاب ؛ هدومنن  لیجعت  طرـش  هک  یتروص  رد  هتبلا  لمع ؛ ماجنا  زا  دـعب  رگم  دوش  هتخادرپ  وا  هب  ترجا  تسین  بجاو 
یلو داد ؛ وا  هب  لمع  زا  شیپ  ار  ترجا  دیاب  دشاب  هدش  ریجا  طرـش  نیا  هب  هچنانچ  دـشاب و  هدـشن  ریجا  ترجا  نتفرگ  شیپ  طرـش  هب 

هک تسا  نیا  تهج  هب  نیا  دیامن و  ترجا  هبلاطم  لمع  ماجنا  زا  شیپ  دناوت  یم  دوش ؛ یم  ریجا  جح  يارب  هک  یسک  تسا  نیا  رهاظ 
ماجنا ار  لامعا  اـی  هتفر و  جـح  هب  دـناوت  یمن  دریگن  ار  ترجا  اـت  جـح  يارب  ریجا  اـبلاغ  هک  اریز  دراد ؛ دوجو  یطرـش  نینچ  رب  هنیرق 

.دهد

نذا و هب  رگم  دیامن ؛ ریجا  جح  نیا  يارب  ار  يرگید  دناوت  یمن  دروآ ؛ اج  هب  جح  هک  دش  ریجا  اصخـش  یـسک  هچنانچ  هلأسم 124 - 
.رجاتسم هزاجا 

زا ریجا  دش و  گنت  عتمت  جح  يارب  تقو  اقافتا  دشاب و  دایز  مه  تقو  دیامن و  ریجا  عتمت  جح  يارب  ار  یصخش  هاگره  هلأسم 125 - 
؛ دوش یم  يرب  ْهنَع  ٌبونَم  همذ  دروآ ؛ اج  هب  يا  هدرفم  هرمع  سپس  هدروآ و  اج  هب  دارفا  جح  دیامن و  لودع  دارفا  جح  هب  عتمت  هرمع 

همذ غیرفت  رب  هراجا  رگا  یلب  تشاد ؛ دهاوخن  ار  ترجا  قاقحتـسا  ریجا  هدوب  عتمت  جـح  هرمع و  لامعا  رب  هراجا  هک  یتروص  رد  یلو 
؛ دوب دهاوخ  ترجا  قحتسم  هدوب  ْهنَع  ٌبونَم 

: لاثم

ریجا درادرب ؛ وا  ندرگ  زا  ار  نیا  هک  دوش  یم  ریجا  یـصخش  دراد ؛ ندرگ  هب  جح  تسا و  جح  زا  زجاع  اصخـش  هک  يا  هدنز  ای  هدرم 
هک دوش  ریجا  رگا  یلو  دوب ؛ دهاوخ  ترجا  قحتسم  ریجا  دوش و  یم  هتشادرب  وا  ندرگ  زا  جح  دروآ  اج  هب  جح  روط  ره 
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قحتـسم ریجا  هدش و  هتـشادرب  فرط  ندرگ  زا  جح  داد ؛ ماجنا  رگید  روط  هدومن و  فلخت  دهد و  ماجنا  یـصوصخم  روط  هب  ار  جح 
.دوش یمن  ترجا 

ياج هب  رفن  کی  تسین  زیاج  بجاو  جح  رد  اما  دیامن و  جح  رفن  دنچ  ياج  هب  دـناوت  یم  رفن  کی  یبحتـسم  جـح  رد  هلأسم 126 - 
بجاو تکرـش  وحن  هب  رتشیب  ای  رفن  ود  رب  جح  هک  یتروص  رد  رگم  دشاب ؛ رفن  کی  لبق  زا  تباین  دیاب  دـیامن و  جـح  رتشیب  ای  رفن  ود 

یم تروص  نیا  رد  هک  دنیامن ؛ ریجا  جح  يارب  ار  یـسک  رگیدکی  تکرـش  اب  هک  دننک  رذـن  رتشیب  ای  رفن  ود  هکنیا  لثم  دـشاب ؛ هدـش 
.دیامن جح  اهنآ  ياج  هب  هک  دنیامن  ریجا  جح  يارب  ار  رفن  کی  دنناوت 

؛ یناجم عربت و  روط  هب  هاوخ  هدـنز ؛ هاوخ  هدرم  هاوخ  رفن ؛ کی  ياـج  هب  لاـس  کـی  رد  دـنناوت  یم  رفن  کـی  زا  رتشیب  هلأسم 127 - 
هکنیا لثم  دشاب ؛ ددعتم  رگا  بجاو  جح  رد  تسا  نینچمه  دشاب و  یبحتسم  جح  هک  یتروص  رد  دنروآ ؛ اج  هب  جح  هراجا ؛ هب  هاوخ 

ناوت یم  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  يرذن  جح  يرگید  مالسالا و  هجح  یکی  ای  دشاب  هدش  بجاو  جح  ود  رذن  هطساو  هب  یصخش  رب 
يارب ار  رفن  ود  تسا  زیاـج  نینچمه  مود و  بـجاو  يارب  ار  يرگید  بـجاو و  ود  نـیا  زا  یکی  يارب  ار  یکی  دوـمن ؛ ریجا  ار  رفن  ود 

جح کی  يارب  رفن  ود  ندومن  ریجا  تسین  دیعب  هکلب  یبحتـسم  جـح  يرگید  دروآ  اج  هب  بجاو  جـح  یکی  هک  دومن ؛ ریجا  رفن  کی 
دیامن یم  ریجا  طایتحا  باب  زا  ار  رفن  ود  هک  مالسالا  هجح  لثم  دشاب ؛ زیاج  بجاو 
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.ود نآ  زا  یکی  ندوب  صقان  لامتحا  تهج  هب 

هکم رد  ای  دـشابن  هکم  رد  هک  يا  هدـنز  ای  هدرم  لـبق  زا  فاوط  رد  تباـین  سپ  تسا  یبحتـسم  لـمع  هسفن  یف  فاوط  هلأسم 128 - 
.تسا زیاج  دیامن  فاوط  دناوتن  اصخش  دشاب و 

یم هک  نانچمه  دروآ ؛ اج  هب  هدرفم  هرمع  يرگید  ای  دوخ  يارب  دناوت  یم  یتباین ؛ جـح  لامعا  زا  تغارف  را  سپ  بیان  هلأسم 129 - 
.دیامن فاوط  يرگید  ای  دوخ  يارب  دناوت 

یبحتسم جح 

هجح هدش و  عیطتـسم  هکنآ  ای  دشابن ؛ عیطتـسم  دنچ  ره  دورب ؛ جح  هب  دیامن  جح  دـناوت  یم  هک  یـسک  تسا  بحتـسم  هلأسم 130 - 
.دیامن رارکت  ار  جح  هلاس  ره  نکمتم ؛ تسا  بحتسم  هدروآ و  اج  هب  ار  مالسالا 

.دیامن جح  هب  تشگزاب  تین  تسا  بحتسم  هکم ؛ زا  جورخ  ماگنه  هلأسم 131 - 

رگا دنادب  هک  یتروص  رد  هک  نانچمه  دتسرفب ؛ جح  هب  درادن ؛ نتفر  جح  تعاطتسا  هک  ار  یسک  ناسنا  تسا  بحتسم  هلأسم 132 - 
جح رد  ندوـمن  داـیز  جرخ  دـیامن و  ضرق  تسا  بحتـسم  دـهدب ؛ ار  دوـخ  ضرق  ادـعب  دـناوت  یم  دـیامن  ضرق  جـح  هب  نتفر  يارب 

.تسا بحتسم 

.دیامن جح  نآ  اب  هک  دوش  هداد  تاکز  درادن ؛ جح  تعاطتسا  هک  یسک  هب  تسا  بحتسم  هلأسم 133 - 

هدع رد  هک  ینز  نینچمه  دشاب و  رهوش  نذا  اب  دیاب  دروآ ؛ اج  هب  یبحتـسم  جـح  دـشاب  هتـساوخ  راد  رهوش  نز  هاگره  هلأسم 134 - 
ربتعم يو  جح  رد  رهوش  نذا  تسا ؛ تافو  هدـع  رد  ای  تسا  هدـع  رد  هتفرگ و  نئاب  قالط  دوخ  رهوش  زا  هک  ینز  یلو  دـشاب ؛ یعجر 

.تسین

هرمع ماسقا 

: تسا جح  دننام  هرمع  هلأسم 135 - 

.تسا عتمت  هرمع  یهاگ  تسا و  هدرفم  یهاگ  بحتسم و  یهاگ  بجاو و  یهاگ 

؛ تسا يروف  جح ؛ بوجو  دننام  شبوجو  دوش ؛ یم  بجاو  تسا  طیارش  ياراد  هک  یعیطتـسم  ره  رب  جح ؛ دننام  هرمع  هلأسم 136 - 
تـسا نیا  رهاظ  یلب  دروآ ؛ اج  هب  ار  هرمع  تسا  بجاو  دشابن ؛ عیطتـسم  جح  يارب  دنچ  ره  دش  هرمع  يارب  عیطتـسم  هک  یـسک  سپ 

هرمع تعاطتسا  درادن و  جح  تعاطتسا  هک  یسک  سپ  تسین ؛ بجاو  ییاهنت  هب  هرمع  دشاب ؛ عتمت  جح  شا  هفیظو  هک  یـسک  رب  هک 
دراد و ار 
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لامعا زا  تغارف  زا  دعب  هدش ؛ ریجا  جح  يارب  هک  یـسک  نیا  رب  انب  دروآ و  اج  هب  ار  هرمع  تسین  بجاو  تسا ؛ عتمت  جح  شا  هفیظو 
اما تسا و  طوحا  شندروآ  اج  هب  نکل  دراد  ار  هرمع  تعاطتـسا  ماگنه  نیا  رد  دنچ  ره  دروآ ؛ اج  هب  هرمع  تسین  بجاو  یباین  جح 

.ام زج  تسین  بجاو  وا  رب  هدرفم  هرمع  سپ  هدروآ ؛ اج  هب  ار  عتمت  جح  هک  یسک 

هک تسا  نیا  رهظا  دوش و  هدروآ  اج  هب  هام  ره  هک  تسا  نیا  یلوا  دروآ و  اج  هب  اررکم  ار  هدرفم  هرمع  تسا  بحتسم  هلأسم 137 - 
یعنام دـشاب ؛ نآ  لوا  رد  هچرگا  يدـعب  هام  رد  ار  رگید  هرمع  دـشاب و  هام  نآ  رخآ  رد  هچرگا  دـنک ؛ عورـش  یهام  رد  ار  هرمع  رگا 

یلب دروآ ؛ اج  هب  رگید  صخـش  يارب  ای  دوخ  يارب  هرمع  ود  هک  یتروص  رد  دروآ ؛ اج  هب  دناوت  یمن  هام  کی  رد  هرمع  ود  درادـن و 
اج هب  يرگید  يارب  هرمع  کی  دوخ و  يارب  هرمع  کی  دـشاب  هتـساوخ  هچنانچ  درادـن و  یعنام  دروآ  اج  هب  ءاـجر  ار  مود  هرمع  رگا 

هرمع عـتمت و  هرمع  هک  ناـنچمه  .دـشاب  رگید  صخـش  ود  يارب  هرمع  ود  ره  رگا  تسا  نینچمه  تسا و  زیاـج  هاـم  کـی  رد  دروآ ؛
اج هب  عتمت  هرمع  دهاوخب  هام  نامه  رد  هدروآ ؛ اج  هب  ار  هدرفم  هرمع  هک  یسک  رگا  ینعی  تسا ؛ زیاج  هام  کی  رد  سکعلاب  هدرفم و 

هرمع ندروآ  اج  هب  یلو  درادـن ؛ یعنام  دروآ ؛ اج  هب  هدرفم  هرمع  هام  نامه  رد  هتفر ؛ جـح  هب  هدروآ و  اج  هب  ار  عتمت  هرمع  ای  دروآ ؛
جح عتمت و  هرمع  نیب  هدرفم 
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.تسین زیاج 

.ددرگ یم  بجاو  زین  اهنیا  ریغ  مسق و  دهع و  رذن و  هب  دوش ؛ یم  بجاو  تعاطتسا  هب  هدرفم  هرمع  هک  نانچمه  هلأسم 138 - 

قرف دنچ  عتمت  هرمع  اب  هدرفم  هرمع  دمآ و  دهاوخ  عتمت  هرمع  لامعا  دنکیرـش و  لامعا  رد  عتمت  هرمع  اب  هدرفم  هرمع  هلأسم 139 - 
: دراد

.درادن ءاسن  فاوط  عتمت  هرمع  یلو  دوش ؛ یم  بجاو  ءاسن  فاوط  هدرفم  هرمع  رد  هکنآ   - 1

هرمع یلو  دوبدهاوخن ؛ حیحـص  دوش و  یمن  عقاو  هجحلا ) يذ  هدعقلا و  يذ  لاوش و   ) جـح ياه  هام  رد  زج  هب  عتمت  هرمع  هکنآ   - 2
.تسا ناضمر  كرابم  هام  نآ  زا  دعب  بجر و  هام  همه  زا  رترب  لضفا و  تسا و  حیحص  اه  هام  مامت  رد  هدرفم 

هدرفم هرمع  رد  مارحا  زا  ندـمآ  نوریب  جورخ و  یلو  تـسا ؛ ریـصقت  هـب  رــصحنم  عـتمت  هرمع  رد  مارحا  زا  ندـمآ  نوریب  هـکنآ   - 3
.دشاب یمرس  ندیشارت  هب  یهاگ  ریصقت و  هب  یهاگ 

جح هک  یـسک  تسین و  نینچ  هدرفم  هرمع  یلو  دـمآ ؛ دـهاوخ  هکنانچ  دـنوش  عقاو  لاس  کی  رد  دـیاب  جـح  عتمت و  هرمع  هکنآ   - 4
.دروآ اج  هب  دعب  لاس  رد  ار  هرمع  لاس و  کی  رد  ار  جح  دناوت  یم  دشاب ؛ بجاو  وا  رب  هدرفم  هرمع  دارفا و 

زا ندش  غراف  زا  لبق  هدرفم  هرمع  رد  هک  یـسک  تسین و  نینچ  عتمت  هرمعو  دوش ؛ یم  لطاب  دساف و  عامج  هب  هدرفم  هرمع  هکنآ   - 5
اج هب  هرابود  دعب  هام  رد  ندرک  مامت  زا  دعب  ار  نآ  تسا  بجاو  هدش و  لطاب  امتح  يو  هرمع  دنک ؛ عامج  دمع  ملع و  يور  زا  یعس 

دنک هداعا  ار  هرمع  دنامب و  هکم  رد  دعب  هام  ات  هکنیا  هب  دروآ 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 683 

http://www.ghaemiyeh.com


دش دهاوخن  لطاب  هک  تسا  نیا  رهظا  تسا و  لاکشا  دروم  يو  هرمع  ندش  لطاب  دیامن ؛ عامج  عتمت  هرمع  يانثا  رد  هک  یـسک  اما  و 
.دنک هداعا  هدنیآ  لاس  رد  ار  جح  هک  تسا  نآ  طایتحا  هچرگ  دمآ ؛ دهاوخ  هک  نانچمه 

تیقاوـم ناـیب  تسا و  بجاو  دوـش ؛ یم  هتـسب  مارحا  عـتمت  هرمع  يارب  هک  یتـیقاوم  زا  هدرفم  هرمع  يارب  نتـسب  مارحا  هلأسم 140 - 
بجاو ددنبب و  مارحا  هدش و  جراخ  مرح  زا  تسا  زیاج  دروآ  اج  هب  هدرفم  هرمع  دهاوخب  دشاب و  هکم  رد  فلکم  رگا  دمآ و  دهاوخ 

: دشاب اج  هس  نیا  زا  یکی  زا  شمارحا  هک  تسا  نیا  رتهب  دوش و  مرحم  اجنآ  زا  دورب و  تیقاوم  زا  یکی  هب  تسین 

.تسا هکم  فارطا  رد  نیعم  ياج  هس  مان  هملک ؛ هس  نیا  .دمآ و  دهاوخ  ادعب  کیره  نایب  میعنت و  هنارعج ؛ هیبیدح ؛

مکح زا  دوش و  هکم  دراو  مارحا  نودب  تسین  زیاج  تسا و  بجاو  دوش ؛ هکم  دراو  دهاوخب  هک  یسک  رب  هدرفم  هرمع  هلأسم 141 - 
هک یسک  نینچمه  اهنیا و  لاثما  فالع و  شک و  مزیه  دننام  تسا ؛ ینثتـسم  دنک ؛ دمآ  تفر و  دیاب  اررکم  هک  یـسک  مارحا  بوجو 
زا شیپ  دـناوت  یم  یـصخش  نینچ  دـشاب ؛ هتفر  نوریب  هدـش و  جراخ  هکم  زا  هدرفم  هرمع  زا  دـعب  ای  جـح  لامعا  ندومن  مامت  زا  دـعب 

.دمآ دهاوخ  دوش  جراخ  هکم  زا  جح  زا  لبق  عتمت و  هرمع  زا  دعب  هک  یسک  مکح  دوش و  هکم  دراو  مارحا  نودب  هام  نامه  نتشذگ 

هدرفم هرمع  دـناوت  یم  هدـنام ؛ یقاب  هکم  رد  جـح  تقو  ات  هدروآ و  اج  هب  جـح  ياه  هام  رد  ار  هدرفم  هرمع  هک  یـسک  هلأسم 142 - 
دوخ
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.تسین یبحتسم  جح  بجاو و  جح  نیب  مکح  نیا  رد  یقرف  دروآ و  اج  هب  ار  جح  هداد و  رارق  عتمت  هرمع  ار 

جح ماسقا 

: تسا مسق  هس  رب  جح  هلأسم 143 - 

.عتمت جح   - 1

.دارفا جح   - 2

.نارق جح   - 3

.دشاب نآ  زا  رتشیب  ای  خسرف  هدزناش  مارحلادجسم  ات  شنطو  هلصاف  هک  تسا  یسک  هفیظو  عتمت  جح  ینعی  لوا ؛ مسق 

نیب هلـصاف  هک  یطرـش  هب  دشاب ؛ نآ  فارطا  ای  هکم  دوخ  لها  هک  تسا  یـسک  هفیظو  نارق  جح  دارفا و  جح  ینعی  موس ؛ مود و  مسق 
.دشاب خسرف  هدزناش  زا  رتمک  مارحلادجسم  ات  شنطو 

هب یهاگ  هکنیا  هب  رظن  تسا و  ینید  ناردارب  بلاغ  يالتبا  لـحم  هک  تسا  عتمت  جـح  ینعی  لوا ؛ مسق  ماـکحا  ناـیب  رد  هلاـسر  نیاو 
رصتخم روط  هب  زین  ار  دارفا  جح  تیفیک  میراچان  دوش ؛ یم  دارفا  جح  هب  لیدبت  عتمت  جح  اهدمآ  شیپ  زا  یـضعب  ترورـض و  تهج 

.دش دهاوخ  نایب  زین  نارق  جح  تیفیک  میئامن و  نایب 

هک یـسک  هک  نانچمه  دروآ ؛ اج  هب  ابابحتـسا  ار  نارق  ای  دارفا  جـح  دـناوت  یم  تسا ؛ عتمت  جـح  شا  هفیظو  هک  یـسک  هلأسم 144 - 
.دروآ اج  هب  ابابحتسا  ار  عتمت  جح  دناوت  یم  تسا ؛ نارق  ای  دارفا  جح  شا  هفیظو 

عتمت جح  نآ  ياج  هب  دناوت  یمن  هدش ؛ بجاو  وا  رب  نارق  جح  ای  دارفا  جح  هک  یـسک  ینعی  تسین ؛ زیاج  بجاو  جح  رد  ینعم  نیاو 
دروآ و اج  هب  نارق  اـی  دارفا  جـح  نآ  ياـج  هب  دـناوت  یمن  هدـش ؛ بجاو  وا  رب  عتمت  جـح  هک  یـسک  ینعی  سکعلاـب ؛ دروآ و  اـج  هب 

دیاب هک  یسک  هفیظو  یهاگ  یلب  دنک ؛ یمن  تیافک  دنروآ ؛ اج  هب  يرگید  جح  دوخ  بجاو  جح  ياج  هب  دارفا  نیا  هچنانچ 
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.دمآ دهاوخ  شنایب  هکنانچ  ددرگ ؛ یمرب  دارفا  جح  هب  هدش و  ضوع  دروآ ؛ اج  هب  عتمت  جح 

دعب شتماقا  هچنانچ  هدومن ؛ تماقا  هکم  رد  العف  هدوب و  رود  مارحلادجسم  زا  خسرف  هدزناش  زا  شیب  شنطو  هک  یسک  هلأسم 145 - 
زا دـعب  هکم و  رد  تماقا  زا  سپ  وا  تعاطتـسا  رگا  اما  تسا و  عتمت  جـح  شا  هفیظو  هدوب ؛ وا  رب  جـح  ندـش  بجاو  تعاطتـسا و  زا 
وا رب  عتمت  جـح  دـشاب ؛ موس  لاس  زا  لبق  شتعاطتـسا  رگا  تسا و  دارفا  اـی  نارق  جـح  شا  هفیظو  دـشاب ؛ موس  لاـس  رد  ندـش  لـخاد 
هب رگا  اما  ندوب و  ادـخ  هناخ  راوج  رد  یتدـم  ینعی  دـشاب ؛ ترواجم  دـصق  هب  شتماقا  هک  تسا  یتروص  رد  اـهنیا  دوش ؛ یم  بجاو 

: دراد تروص  ود  مه  نیا  دشاب ؛ نطوت  دصق 

.ریخ ای  دشاب  هدش  موس  لاس  دراو  هکنآ  هچ  تسا ؛ نارق  ای  دارفا  جح  شا  هفیظو  تروص  نیا  رد  هتشاد ؛ نطوت  دصق  لوا  زا   - 1

؛ دـشاب موس  لاس  ندـش  دراو  زا  شیپ  نطوت و  زا  لـبق  شتعاطتـسا  رگا  تروص  نیا  رد  هک  هدومن ؛ نطوت  دـصق  یتدـم  زا  دـعب   - 2
دـشاب هدش  موس  لاس  دراو  هکنآ  هچ  دشاب  یم  نارق  ای  دارفا  شا  هفیظو  دشاب ؛ نطوت  دصق  زا  دـعب  رگا  تسا و  عتمت  جـح  شا  هفیظو 
مارحلا دجـسم  ات  اهنآ  هلـصاف  هک  ینکاما  زا  دشاب  هتـشاد  هکم  ریغ  رد  نطوت  دصق  هک  یـسک  مکح  تسا  نینچمه  .دشاب و  هدـشن  ای 

.دشاب خسرف  هدزناش  زا  رتمک 

بالقنا زا  لبق  هکم و  رد  تماقا  زا  سپ  ای  دومن ؛ تماقا  هکم  رد  تعاطتسا  زا  سپ  هدوب و  عیطتسم  دوخ  دلب  رد  هاگره  هلأسم 146 - 
نارق جح  ای  دارفا  جح  هب  شا  هفیظو  نتشگرب  و 
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اجنآ زا  هتفر و  تیقاوم  زا  یکی  هب  هک  تسا  نآ  طوـحا  هچرگا  دوـش ؛ مرحم  لـحلا  یندا  زا  هک  وا  يارب  تسا  زیاـج  دوـش ؛ عیطتـسم 
دهاوخ شنایب  هک  دـنراد  یتاقیم  يدـلب  ره  لها  دورب و  دوخ  دـلب  لها  تاقیم  هب  هک  تسا  نیا  طوحا  دوش و  مرحم  عتمت  هرمع  يارب 

.دمآ

عتمت جح 

ار مود  تدابع  یهاگ  تسا و  جح  مود  تدابع  مان  هرمع و  لوا  تدابع  مان  هک  تسا  تدابع  ود  زا  ترابع  عتمت ؛ جـح  هلأسم 147 - 
.دنروآ اج  هب  جح  زا  شیپ  عتمت  جح  رد  ار  هرمع  تسا  بجاو  دنیوگ و  یم  عتمت  جح 

عتمت هرمع  لامعا 

: تسا بجاو  زیچ  جنپ  عتمت  هرمع  رد  هلأسم 148 - 

.تسناد یهاوخ  ار  اهنآ  لیصفت  اهتاقیم و  زا  یکی  زا  مارحا  لوا :

.ادخ هناخ  رود  فاوط  مود :

.فاوط زامن  تعکر  ود  ندناوخ  موس :

.تسا مارحلادجسم  بنج  رد  نیعم  ياج  ود  مان  هک  هورم  افص و  نیب  دمآ ) تفر و   ) یعس مراهچ :

هتفر نوریب  مارحا  زا  دروآ ؛ اج  هب  ار  هناگجنپ  لامعا  نیا  صخـش  هک  یماگنه  نخان و  ای  وم  زا  يرادقم  نتفرگ  ینعی  ریـصقت ؛ مجنپ :
.دمآ دهاوخ  هک  تسا  یلیصفت  نآ  رد  رس و  ندیشارت  زج  هب  دوش ؛ یم  لالح  دوب ؛ هدش  مارح  وا  رب  مارحا  تهج  هب  هک  ییاهزیچ  و 

.دیامن ایهم  هدامآ و  لامعا  يارب  ار  دوخ  هجحلا  يذ  مهن  زور  ندش  کیدزن  اب  تسا  مزال  فلکم  رب  هلأسم 149 - 

عتمت جح  لامعا 

: تسا بجاو  زیچ  هدزیس  عتمت  جح  رد 

.دمآدهاوخ هک  یحرش  لیصفت و  هب  هکم ؛ زا  مارحا  نتسب  لوا :

هکم یخـسرف  راهچ  رد  تسا  ییاج  مان  تافرع  برغم و  ات  هفرع ) زور   ) هجحلا يذ  مهن  زور  رهظ  زا  تافرع  رد  ندوب )  ) فوقو مود :
.میدق

.باتفآ عولط  ات  هجحلا ) يذ  مهد   ) نابرق دیع  زور  رجف  عولط  زا  تسا ؛ هکم  تافرع و  نیب  هک  رعشم )  ) هفلدزم رد  ندوب  موس :

.دراد هلصاف  میدق  هکم  ات  خسرف  کی  ابیرقت  ینم  نابرق و  دیع  زور  ینم  رد  نآ ) هب  هزیرگنس  ندز   ) هبقع هرمج  یمر  مراهچ :
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.دیع زور  ینم  رد  ندرک  ینابرق  مجنپ :

یم لالح  دوب ؛ هدش  مارح  يو  رب  مارحا  ببس  هب  هچنآ  لمع  نیا  هب  ینم و  رد  نخان  ای  وم  زا  يرادقم  نتفرگ  ای  رس  ندیـشارت  مشش :
.طایتحاربانب راکش  شوخ و  يوب  نز و  رگم  دوش ؛

.هکم هب  تشگزاب  زا  سپ  ترایز  ناونع  هب  ادخ  هناخ  رود  فاوط  متفه :

اج هب  متشه :
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.فاوط زامن  تعکر  ود  ندروآ 

.دوش یم  لالح  زین  شوخ  يوب  لمع  نیا  اب  هورم و  افص و  نیب  دمآ ) تفر و   ) یعس مهن :

.ءاسن فاوط  مهد :

.دوش یم  لالح  زین  نز  لمع  نیا  هب  ءاسن و  فاوط  زامن  ندروآ  اج  هب  مهدزای :

.دیآ یم  شنایب  هک  روص  زا  یضعب  رد  مهدزیس  بش  هکلب  مهدزاود ؛ بش  مهدزای و  بش  ینم  رد  بش ) ندنام   ) هتوتیب مهدزاود :

یتروص رد  رهظا  رب  اـنب  زین  مهدزیـس  زور  رد  هکلب  مهدزاود ؛ مهدزاـی و  زور  رد  هبقع ) یطـسو و  یلوا و   ) هرمج هس  یمر  مهدزیس :
.دشاب هدنام  ینم  رد  ار  مهدزیس  بش  هک 

عتمت جح  طیارش 

: تسا طرش  زیچ  دنچ  عتمت  جح  رد  هلأسم 150 - 

؛ تشاد دـیدرت  تین  رد  اـی  دومن  يرگید  جـح  تین  رگا  سپ  دروآ ؛ یم  اـج  هب  ار  عـتمت  جـح  هک  دـشاب  نیا  شدـصق  هک  تین ؛ لوا :
.دوب دهاوخن  حیحص  شجح 

لبق ار  هرمع  زا  ءزج  کی  رگا  سپ  دشاب ؛ هجحلا ) يذ  هدعقلا و  يذ  لاوش و   ) جح ياه  هام  رد  مه  اب  ود  ره  جح  هرمع و  هکنآ  مود :
.دوب دهاوخن  حیحص  شا  هرمع  دشاب ؛ هدروآ  اج  هب  لاوش  هام  زا 

عتمت دومن ؛ ریخات  دـعب  لاس  هب  ار  جـح  دروآ و  اج  هب  ار  هرمع  رگا  سپ  دـنوش ؛ هدروآ  اج  هب  لاس  کی  رد  جـح  هرمع و  هکنآ  موس :
هدومن و تعجارم  دوخ  نطو  هب  هکنآ  اـی  دـنامب  هکم  رد  دـعب  لاـس  اـت  هکنیا  نیب  مکح  نیا  رد  تسین  یقرف  دوب و  دـهاوخن  حـیحص 

مارحا رد  هدـنیآ  لاس  ات  ای  دـیآ ؛ نوریب  مارحا  زا  ریـصقت  هب  هرمع  زا  دـعب  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  هک  نانچمه  دـیایب ؛ هکم  هب  هراـبود 
.دنامب یقاب  دوخ 

دشاب و هکم  دوخ  زا  رایتخا  لاح  رد  جح  مارحا  هکنآ  مراهچ :
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مارحا هکم  دوخ  زا  دـناوتن  هچنانچ  تسا و  لیعامـسا  رجح  ای  میهاربا  ماقم  عضوم  نیرتهب  دـشاب و  میدـق  هکم  زا  دـیاب  طایتحا  رب  اـنب 
.دوش مرحم  دیاب  دناوتب  هک  اج  ره  زا  ددنبب ؛

جح ماجنا  يارب  رفن  ود  رگا  سپ  رفن ؛ کـی  فرط  زا  دـهد  ماـجنا  رفن  کـی  ار  عتمت  جـح  عتمت و  هرمع  لاـمعا  عومجم  هکنآ  مجنپ :
کی رگا  نینچمهو  دوب ؛ دهاوخن  حیحـص  دهد ؛ ماجنا  ار  جح  يرگید  هرمع و  یکی  هک  دنوش  ریجا  يا  هدـنز  ای  هدرم  فرط  زا  عتمت 

.دوبدهاوخن حیحص  دهد ؛ ماجنا  يرگید  ياج  هب  ار  جح  یسک و  ياج  هب  ار  هرمع  دیامن و  جح  رفن 

يارب تسین  زیاج  دروآ و  اج  هب  ار  عتمت  جح  لامعا  تسا  بجاو  دروآ ؛ اج  هب  ار  عتمت  هرمع  لامعا  صخـش  هک  نیمه  هلأسم 151 - 
توف شجح  لاـمعا  هک  دورن  نآ  میب  دـشاب و  یتجاـح  يارب  يو  جورخ  هکنآ  رگم  دورب ؛ نوریب  هکم  زا  جـح  لاـمعا  زا  ریغ  يراـک 

هتفر و نوریب  هکم  زا  دراد  هک  يراـک  يارب  هتـسب و  ار  جـح  مارحا  هکم  زا  دوخ  جـح  يارب  تسا  بجاو  تروـص  نیا  رد  هک  ددرگ ؛
تافرع هب  دوخ  ياج  زا  ددرگرب  هکم  هب  دـناوتن  هچنانچ  ددرگ و  تاـفرع  راپـسهر  هکم  زا  هتـشگرب و  هکم  هب  مارحا  ناـمه  اـب  سپس 

.دور

زیاج عتمت  هرمع  لاـمعا  زا  غارف  زا  سپ  دروآ  یم  اـج  هب  عتمت  هرمع  هک  یـسک  يارب  هکم  زا  نتفر  نوریب  هک  ناـنچمه  هلأسم 152 - 
هب جاـتحم  هک  دـنادب  هکم  هب  ندـش  دراو  وا  شیپ  هاـگره  سپ  دورب ؛ نوریب  هکم  زا  دـیابن  طاـیتحا  رب  اـنب  زین  هرمع  ياـنثا  رد  تسین ؛

دننام دش ؛ دهاوخ  هکم  زا  نتفر  نوریب 
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اج هب  ار  هدرفم  هرمع  لامعا  هتفر و  هکم  هب  هدـش و  مرحم  هدرفم  هرمع  ناونع  هب  ـالوا  دـناوت  یم  دـنروط ؛ نیا  اـعون  هک  اـهراد  هلمح 
دـیایب و هکم  هب  هتـسب و  مارحا  عتمت  هرمع  يارب  اـیناث  دوـخ  راـک  ماـجنا  زا  سپ  هتفر و  نوریب  دراد  هک  يراـک  يارب  هکم  زا  هدروآ و 

هرمع هک  وا  يارب  تسا  زیاج  زین  عتمت و  هرمع  نآ  تحـص  رد  تسین  ربتعم  هدروآ  اـج  هب  لوا  هک  هدرفم  هرمع  زا  هاـم  کـی  نتـشذگ 
دراو رگید  هام  رد  هک  یلاح  رد  هتفرن  هکم  زا  رود  نکاما  هب  هک  یتروص  رد  هتبلا  دـهدرارق ؛ عتمت  هرمع  هداد  ماـجنا  هک  ار  يا  هدرفم 

.دوش هکم 

هب نتفر  اـما  تسا و  رگید  ياـج  هب  نتفر  نوریب  هدـش ؛ مارح  هـک  نآ  ياـنثا  رد  اـی  هرمع  زا  دـعب  هـکم  زا  نـتفر  نوریب  هلأسم 153 - 
لامعا زا  تغارف  زا  دـعب  اـی  ءاـنثا  رد  دـناوت  یم  تسا ؛ هکم  نوریب  شلزنم  هک  یـسک  سپ  درادـن ؛ یبیع  هکم  عباـت  یحاون  فارطا و 

.ددرگرب دوخ  لزنم  هب  هرمع 

: دراد تروص  ود  تشذگ ؛ اه  تاقیم  زا  تفر و  نوریب  هکم  زا  مارحا  نودب  هرمع  ماجنا  زا  سپ  هاگره  هلأسم 154 - 

هتـشگرب و هکم  هب  مارحا  نودب  تسا  مزال  تروص  نیا  رد  هک  تسا ؛ هرمع  ماجنا  هام  نتـشذگ  زا  شیپ  هکم  هب  تشگزاب  هکنآ  لوا :
.دورب تافرع  يوس  هب  هتسب و  مارحا  هکم  زا 

دـهد و ماجنا  هرابود  ار  هرمع  تسا  مزال  تروص  نیا  رد  دـشاب ؛ هرمع  ماجنا  هام  نتـشذگ  زا  سپ  هکم  هب  يو  تشگزاـب  هکنآ  مود :
.درادن شعتمت  جح  تحص  هب  يررض  درک  كرت  ار  مود  هرمع  مارحا  رگا  نکل  دهد ؛ ماجنا  ءاسن  فاوط  لوا  هرمع  يارب  دیاب 

هلأسم
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عورش زا  سپ  هک  یتروص  رد  رگم  دیامن ؛ لودع  نارق  جح  ای  دارفا  جح  هب  دناوت  یمن  تسا ؛ عتمت  جح  شا  هفیظو  هک  یسک   - 155
دـشاب هتـساوخ  رگا  ینعی  دـناسرب ؛ جـح  هب  ار  دوخ  هدومن و  مامت  ار  هرمع  دـناوتن  هک  دوش  گـنت  يا  هزادـنا  هب  شتقو  عتمت  هرمع  هب 

هرمع هدومن و  لیدبت  دارفا  جح  تین  هب  اردوخ  تین  تروص  نیا  رد  هک  دـسرن ؛ جـح  هب  هک  دورب  نآ  میب  دـهد  ماجنا  ار  هرمع  لامعا 
تـسد زا  میب  دنک ؛ یم  زیاج  ار  رما  نیا  هک  تقو  یگنت  رد  نازیم  دروآ و  اج  هب  هدرفم  هرمع  جـح  زا  دـعب  هتفر و  جـح  هب  كرت و  ار 

.تسا تافرع  يرایتخا  فوقو  زا  نکر  رادقم  نتفر 

: لاثم

دنیب یم  نآ ؛ رد  دیامن  یم  عورـش  دروآ و  اج  هب  عتمت  هرمع  دـهاوخ  یم  دوش و  یم  هکم  دراو  هجحلا  يذ  مهن  زور  حبـص  یـصخش 
صخـش نیا  دناسرب ؛ تافرع  هب  ار  دوخ  دـناوت  یمن  تسا  تافرع  يرایتخا  فوقو  تقو  رخآ  هک  بورغ  ات  دروآ  اج  هب  ار  هرمع  رگا 

.دروآ اج  هب  هدرفم  هرمع  هتشگرب و  هکم  هب  جح  لامعا  زا  سپ  هدروآ و  اج  هب  ار  جح  لامعا  هتفر و  تافرع  هب  دارفا  جح  تین  هب 

هرمع و لاـمعا  شیاـجنگ  شتقو  هک  دـنادب  هرمع  هب  عورـش  زا  شیپ  هچناـنچ  تسا ؛ عتمت  جـح  يو  هفیظو  هک  یـسک  هلأسم 156 - 
.دیامن ریخات  هدنیآ  لاس  ات  ار  جح  تسا  بجاو  هکلب  دیامن ؛ لودع  نارق  ای  دارفا  جح  هب  لوا  زا  دناوت  یمن  درادن ؛ ار  جح  كرد 

اج هب  ار  اهنآ  دناوتن  هک  ینامز  ان  ادمع  ار  دوخ  یعس  فاوط و  تسب و  مارحا  عتمت  هرمع  يارب  تقو  هعس  رد  هاگره  هلأسم 157 - 
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نکل دیامن ؛ لودـع  دارفا  جـح  هب  رهظا  رب  انب  دـناوت  یمن  تسا و  لطاب  يو  هرمع  تخادـنا ؛ ریخات  هب  دـیامن  كرد  ار  جـح  هدروآ و 
.دروآ اج  هب  هدرفم  هرمع  ای  دارفا  جح  زا  معا  دصق  هب  ار  هرمع  هدومن و  دارفا  هب  لودع  هک  تسا  نیا  طوحا 

دارفا جح 

مارحلا دجسم  ات  شنطو  نیب  هلصاف  هک  دوش  یم  بجاو  یـسک  رب  تشذگ  هک  نانچمه  هناگادج و  لقتـسم و  تسا  یلمع  دارفا  جح 
روط هب  زین  هدرفم  هرمع  دروآ ؛ اـج  هب  ار  هدرفم  هرمع  دارفا  جـح  رب  هوـالع  دـناوتب  هک  یتروـص  رد  دـشاب و  خـسرف  هدزناـش  زا  رتـمک 

اج هب  دناوت  یم  هک  ار  ینامه  دروآ ؛ اج  هب  ار  ود  نیا  زا  یکی  طقف  دناوت  یم  هک  یسک  نیا  رب  انب  دوب ؛ دهاوخ  بجاو  وا  رب  هناگادج 
تـسا بجاو  دروآ  اـج  هب  رگید  ناـمز  رد  ار  يرگید  یناـمز و  رد  ار  ود  نیا  زا  یکی  دـناوتب  هچناـنچ  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  دروآ 
تـسا بجاو  دهد  ماجنا  ار  ود  ره  دناوتب  تقو  کی  رد  هچنانچ  دروآ و  اج  هب  ار  نامه  دنک  یم  اضتقا  نامز  ره  رد  يو  هفیظو  هچنآ 

نیمه زین  طوحا  دوش و  هدروآ  اج  هب  هرمع  زا  شیپ  جح  دیاب  هک  تسا  نیا  تروص  نیا  رد  اهقف  نیب  روهـشم  دهد و  ماجنا  ار  ود  ره 
.تسا

: دراد قرف  دنچ  عتمت  جح  اب  دارفا  جح  دنتسه و  كرتشم  لامعا  مامت  رد  عتمت  جح  اب  دارفا  جح  هلأسم 158 - 

لصتم و تسا  مزال  دش  هتفگ  هک  روطنامه  عتمت  جـح  یلو  دـشاب ؛ لاس  کی  رد  هرمع و  هب  لصتم  تسین  مزال  دارفا  جـح  هکنآ  لوا :
ماجنا لاس  کی  رد  هرمع و  زا  دعب 
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.دوش

.تسا مزال  ینابرق  دش  هتفگ  هک  نانچ  عتمت  جح  رد  یلو  تسین ؛ مزال  ینابرق  دارفا  جح  رد  هکنآ  مود :

نیا دوش  یمن  عتمت  جح  رد  یلو  دومن ؛ مدقم  نیفوقو  رب  ار  جح  یعـس  فاوط و  رایتخا  لاح  رد  تسا  زیاج  دارفا  جح  رد  هکنآ  موس :
.درک ار  راک 

.دشاب هکم  دوخ  زا  دیاب  عتمت  جح  مارحا  اما  دشاب و  دش  دهاوخ  هتفگ  هک  ییاهاج  زا  یکی  زا  دیاب  دارفا  جح  مارحا  هکنآ  مراهچ :

جح زا  شیپ  هرمع  تسا  بجاو  عتمت  جح  رد  یلو  دروآ ؛ اج  هب  نآ  زا  دعب  ای  جح  زا  شیپ  دوش  یم  ار  دارفا  جـح  هرمع  هکنآ  مجنپ :
.دشاب

زیاـج یبوجو ؛ طاـیتحا  رب  اـنب  مارحا  زا  سپ  عتمت  جـح  رد  دومن و  یبحتـسم  فاوط  دوـش  یم  دارفا  جـح  مارحا  زا  دـعب  هکنآ  مشش :
.دوش هدروآ  اج  هب  یبحتسم  فاوط  تسین 

زا دعب  هک  یتروص  رد  رگم  دومن ؛ لودـع  عتمت  هرمع  هب  ناوت  یم  دوش ؛ هتـسب  مارحا  یبحتـسم  دارفا  جـح  يارب  هاگره  هلأسم 159 - 
.دومن لودع  عتمت  هرمع  هب  دناوت  یمن  هک  دیوگب  هیبلت  یعس 

بجاو یلو  دیامن ؛ فاوط  ابابحتـسا  ادـخ  هناخ  رود  تسا  زیاج  دـش ؛ هکم  دراو  تسب و  مارحا  دارفا  جـح  يارب  هاگره  هلأسم 160 - 
.طایتحا رب  انب  دیوگب  هیبلت  فاوط ؛ زامن  يرازگرب  زا  سپ  تروص  نیا  رد  تسا 

نارق جح 

ینابرق فلکم  دیاب  مارحا  ماگنه  نارق  جح  رد  هکنآ  رگم  دـنناسکی ؛ دـحتم و  تاهج  مامت  رد  دارفا  جـح  اب  نارق  جـح  هلأسم 161 - 
اب دوش ؛ یم  ققحم  هیبلت  اب  هکروطنامه  جح  زا  مسق  نیا  رد  مارحا  دوش و  یم  بجاو  وارب  ینابرق  تهج  نیدـب  دـشاب و  هتـشاد  هارمه 

دوش و یم  ققحم  زین  نتخیوآ ) ناویح  ندرگ  هب  يزیچ   ) دیلقت ای  نتشاذگ ) تمالع   ) راعشا
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.دیامن لودع  عتمت  جح  هب  تسین  زیاج  ددنبب  مارحا  نارق  جح  يارب  هاگره 

مارحا ياه  تاقیم 

یکی زا  مارحا  تسا  بجاو  دوش و  یم  هتفگ  تاقیم »  » اهنآ هب  هک  هدش  نییعت  مارحا  نتـسب  يارب  ییاهاج  مالـسا  هسدقم  تعیرـش  رد 
: دنشاب یم  ناکم  هد  اهنآ  دوش و  هتسب  اهاج  نآ  زا 

: هرجش دجسم   - 1

دورب و جح  هب  هنیدم  هار  زا  دشاب  هتساوخ  هک  تسا  یسک  ره  هنیدم و  لها  تاقیم  نا  تسا و  هرونم  هنیدم  یکیدزن  رد  هرجش  دجسم 
تـسا نیا  طوحا  دوش و  هتـسب  مارحا  دـشاب ؛ پچ  ای  تسار  فرط  زا  نآ  ربارب  يذاحم و  هک  يروط  هب  دجـسم  نوریب  رد  تسا  زیاج 

.ددنبن مارحا  میدق  دجسم  تشپ  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوش و  هتسب  مارحا  دجسم  نورد  زا  ناکما  تروص  رد  هک 

هار نایم  رد  هفحج »  » مان هب  يرگید  تاقیم  دـسر و  یم  هرجـش  دجـسم  هب  دور و  یم  جـح  هب  هنیدـم  هار  زا  هک  یـسک  هلأسم 162 - 
یمن هک  اهنیا  دننام  فیعض و  ای  رامیب  صخش  رگم  ددنبب ؛ مارحا  هفحج  زا  هتشذگ و  مارحا  نودب  هرجش  دجـسم  زا  دناوت  یمن  دراد ؛

.دندنبب مارحا  هرجش  دجسم  زا  دنناوت 

: قیقع يداو   - 2

ياراد تاقیم  نیا  دشابن و  دجن  قارع و  لها  دنچ  ره  دنک  روبع  اجنآ  زا  هک  تسا  یـسک  ره  دجن و  قارع و  لها  تاقیم  قیقع  يداو 
: دشاب یم  ءزج  هس 

.تسا 2 لوا  ءزج  مان  هک  خلسم ؛  - 1

.تسا نآ  طسو  مان  هک  هرمغ ؛  - 2

هتـشادن هیقت  ای  يراـمیب  دـننام  یعناـم  هک  یتروص  رد  فلکم  هک  تسا  نآ  یلوا  طوحا و  .تسا و  نآ  رخآ  ماـن  هک  قرع ؛ تاذ   - 3
.ددنبب مارحا  قرع  تاذ  هب  ندیسر  زا  شیپ  دشاب ؛

 - هلأسم 163
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هب ندیـسر  زا  سپ  هدـش و  مرحم  دـنکب  ار  دوخ  سابل  هکنیا  نودـب  قرع  تاذ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  هنایفخم  تسا  زیاج  هیقت  لاـح  رد 
.دشوپب مارحا  هماج  ود  هدنک و  ار  دوخ  ياهسابل  قرع  تاذ 

: هفحج  - 3

تسا یتروص  رد  نیا  دشابن و  اجنآ  لها  دنچ  ره  دیامن  روبع  اجنآ  زا  هک  تسا  یسک  ره  برغم و  رصم و  ماش و  لها  تاقیم  هفحج 
.دشاب هتسبن  مارحا  نآ  زا  قباس  تاقیم  زا  صخش  نیا  هک 

: ململی  - 4

.درذگب هار  نآ  زا  هک  تسا  یسک  ره  نمی و  لها  تاقیم  تسا و  یهوک  مان  ململی » »

: لزانملا نرق   - 5

.دورب هار  نآ  زا  هک  تسا  یسک  ره  فئاط و  لها  تاقیم  لزانملا  نرق 

: همرکم هکم   - 6

تسا و عتمت  جح  تاقیم  يوط ؛ يذ  ات  تسا  نیندم  هبقع  زا  نآ  دودـح  هک  هدوب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  نامز  رد  هک  میدـق  همرکم  هکم 
.درادن یعنام  دشاب  میدق  هکم  زا  دوش  یم  هداد  لامتحا  هک  یناکم  زا  مارحا  یلو  تسا  هکم  دیدج  تالحم  زا  مارحا  كرت  طوحا 

: صخش دوخ  لزنم   - 7

دوخ لزنم  زا  دـناوت  یم  یـصخش  نینچ  هک  دـشاب ؛ تاـقیم  زا  رتکیدزن  هکم  هب  شلزنم  هک  تسا  یـسک  تاـقیم  صخـش ؛ دوخ  لزنم 
.دورب رگید  ياهتاقیم  زا  یکی  هب  نتسب  مارحا  تهج  تسین  مزال  ددنبب و  مارحا 

: هنارعج  - 8

هک هدوب  رواجم  هکم  رد  مامت  لاس  ود  هک  یسک  تسا  هکم  لها  مکح  رد  دارفا و  نارق و  جح  يارب  تسا  هکم  لها  تاقیم  هنارعج » »
.تشذگ  146 هلاسم رد  شمکح  لاس  ود  زا  شیپ  اما  دوب و  دهاوخ  هکم  لها  هلزنمب  نآ  نتشذگ  زا  سپ 

: هرجش دجسم  تاذاحم   - 9

هرونم هنیدم  رد  رتشیب  ای  هام  کی  ابیرقت  هک  یسک 
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يذاحم و دوش  رود  هنیدم  زا  لیم  شش  هک  نیمه  دورب ؛ هکم  ات  هنیدم  فراعتم  هار  ریغ  زا  دهاوخب  دشاب و  جح  مزاع  هدومن و  تماقا 
هرجش و دجسم  تاذاحم  زا  يدعت  رد  ددنب و  یم  مارحا  اجنامه  زا  دوب و  دهاوخ  شتاقیم  اجنامه  دوب و  دهاوخ  هرجـش  دجـسم  ربارب 

تـسین دـیعب  نآ  زاوج  نکلو  تسا ؛ لکـشم  زین  روکذـم  دروم  صوـصخ  زا  هکلب  رگید ؛ تیقاوـم  زا  یکی  تاذاـحم  زا  نتـسب  مارحا 
.دشابن دایز  هلصاف  رگا  اصوصخ 

: لحلا یندا   - 10

تسا و هکم  رد  هک  یـسک  يارب  تسا  هدرفم  هرمع  ره  يارب  هکلب  دارفا ؛ ای  نارق  جـح  زا  دـعب  تسا  هدرفم  هرمع  تاـقیم  لـحلا  یندا 
؛ میعنت هنارعج و  هیبیدـح و  ددـنبب و  مارحا  میعنت  ای  هنارعج  ای  هیبیدـح  زا  تسا  نآ  رتهب  لضفا و  دروآ و  اج  هب  هدرفم  هرمع  دـهاوخب 

.تسا فورعم  روهشم و  هکم  لها  دزن  هک  دشاب  یم  ناکم  هس  مان 

اهتاقیم ماکحا 

دوخ زا  یتسیاب  هکلب  دنک  یمن  تیافک  مارحا  اب  تاقیم  زا  روبع  هک  نانچمه  تسین ؛ زیاج  تاقیم  زا  شیپ  نتسب  مارحا  هلأسم 164 - 
: تسا هدش  انثتسا  درومود  مکح ؛ نیا  زا  .دوش و  هتسب  مارحا  تاقیم 

تسا و حیحـص  تاقیم  زا  لبق  نتـسب  مارحا  تروص  نیا  رد  هک  ددـنبب ؛ مارحا  تاقیم  هب  ندیـسر  زا  شیپ  هک  دـیامن  رذـن  هکنآ   - 1
اهتاقیم زا  کیچیه  هب  هک  دورب  هکم  هب  یهار  زا  دـناوت  یم  هکلب  تسین ؛ تاـقیم  زا  نتـشذگ  اـی  تاـقیم  رد  نآ  دـیدجت  هب  یجاـیتحا 

مارحا رگا  هک  تسا  نیا  تسه  هک  یقرف  یلب  تسین ؛ هدرفم  هرمع  بحتـسم و  بجاو و  جح  نیب  یقرف  مکح  نیا  رد  دنکن و  دروخرب 
جح ياه  هام  رد  تسا  مزال  دشاب ؛ جح  يارب 
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.تشذگ هک  نانچ  هجحلا ) يذ  هدعقلا ؛ يذ  لاوش ؛  ) دشاب

هرمع كرد  هب  قفوم  ددنبب  تاقیم  زا  ار  مارحا  رگا  هک  دـشاب  هتـشاد  نآ  میب  دراد و  بجر  هام  رد  هدرفم  هرمع  دـصق  هک  یـسک   - 2
ار هرمع  لامعا  دنچ  ره  دوش ؛ یم  هدرمـش  بجر  هرمع  وا  يارب  ددنبب و  مارحا  تاقیم  زا  لبق  تسا  زیاج  یـصخش  نینچ  يارب  دوشن ؛

.تسین بحتسم  بجاو و  هرمع  نیب  یقرف  مکح  نیا  رد  دروآ و  اج  هب  نابعش  هام  رد 

تجح ای  دیامن  لصاح  نآ  هب  نانیمطا  ای  ددنبب  مارحا  هدومن و  ادیپ  تاقیم  هب  ندیـسر  هب  نیقی  تسا  بجاو  فلکم  رب  هلأسم 165 - 
هب ندیسر  رد  کش  هچنانچ  دوش و  یم  بوسحم  هیعرش  تجح  اهنآ  هتفگ  دننک  یم  یگدنز  اجنآ  هک  يدارفا  دشاب و  هتـشاد  یعرش 

.دوب دهاوخن  زیاج  وا  يارب  نتسب  مارحا  دشاب ؛ هتشاد  تاقیم 

تسین لطاب  يو  مارحا  تسب ؛ مارحا  تاقیم  زا  دوخ  رذن  فالخ  رب  ددنبب و  مارحا  تاقیم  زا  لبق  هدومن  رذن  هک  یـسک  هلأسم 166 - 
.دشاب هدرک  ار  راک  نیا  دمع  يور  زا  رگا  دوش  یم  بجاو  وا  رب  رذن  تفلاخم  هرافک  یلو 

ای جـح  دـصق  هک  یـسک  سپ  تسین ؛ زیاج  زین  تاقیم  زا  نآ  ریخات  تسین ؛ زیاج  تاقیم  رب  مارحا  میدـقت  هک  ناـنچمه  هلأسم 167 - 
تاقیم دـنچ  ره  ددـنبب ؛ مارحا  تاقیم  زا  هکنآ  رگم  دـیامن  روبع  تاقیم  زا  رایتخا  لاح  رد  دـناوت  یمن  دراد ؛ ار  هکم  لوخد  اـی  هرمع 

.ددرگرب تاقیم  هب  دیاب  ناکما  تروص  رد  درک ؛ يورشیپ  هتشذگ و  تاقیم  زا  مارحا  نودب  هاگره  دشاب و  هتشاد  ولج  رد  يرگید 

نآ زا  هتسبن و  مارحا  تاقیم  زا  دمع  ملع و  يور  زا  فلکم  هاگره  هلأسم 168 - 
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: دراد تروص  دنچ  هلأسم  نیا  تشذگ ؛

شنتشگرب هاوخ  ددنبب ؛ مارحا  نآ  زا  هتـشگرب و  تاقیم  هب  تسا  بجاو  تروص  نیا  رد  هک  ددرگرب ؛ تاقیم  هب  دناوت  یم  هکنآ  لوا :
.دوبدهاوخ حیحص  لاکشا  نودب  شلمع  درک ؛ يراک  نینچ  رگا  سپ  دشاب ؛ نآ  جراخ  زا  ای  مرح  لخاد  زا 

.دورب نوریب  مرح  زا  دناوتب  یلو  ددرگرب  تاقیم  هب  دناوتن  دشاب و  مرح  رد  فلکم  هکنآ  مود :

.دشاب جح  توف  میب  تهج  هب  دنچ  ره  دورب ؛ مرح  نوریب  ای  تاقیم  هب  دناوتن  دشاب و  مرح  رد  هکنآ  موس :

هب مکح  ریخا  تروص  هس  رد  مهیلع -  هّللا  ناوضر  اهقف -  زا  یعمج  ددرگرب و  تاقیم  هب  دـناوتن  دـشاب و  مرح  جراخ  هکنآ  مراـهچ :
.تسین هجو  زا  یلاخ  نا  دنا و  هدومن  هرمع  نالطب 

؛ دیامن كرت  ار  مارحا  تاقیم ؛ نتسنادن  ای  مکح  نتسنادن  ای  اهنیا  دننام  یشوهیب و  ای  یـشومارف  تهج  هب  ناسنا  هاگره  هلأسم 169 - 
: دشاب یم  تروص  راهچ  ياراد  زین  هلأسم  نیا  درذگب ؛ تاقیم  زا  مارحا  نودب  ینعی 

.ددنبب مارحا  اجنامه  زا  هتشگرب و  تاقیم  هب  تسا  بجاو  تروص  نیا  رد  هک  ددرگرب ؛ تاقیم  هب  دناوتب  هکنآ  لوا :

مرح زا  تسا  مزال  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ؛ نکمم  مرح  جراـخ  هب  نکمم و  ریغ  تاـقیم  هب  نتـشگرب  دـشاب و  مرح  رد  هکنآ  مود :
.ددنبب مارحا  دوش و  رود  مرح  زا  دناوتب  هچره  هک  تسا  نیا  تروص  نیا  رد  طوحا  دوش و  مرحم  مرح  جراخ  زا  هتفر و  نوریب 

مارحا دوـخ  ياـج  زا  تسا  مزـال  تروـص  نیا  رد  هک  دـشابن ؛ نکمم  شیارب  مرح  جراـخ  هب  نتـشگرب  دـشاب و  مرح  رد  هکنآ  موـس :
.دشاب هدش  هکم  دراو  دنچ  ره  ددنبب ؛

تاقیم هب  دناوتن  دشاب و  مرح  جراخ  رد  هکنآ  مراهچ :
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مارحا دوش و  رود  مرح  زا  دـناوتب  هچره  هک  تسا  نیا  طوحا  دوش و  مرحم  مرح  جراـخ  زا  تسا  مزـال  تروـص  نیا  رد  هک  ددرگرب ؛
.دهدب ماجنا  دش  هتفگ  هک  ار  یفیاظو  رگا  دوش ؛ یم  فلکم  لمع  تحص  هب  مکح  تروص  دنچ  نیا  مامت  رد  .ددنبب و 

تسا مزال  وا  رب  دش ؛ مرح  لخاد  هتسبن و  مارحا  تاقیم  زا  هلأسم  نتـسنادن  مکح و  هب  لهج  يور  زا  ضئاح  نز  هاگره  هلأسم 170 - 
ات هک  تسا  نیا  طایتحا  هکلب  ددـنبب ؛ مارحا  اجنآ  زا  هتفر و  مرح  جراخ  هب  ددرگرب ؛ تاـقیم  هب  دـناوتن  هک  یتروص  رد  نارگید  دـننام 

نیا ماجنا  هک  یتروص  رد  دشابن و  جح  توف  مزلتسم  لمع  نیا  هک  یطرش  هب  ددنبب  مارحا  دوش و  رود  مرح  زا  تسا  نکمم  هک  اجنآ 
.دوش مرحم  دناوت  یم  هک  ییاج  زا  دشابن  نکمم  شیارب  لمع 

تهج هب  دـنچ  ره  نآ  هداعا  هچناـنچ  دوش و  هتفرگ  رـس  زا  ناـکما  تروص  رد  تسا  بجاو  دـش ؛ دـساف  هرمع  هاـگره  هلأسم 171 - 
.دوش هداعا  دعب  لاس  رد  تسا  مزال  دوب و  دهاوخ  دساف  يو  جح  دشابن ؛ نکمم  تقو  یمک 

يو هرمع  دروآ ؛ اج  هب  مارحا  نودـب  ار  هرمع  یـشومارف  ای  ینادان  يور  زا  فلکم  رگا  هک  دـنا  هدومرف  اـهقف  زا  یعمج  هلأسم 172 - 
تروص رد  دـش  هتفگ  هک  يروط  هب  هک  تسا  نیا  تروص  نیا  رد  طایتحا  تسین و  لاکـشا  زا  یلاـخ  شیاـمرف  نیا  تسا و  حـیحص 

.دوش كرت  دیابن  هتبلا  طایتحا  نیا  دیامن و  هداعا  ناکما 

يارب دش  رکذ  هک  هناگجنپ  ياهتاقیم  زا  یکی  زا  تسا  بجاو  دشاب ؛ رود  هکم  زا  شنطو  هک  یـسک  تشذـگ  قباس  رد  هلأسم 173 - 
سپ ددنبب ؛ مارحا  هرمع 
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یگمه هک  نامز  نیا  رد  جاجح  عضو  دـننام  دـشابن  اجنآ  زا  شهار  هچنانچ  درادـن و  یلاکـشا  هک  دـشاب  اـهتاقیم  نآ  زا  شهار  رگا 
هک دشاب  اهنآ  زا  یکی  ربارب  يذاحم و  رگم  تسین  يزجم  هدـج  زا  مارحا  سپ  تسین  تیقاوم  زا  هدـجو  دـنوش  یم  هدـج  دراو  ءادـتبا 
هب ناکما  تروص  رد  هک  تسا  مزال  یجاح  رب  لاح  نیا  اب  سپ  دشاب ؛ یم  يو  تاذاحم  مدع  هب  نانیمطا  هکلب  تسا  هدـشن  تباث  نیا 
رد دـنچ  ره  دـشاب ؛ هظحالم  لـباق  هک  يرادـقم  هب  هدـج  هب  ندیـسر  زا  لـبق  هار  رد  اـی  دوخ  دـلب  نطو و  زا  اـی  دورب  تیقاوم  زا  یکی 
هب دورب  مارحا ؛ نودب  هدش  هدج  دراو  هک  یـسک  يارب  تسا  نکمم  ددنبب و  مارحا  رذـن ؛ لحم  زا  هدومن و  مارحا  رذـن  دـشاب ؛ امیپاوه 
رد دشاب و  یم  تسا  تیقاوم  زا  یکی  هک  هفحج  زا  لبق  هکنیا  رابتعا  هب  ددنبب ؛ مارحا  رذن  هب  اجنآ  زا  تسا و  هنیدـم  هار  رد  هک  غبار » »

هتسب و مارحا  رذن  اب  هدج  زا  تسا  مزال  هدشن ؛ مرحم  رذن  هب  مه  تاقیم  زا  لبق  دشابن و  نکمم  تیقاوم  زا  یکی  هب  نتفر  هک  یتروص 
.دنک مارحا  دیدجت  نآ  لوخد  زا  لبق  مرح  جراخ  رد  ادعب 

مرحم هکم  زا  دوخ  جح  يارب  هک  تسا  بجاو  دروآ ؛ اج  هب  عتمت  جح  دهاوخ  یم  هک  یصخش  هک  دش  هتفگ  قباس  رد  هلأسم 174 - 
هکم دراو  مارحا  اب  دنچ  ره  دوب ؛ دهاوخن  حیحـص  شمارحا  ددـنبب  مارحا  هکم  زا  ریغ  يرگید  ياج  زا  دـمع  ملع و  اب  رگا  سپ  دوش ؛

لطاب شجح  تروص  نیا  ریغ  رد  دیامن و  دیدجت  هکم  رد  ار  مارحا  تسا  بجاو  ناکما  تروص  رد  هکلب  دوش ؛
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.دوب دهاوخ 

تـسا بجاو  ناکما  تروص  رد  دوش ؛ مرحم  هکم  زا  هک  دومن  شومارف  دیامن  عتمت  جح  دهاوخ  یم  هک  یـسک  هاگره  هلأسم 175 - 
ار هلأسم  هک  یـسک  مکح  تسا  نینچمه  ددنبب و  مارحا  دـشاب  تافرع  رد  دـنچ  ره  دوخ  ياج  زا  دـشن  نکمم  رگا  ددرگرب و  هکم  هب 

.هتسناد یمن 

نینچمهو تسا ؛ حیحـص  شجح  دـیاین ؛ شدای  جـح  لامعا  نایاپ  ات  هدومن و  شومارف  یلکب  ار  جـح  مارحا  هک  یـسک  هلأسم 176 - 
.هلأسم هب  لهاج  مکح  تسا 

مارحا تیفیک 

: تسا زیچ  هس  مارحا  تابجاو 

.مارحا سابل  ندیشوپ  هیبلت ؛ تین ؛

: تین لوا - 

؛ دنادن لیـصفت  روط  هب  ار  بجاو  لامعا  هچنانچ  یلاعت و  هّللا  یلا  هبرق  هدش  بجاو  هرمع  جـح و  رد  هچنآ  ندروآ  اج  هب  دـصق  ینعی 
يور زا  دوش  یم  بجاو  وا  رب  هچنآ  اجیردـت  تسا  مزال  ماگنه  نیا  رد  دـیامن و  لامجا  روط  هب  ار  ندروآ  اـج  هب  دـصق  تسا  بجاو 

.دوب و دهاوخ  لطاب  شمارحا  تسب ؛ مارحا  دصق ؛ نودب  هاگره  سپ  دسرپب ؛ دشاب  شقوثو  دروم  هک  یـسک  زا  ای  هتفرگ  دای  کسانم 
: تسا ربتعم  زیچ  دنچ  تین  رد 

.مارحا زا  ریغ  رگید  تادابع  دننام  ادخ ) هب  یکیدزن   ) تبرق دصق   - 1

.مارحا رد  عورش  اب  ندوب  نامزمه   - 2

ای تسا  دوخ  يارب  هکنیا  نییعت  دارفا و  اـی  نارق  اـی  تسا  عتمت  هک  جـح  نییعت  جـح و  يارب  اـی  تسا  هرمع  يارب  هک  مارحا  نییعت   - 3
هک تسا  يرذن  جح  ای  هدـش  بجاو  وا  رب  تعاطتـسا  هب  راب  نیلوا  يارب  هک  تسا  مالـسالا  هجح  شجح  هکنیا  نییعت  يرگید و  يارب 

ای هدش  بجاو  وا  رب  لبق  جح  ندوب  دساف  ببس  هب  هک  تسا  یجح  ای  هدش  بجاو  وا  رب  رذن  ببس  هب 
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؛ دوـمن مارحا  تین ؛ نییعت  نودـب  رگا  سپ  دوـش ؛ صخـشم  تین  رد  دـیاب  دـشاب  هک  اـهنیا  زا  کـیره  هصـالخ  تسا ؛ یبحتـسم  جـح 
.دوب دهاوخ  لطاب  شمارحا 

نهذ زا  ای  هدروآ  نابز  هب  ار  تین  تسین  مزال  ینعی  تسین ؛ ربتعم  نهذ  زا  ندـنارذگ  نابز و  هب  نتفگ  تین  تحـص  رد  هلأسم 177 - 
.تسا یفاک  یعاد  اهنآ  رد  هک  رگید  ياهتدابع  دننام  دنک ؛ یم  تیافک  نآ  رب  یعاد  هکلب  دنارذگب ؛ دوخ 

.تسین ربتعم  مارحا  رخآ  ات  لوا  زا  تامرحم  كرت  رب  مزع  مارحا  تحص  رد  هلأسم 178 - 

: هیبلت مود - 

: تسا هلمج  دنچ  نیا  نتفگ  ینعی 

: تسا هلمج  نیا  ندومن  هفاضا  یلوا  طوحا و  و  کیبل » کل  کیرش  کیبل ال  کیبل ؛ مهللا  کیبل  »

هک دوش  هفاضا  کلملا » و   » هملک زا  دـعب  کل »  » هملک تسا  زیاـج  و  کـیبل » کـل  کیرـش  ـال  کـلملا  کـل و  همعنلا  دـمحلا و  نا  »
«. کل کلملا  و   » دیوگب

: تسا نیا  لماک  هیبلت  و 

« کیبل کل  کیرش  ال  کل ؛ کلملا  کل و  همعنلا  دمحلا و  نا  کیبل ؛ کل  کیرش  کیبل ال  کیبل ؛ مهللا  کیبل  »

: ینعی

کلم و تمعن و  تسازس و  ار  وت  شیاتس  هک  یتسردب  تسین ؛ کیرـش  وت  يارب  ار ؛ وت  نامرف  منک  یم  تعاطا  تباجا و  اراگدرورپ  »
«. تسین اهنآ  رد  وت  يارب  یکیرش  تسوت ؛ نآ  زا  یهاشداپ 

نیا دنچ  ره  زامن ؛ رد  مارحالا  هریبکت  دننام  دیامن ؛ ادا  حیحص  روط  هب  هتفرگ و  دای  ار  هیبلت  ظافلا  تسا  مزال  فلکم  رب  هلأسم 179 - 
تفرگن و دای  ار  ظافلا  نیا  رگا  سپ  دیوگب ؛ وا  دـننام  وا  دـیوگب و  تسا  دـلب  بوخ  هک  يرگید  ینعی  دـشاب ؛ يرگید  نیقلت  اب  ینعم 

همجرت نتفگ  روسیم و  رادقم  هب  نتفگ  نیب  هک  تسا  نیا  طوحا  دوبن ؛ روسیم  شیارب  مه  نیقلت 
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.دنک عمج  دیوگب  وا  ياج  هب  هک  يرگید  نتفرگ  بیان  اهنآ و 

راک نیا  هک  تسا  نیا  یلوا  دهد و  تکرح  ار  دوخ  نابز  هدومن و  هراشا  هیبلت  هب  دوخ  تشگنا  اب  لال  گنگ و  صخش  هلأسم 180 - 
.دیوگب هیبلت  وا  ياج  هب  هک  دریگب  مه  بیان  هداد و  ماجنا  دوخ  ار 

.دیوگ یم  هیبلت  وا  ياج  هب  يرگید  زیمم ؛ ریغ  هچب  هلأسم 181 - 

جح اماو  دوش ؛ یمن  دقعنم  هیبلت  نودـب  هدرفم ؛ هرمع  مارحا  دارفا و  جـح  مارحا  عتمت و  هرمع  مارحا  عتمت و  جـح  مارحا  هلأسم 182 - 
ینابرق رتش  هب  صتخم  راعـشا  .دوش و  یم  ققحم  زین  دیلقت  ای  راعـشا  هب  دوش ؛ یم  دقعنم  ققحم و  هیبلت  هب  نآ  مارحا  هک  نانچمه  نارق 

تسا و دیلقت  راعشا و  نیب  عمج  رتش ، رد  یلوا  تسا و  ینابرق  عاونا  زا  دنفـسوگ  واگ و  زا  نآ  ریغ  رتش و  نیب  كرتشم  دیلقت  تسا و 
تسار فرط  ندرک  هراپ  زا  ترابع  راعشا  .تسا و  هدش  دقعنم  دیلقت  ای  راعشا  هب  شمارحا  دنچ  ره  تسا ؛ هیبلت  نارق ؛ جح  رد  طوحا 

دـیامن و دولآ  نوخ  هدومن  هراپ  ار  شناـهوک  تسار  فرط  هداتـسیا و  یناـبرق  پچ  فرط  مرحم  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  رتش  ناـهوک 
.دزیوایب ینابرق  ندرگ  هب  دشاب  هدرازگ  زامن  نآ  اب  هک  يا  هنهک  نیلعن  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  دیلقت 

ربکا ثدح  ای  رغـصا  ثدح  هب  ثدحم  هک  یـسک  تسین و  طرـش  ربکا  رغـصا و  ثدح  زا  تراهط  مارحا ؛ تحـص  رد  هلأسم 183 - 
؛ درادن یلاکشا  سافن  ای  ضیح  لاح  رد  نز  ای  بنج  ای  وضو  یب  صخـش  مارحا  رت  حضاو  ترابع  هب  تسا ؛ حیحـص  يو  مارحا  دشاب 

بنج و نیا  رب  انب 
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.دندنبب مارحا  دنناوت  یم  ءاسفن  ضئاح و 

یم هک  یصخش  هب  تبسن  دیلقت  راعشا و  ای  هیبلت  نودب  مارحا  سپ  تسا ؛ زامن  رد  مارحالا  هریبکت  هلزنمب  مارحا  رد  هیبلت  هلأسم 184 - 
ار مارحا  تامرحم  زا  یکی  دیشوپ و  ار  مارحا  سابل  هدومن و  مارحا  تین  هاگره  سپ  دوش ؛ یمن  ققحم  دروآ  اج  هب  نارق  جح  دهاوخ 

.دوب دهاوخن  يو  رب  يا  هرافک  هدرکن و  یهانگ  دروآ ؛ اج  هب  دیلقت ) راعشا و  ای  نتفگ  هیبلت   ) مارحا ققحت  زا  لبق 

لیم کی  هک  تسا  ییاج   ) ادیب رد  ار  هیبلت  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دورب  جح  هب  هنیدم  هار  زا  دهاوخ  یم  هک  یـسک  هلأسم 185 - 
نتفر هار  يردـق  زا  سپ  ار  هیبلت  دور  یم  جـح  هب  رگید  هار  زا  هک  یـسک  دـیامن و  دـیدجت  دراد ) هلـصاف  هکم  فرط  هب  هفیلحلاوذ  اب 
ریخات تسا ) مدر  زا  لبق  یعدم و  شمان  هک  ییاج   ) اطقر هب  ندیسر  ات  ار  هیبلت  دورب ؛ جح  هب  دهاوخ  یم  هکم  زا  هک  یـسک  دیوگب و 

.دیوگب دنلب  دش  هتفگ  هک  ییاهاج  زا  دیوگب و  هتسهآ  ار  هیبلت  اروف  ددنب  یم  مارحا  هک  ییاج  زا  هک  تسا  نیا  طایتحا  یلو  دیامن ؛

دیوگن و هیبلت  داتفا ؛ هکم  میدق  ياه  هناخ  هب  شمشچ  هک  یماگنه  تسا  بجاو  دروآ  یم  اج  هب  عتمت  هرمع  هک  یسک  هلأسم 186 - 
مارحا هک  هتفر  نوریب  هکم  زا  هچنانچ  مرح و  لوخد  ماگنه  ددـنبب ؛ هرمع  مرح  جراخ  زا  رگا  دروآ  یم  اج  هب  هدرفم  هرمع  هک  یـسک 

یجح عون  ره  دروآ -  یم  اج  هب  جـح  هک  یـسک  دـیامن و  عطق  ار  هیبلت  ادـخ ) هناخ   ) هبعک ندـید  ماگنه  دروآ  یم  اج  هب  جـح  هرمع 
.دیامن عطق  ار  هیبلت  هفرع  زور  رهظ )  ) لاوز ماگنه  دشاب - 

هلأسم
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هیبلت هتشاذگ و  نتفگن  رب  انب  هن ؛ ای  هتفک  هیبلت  هک  دنک  کش  تاقیم ؛ زا  نتشذگ  زا  شیپ  مارحا و  سابل  ندیـشوپ  زا  سپ  رگا   - 187
.تسا حیحص  شلمع  مارحا و  دراذگب و  ندوب  تسرد  رب  انب  هن ؛ ای  هتفگ  تسرد  ایآ  هک  دنک  کش  نتفگ  هیبلت  زا  دعب  رگا  دیوگب و 

: تسا مارح  مرحم  رب  شندیشوپ  هک  ییاهتخر  ندنک  زا  سپ  تسا  ءادر ) رازا و   ) مارحا هماج  ود  ندیشوپ  موس - 

دننام ار  يرگید  دنیوگ و  رازا »  » ار نا  هتـسب و  دوخ  رمک  رود  هب  گنل  دـننام  ار  یکی  هک  تسا  وحن  نیا  هب  هماج  ود  نآ  ندیـشوپ  و 
هب ندیـسر  ات  وا  سابل  ندـنک  تسا  زیاج  دـشاب و  یم  ینثتـسم  مکح  نیا  زا  غلابان  هچب  .دـنیوگ و  ءادر »  » ار نا  دریگب و  شود  رب  ابع 

.دوش ریخات  خف » »

ندیـشوپ هک  تسا  نیا  طایتحا  رهظا و  رب  انب  تسین  مارحا  ققحت  طرـش  تسا ؛ يدبعت  بجاو  مارحا  هماج  ود  ندیـشوپ  هلأسم 188 - 
.دشاب فراعتم  وحن  هب  اهنآ 

دناشوپب و ار  هناش  ود  هک  دشاب  يا  هزادنا  هب  دیاب  ءادر  دـناشوپب و  ار  وناز  ات  فان  زا  هک  دـشاب  يا  هزادـنا  هب  دـیاب  رازا  هلأسم 189 - 
زا سپ  دروآ ؛ اـج  هب  ندیـشوپ  زا  شیپ  ار  هیبـلت  تین و  رگا  سپ  دـشاب ؛ هیبـلت  تین و  زا  شیپ  اـهنآ  ندیـشوپ  هک  تسا  نـیا  طاـیتحا 

.دیامن هداعا  ندیشوپ 

حیحـص شمارحا  دـنکب و  اروف  ار  نآ  تسب ؛ مارحا  هدیـشوپ  نهاریپ  هک  یعقوـم  یـشومارف  اـی  یناداـن  يور  زا  هاـگره  هلأسم 190 - 
دهاوخ حیحص  ددنبب ؛ مارحا  يداع  هماج  ای  نهاریپ  رد  دمع  ملع و  يور  زا  هک  یتروص  رد  یتح  هک  تسا  نیا  رهظا  هکلب  تسا ؛
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نآ هقی  هچنانچ  دنکب و  اپ  فرط  زا  ار  نآ  دیاب  یلو  تسا  حیحص  کش  نودب  شمارحا  دیشوپ ؛ ینهاریپ  مارحا  زا  دعب  رگا  اما  دوب و 
.دوش هدنک  رس  فرط  زا  دیابن  هکنآ  هصالخ  دنکب ؛ اپ  فرط  زا  هدیرد و  ای  هتفاکش  ار  نآ  دنکب ؛ اپ  فرط  زا  دوشن  هک  دشاب  گنت 

.درادن یبیع  نآ  ریغ  ای  امرگ  ای  امرس  زا  يریگولج  يارب  نآ  زا  دعب  ای  مارحا  لوا  رد  هماج  ود  زا  شیب  ندیشوپ  هلأسم 191 - 

ریرح زا  مارحا  هماج  ود  هک  تسا  مزال  سپ  تسا ؛ طرش  زین  مارحا  هماج  ود  رد  تسا ؛ طرش  رازگزامن  سابل  رد  هچنآ  هلأسم 192 - 
یلب دـشاب ؛ كاپ  تسا  مزال  نینچمهو  دـشابن ؛ زین  تفاب  رز  دـشابن و  تسا  مارح  شتـشوگ  ندروخ  هک  یناویح  يازجا  زا  صلاخ و 

.درادن یبیع  تسا  هدوشخب  زامن  رد  هک  یتساجن  هب  ندش  سجن 

.دشابن امن  ندب  زین  ءادر  تسا  نیا  طوحا  دشابن و  امن  ندب  دیاب  رازا  هلأسم 193 - 

.دشابن دمن  تسوپ و  مرچ و  لیبق  زا  دشاب و  ینتفاب  هک  تسا  نیا  مارحا  هماج  ود  رد  طوحا  هلأسم 194 - 

ياراد هک  یتروص  رد  دوخ  يداع  ياـهتخر  رد  دـنناوت  یم  ناـنز  تسا و  بجاو  نادرم  رب  طـقف  رازا  ءادر و  ندیـشوپ  هلأسم 195 - 
.دندنبب مارحا  دشاب  هدش  رکذ  طیارش 

هک تسا  نیا  طایتحا  دـندنبب و  مارحا  ریرح  هماج  رد  دـیابن  نانز  اما  تسا ؛ مارح  نادرم  رب  طقف  هچرگ  ریرح  ندیـشوپ  هلأسم 196 - 
.دنشوپن مارحا  لاوحا  مامت  رد  دشاب ؛ صلاخ  ریرح  زا  هک  يزیچ  چیه 

هک تسا  نیا  طوحا  دوش ؛ سجن  نتسب  مارحا  زا  دعب  ود  ره  ای  مارحا  هماج  ود  زا  یکی  هچنانچ  هلأسم 197 - 
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.دیامن ریهطت  ای  لیدبت  رتدوز  هچره 

نانچمه درادن ؛ یبیع  نآ  ریغ  ای  ترورض  يارب  اهنآ  نتشادرب  دشوپب و  مئاد  روط  هب  ار  مارحا  ياه  هماج  تسین  بجاو  هلأسم 198 - 
.درادن یبیع  دشاب  هدش  رکذ  طیارش  ياراد  ضوع  نآ  هک  یتروص  رد  نآ  ندرک  ضوع  هک 

مارحا كورت 

همدقم

مارحا تین  دنچ  ره  دش  دهاوخن  دقعنم  مارحا  اهنآ  نودب  دوش و  یم  ققحم  دیلقت  ای  راعشا  ای  هیبلت  هب  مارحا  هک  دش  هتفگ  هتشذگ  رد 
: دنمان یم  مارحا  كورت  ار  اهنآ  هک  دوش  یم  مارح  وا  رب  زیچ  جنپ  تسیب و  تسب ؛ مارحا  فلکم  هاگره  سپ  دشاب ؛ هدش  لصاح 

.ییارحص ناویح  راکش   - 1

.نانز اب  یکیدزن   - 2

.نز ندیسوب   - 3

.نز هب  ندز  تسد   - 4

.نز هب  ندرک  هاگن   - 5

.ءانمتسا  - 6

.حاکن دقع   - 7

.شوخ يوب  لامعتسا   - 8

.نادرم رب  هتخود  سابل  ندیشوپ   - 9

.ندیشک همرس   - 10

.هنییآ رد  هاگن   - 11

.نادرم رب  باروج  همکچ و  ندیشوپ   - 12

.نداد مانشد  نتفگ و  غورد   - 13

(. ندرک وگم  وگب و   ) هلداجم  - 14
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.نآ دننام  شپش و  نتشک   - 15

.ندرک تنیز   - 16

.ندرک یلام  نغور   – 17

.ندب يوم  ندنک   - 18

.نادرم رب  رس  ندناشوپ   - 19

.نانز رب  ور  ندناشوپ   - 20

.نادرم رب  نتفر  هیاس  ریز   - 21

.ندب زا  نوخ  ندومن  جراخ   - 22

.نتفرگ نخان   - 23

.ندیشک نادند   - 24

.حالس نتشاد  هارمه   - 25

.دش دهاوخ  نایب  لیذ  لئاسم  رد  روما  نیا  لیصفت  و 

ییارحص ناویح  راکش   - 1

هکنآ هچ  دـشکب ؛ ای  هدومن  راکـش  ار  ییارحـص  ناویح  دـیابن  دـشاب ؛ مرح ) جراخ   ) لح رد  هاوخ  مرح  رد  هاوخ  مرحم  هلأسم 199 - 
رد راکش  دشاب و  هدش  یلها  راکـش  زا  دعب  هچرگا  ییارحـص  ناویح  نتـشک  تسین  زیاج  هک  نانچمه  دشابن ؛ ای  دشاب  تشوگ  لالح 

.دشابن مرحم  یچراکش  دنچ  ره  تسین ؛ زیاج  اقلطم  مرح 

هراشا اب  دنچ  ره  تسا ؛ مارح  زین  راکش  رد  يرگید  کمک  تسا ؛ مارح  مرحم  رب  ییارحص  ناویح  راکـش  هک  نانچمه  هلأسم 100 - 
لحم ای  دشاب  مرحم  یچراکش  هکنیا  نیب  کمک  تمرح  رد  دشاب و 
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.تسین یقرف 

شراکـش هچرگا  دنک ؛ يرادهگن  وا  زا  ای  هتفرگ  تسد  هب  ار  هدرک  دراو  مرح  رد  ای  تسوا  اب  هک  يراکـش  دیابن  مرحم  هلأسم 101 - 
تشوگ ندروخ  لحم ؛ رب  تسا  مارح  زین  دشاب و  لحم  هدننک  راکـش  دنچ  ره  دروخب  راکـش  تشوگ  زا  دیابن  دشاب و  مارحا  زا  شیپ 

تسا ییارحص  ناویح  هب  قحلم  خلم  دشاب و  هدومن  حبذ  مرح  رد  لحم  هک  ار  يراکش  نینچه  هدومن و  حبذ  ار  وا  مرحم  هک  يراکش 
.تسا مارح  شندروخ  نتفرگ و  راکش و  و 

زا دوصقم  درادـن و  یلاکـشا  یهام ؛ دـننام  ییایرد  ناویح  راکـش  تسا و  ییارحـص  ناویح  هب  صتخم  روکذـم  مکح  هلأسم 102 - 
یم ییارحص  هب  قحلم  دنک ؛ یم  یگدنز  ود  ره  ایرد  ارحـص و  رد  هک  یناویح  اماو  دنک ؛ یگدنز  بآ  رد  طقف  هک  تسا  نآ  ییایرد 
غرم دننام  یلها  ناویح  نتـشک  نینچمه  درادن و  یلاکـشا  رهظا  رب  انب  ییایرد  ای  تسا  ییارحـص  هکنیا  هب  کش  تروص  رد  دـشاب و 
یلها تسین  مولعم  هک  یناویح  حبذ  نینچمه  درادن و  یبیع  رتش ؛ واگ و  دنفـسوگ و  دـشاب و  هدـش  یـشحو  هچرگا  یـشبحو  یگناخ 

.درادن بیع  یشحو ؛ ای  تسا 

تسا مارح  ییارحص  ناویح  راکش  هک  روطنامه  ینعی  تسا ؛ اهنآ  دوخ  عبات  مکح  رد  روکذم  تاناویح  مخت  هجوج و  هلأسم 103 - 
نتـشک تسا ؛ زیاج  ییایرد  ناویح  راکـش  یلها و  ناویح  نتـشک  هک  روطنامه  تسا و  مارح  زین  نآ  مخت  نتـشادرب  ای  هجوج  راـکش 

.تسا زیاج  زین  اهنآ  مخت  نتسکش  هجوج و 

دننک تیذا  ار  مرح  نارتوبک  ای  دسرتب  دوخ  رب  اهنآ  زا  هک  یتروص  رد  رگم  تسین  زیاج  مرحم  يارب  ناگدـنرد  نتـشک  هلأسم 104 - 
هرافک ناگدنرد  نتشک  رد  و 
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.دشابن ای  دشاب  زیاج  ناشنتشک  هاوخ  رهظا ؛ رب  انب  ریش  یتح  تسین 

هرافک مادـکچیه  نتـشک  رد  دـشکب و  ار  شوم  برقع و  دـب و  ياـهرام  هایـس و  گرزب  راـم  یعفا و  دـناوت  یم  مرحم  هلأسم 105 - 
.تسین

هرافک دـنوش  هتـشک  دـسرب و  اهنآ  هب  ریت  هک  یتروص  رد  دـنک و  يزادـناریت  يراکـش  زاب  غالک و  هب  دـناوت  یم  مرحم  هلأسم 106 - 
.درادن

: راکش تارافک 

: دش دهاوخ  نایب  لیذ  لئاسم  رد  هک  هدش  نیعم  يا  هرافک  هرهطم  تعیرش  رد  ییارحص  تاناویح  زا  کی  ره  راکش  نتشک و  يارب 

واگ و کی  ای  رتش  کی  یشحو ؛ رخ  نتشک  رد  واگ و  کی  یـشحو ؛ واگ  نتـشک  رد  رتش و  کی  غرم ؛ رتش  نتـشک  رد  هلأسم 107 - 
.تسه هرافک  دنفسوگ  کی  طایتحا ؛ رب  انب  هابور  نتشک  رد  نینچمه  دنفسوگ و  کی  شوگرخ ؛ وهآ و  نتشک  رد 

ره يارب  دیامن ؛ ماعطا  ار  نیکـسم  تصـش  دیاب  دوشن ؛ تفای  دشاب و  رتش  نآ ؛ هرافک  هچنانچ  درک  يراکـش  هک  یـسک  هلأسم 108 - 
تـسد دشاب و  واگ  هرافک ؛ رگا  دریگب و  هزور  زور  هدجیه  دیاب  دـناوتن  مه  ار  نیا  رگا  تسا و  ریـس  هد  ابیرقت  هک  دـم  کی  نیکـسم 

دشاب و دنفسوگ  هرافک ؛ رگاو  دریگب ؛ هزور  زور  هن  دناوتن  مه  ار  نیا  رگا  دیامن و  ماعطا  ار  نیکسم  یـس  دیاب  دشابن ؛ رودقم  ای  دیاین 
.دریگب هزور  زور  هس  دیاب  دشابن  نکمتم  رگا  دیامن و  ماعطا  ار  نیکسم  هد  دیاب  دنک ؛ هیهت  دناوتن  ای  دوشن  تفای 

رد دـهدب و  هرافک  دـیاب  دنفـسوگ  کی  دـشکب ؛ هدومن و  راکـش  ار  نآ  دـننام  ای  رتوبک  مرح  جراـخ  رد  مرحم  هاـگره  هلأسم 109 - 
رد دهدب و  هرافک  دیاب  هلاغزب  ای  هرب  کی  نآ ؛ هجوج 
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؛ دـشکب مرح  رد  ار  نآ  دـننام  رتوبک و  مرحم ) ریغ   ) لحم هاگ  ره  دـهدب و  هرافک  دـیاب  طایتحا  رب  انب  مهرد  کـی  نآ  مخت  نتـسکش 
ود ره  دـشکب ؛ ار  نآ  مرح  رد  مرحم  هاگره  دـهدب و  هراـفک  دـیاب  مهرد  عبر  نآ  مخت  رد  مهرد و  مین  نآ  هجوج  رد  مهرد و  کـی 

مکح هدمآ ؛ تکرح  هب  نآ  رد  هجوج  رگا  مخت  مخت و  نتـسکش  هجوج و  نتـشک  رد  تسا  نینچمه  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  هرافک 
.دراد ار  هجوج 

تـسا هرب  کی  نآ ؛ دننام  جارد و  کبک و  و  دنمان ) راوخگنـس  یـسراف  هب  ار  نآ  هک  تسا  یغرم   ) هاطَق راکـش  هرافک  هلأسم 110 - 
كواکچ ار  نآ  یسراف  هب  هک  دشاب  یم  ناغرم  زا  یعون  هک   ) هربق کشجنگ و  راکش  هرافک  دشاب و  راوخفلع  هدش و  هتفرگ  ریش  هک 

ولیک عبر  هس  ابیرقت  هک  دُم  کی  روهشم ؛ رب  انب  نآ  دننام  و  دنمان ) هناگنس  ار  نآ  یسراف  هب  کچوک و  تسا  یغرم   ) هَوعَـص و  دنمان )
کی خلم ؛ کی  نتشک  هرافک  تسا و  هدش  هتفرگ  ریـش  زا  هرب  کی  اهنیا  رد  طوحا  تساهنیا و  دننام  نان و  ای  وج  ای  مدنگ  ریـس ) هد  )

.تسا دنفسوگ  کی  نآ  دایز  رد  نآ و  دننام  مدنگ و  تشم  کی  خلم ؛ کی  زا  رتشیب  هرافک  امرخ و  هناد 

( هیاظع  ) کلومرام عون  کی  دراد و  هرافک  هلاغزب  کی  اهنیا ؛ دننام  رامسوس و  تشپراخ و  ییارحـص و  شوم  نتـشک  هلأسم 111 - 
.دراد هرافک  ماعط  تشم  کی 

.درادن هرافک  دشاب ؛ تیذا  عفد  تهج  هب  نتشک  هک  یتروص  رد  دراد و  هرافک  ماعط  يرادقم  روبنز ؛ يدمع  نتشک  هلأسم 112 - 

دایز خلم  هک  یهار  رد  هلأسم 113 - 
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؛ دوش یم  لامیاپ  خلم  هاوخان  هاوخ  هک  دنکب  ار  راک  نیا  دـناوتن  رگا  دـشکن و  ار  نآ  هک  دـنک  جـک  ار  دوخ  هار  مرحم  یتسیاب  تسا ؛
.درادن یبیع 

.تسه یلقتسم  هرافک  کیره  رب  دندرک ؛ تکرش  يراکش  نتشک  رد  یتعامج  رگا  هلأسم 114 - 

دیاب هرافک  ود  دروخ ؛ ار  نا  درک و  يراکـش  مرحم  رگا  سپ  تسا ؛ راکـش  دوخ  هرافک  دـننام  راکـش  ندروخ  هراـفک  هلأسم 115 - 
.نآ ندروخ  يارب  يرگید  راکش و  يارب  یکی  دهدب ؛

هرافک دـیاب  درم  ات  درکن  شیاـهر  هچناـنچ  دـنک و  اـهر  ار  وا  دـیاب  دوش ؛ مرح  لـخاد  دراد و  هارمه  راکـش  هک  یـسک  هلأسم 116 - 
مارحا زا  دعب  دیاب  ینعی  تسا ؛ يراج  مکح  نیا  زین  دوش  مرحم  ادعب  هدرک و  يراکش  مارحا  زا  لبق  هک  یـسک  هب  تبـسن  هکلب  دهدب ؛

.طایتحا رب  انب  دشاب  هدشن  مرح  لخاد  دنچ  ره  دنک ؛ اهر  ار  راکش 

.دشاب ینادان  ای  وهس  ای  دمع  يور  زا  هچ  درادن  یقرف  شندروخ  راکش و  نتشک  رد  هرافک  بوج  و  هلأسم 117 - 

رد تسا  نینچمه  دشاب ؛ اطخ  ای  یشومارف  ای  ینادان  يور  زا  راکـش  هاوخ  دوش ؛ یم  ررکم  زین  هرافک  ررکم ؛ راکـش  رد  هلأسم 118 - 
ادمع راکش  رگا  اما  دشاب و  ددعتم  ياهمارحا  هب  مرحم  هدننک  راکش  ای  دشاب  لحم  هدننک  راکش  مرح و  رد  راکش  رگا  دمع ؛ تروص 

.دش دهاوخن  ررکم  هرافک  دش ؛ ررکم  مارحا  کی  هب  مرحم  زا 

نانز اب  یکیدزن   - 2

فاوط زامن  ندروآ  اج  هب  زا  شیپ  نآ ؛ زا  دـعب  جـح و  هدرفم و  هرمع  عتمت و  هرمع  يانثا  رد  عامج )  ) نانز اب  یکیدزن  هلأسم 119 - 
.تسا مارح  مرحم  رب  ءاسن 

دمع ملع و  يور  زا  عتمت  هرمع  رد  هاگره  هلأسم 120 - 
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یم بجاو  وا  رب  هرافک  دوش و  یمن  دساف  شا  هرمع  دـشاب ؛ یعـس  زا  تغارف  زا  سپ  هچنانچ  دـیامن ؛ یکیدزن  ولج  ای  بقع  زا  ینز  اب 
دننام شا  هرافک  دشاب  یعـس  زا  شیپ  هچنانچ  تسا و  واگ  کی  ای  رتش و  کی  طایتحاربانب  تسا و  دنفـسوگ  کی  شا  هرافک  دوش و 
هداعا ناکما  تروص  رد  جـح  زا  شیپ  ار  هرمع  هک  تسا  نیا  طایتحا  یلو  دوش ؛ یمن  لطاب  رهظارباـنب  زین  شا  هرمع  تسا و  هتـشذگ 

.دنک هداعا  ار  جح  دعب  لاس  رد  ناکما ؛ مدع  تروص  رد  دیامن و 

یکیدزن اربد  ـالبق و  دوخ  نز  اـب  دـمع  ملع و  يور  زا  هفلدزم  رد  فوـقو  زا  لـبق  هتـسب  جـح  مارحا  هک  یـسک  هاـگره  هلأسم 121 - 
ار جح  تسا  بجاو  کی  ره  رب  دوش و  یم  لطاب  هدوب  لمع  نیا  هب  یـضار  اناد و  مرحم و  هک  یتروص  رد  نآ  جح  وا و  جح  دـیامن ؛

نیا رب  روبجم  نز  رگا  یلو  بحتـسم ؛ ای  دشاب  بجاو  ناشجح  هاوخ  دـیامن ؛ هداعا  دـعب  لاس  رد  ار  جـح  هداد و  هرافک  هدومن و  مامت 
تروص رد  لمع  نیا  هرافک  .دوب و  دهاوخن  يزیچ  نز  رب  دوش و  یم  بجاو  هرافک  ود  درم  رب  دوش و  یمن  دـساف  شجح  هدوب  لمع 

لمع نیا  عوقو  ياج  زا  نز  نا  درم و  نآ  نیب  تسا  بجاو  تسا و  دنفـسوگ  کـی  زجع ؛ تروص  رد  رتش و  کـی  نکمت ؛ تردـق و 
زا سپ  یکیدزن  هاگره  دنسرب و  لحم  نآ  هب  نیفوقو  زا  سپ  هکنآ  ات  دشاب  ییادج  درک  دنهاوخ  هداعا  ادعب  هک  یجح  جح و  نیا  رد 

نیا طوحا  دشاب و  رمتسم  ینم  رد  رحن  تقو  ات  اهنآ  ییادج  تسا  مزال  دشاب  تافرع  هب  ینم  زا  نتشذگ 
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.دشاب هتشاد  رارمتسا  جح  لامعا  مامت  زا  تغارف  ات  اهنآ  ییادج  هک  تسا 

ءاسن فاوط  زا  شیپ  هچنانچ  دنک ؛ یکیدزن  دوخ  لایع  اب  دـمع  ملع و  يور  زا  هفلدزم  رد  فوقو  زا  دـعب  مرحم  هاگره  هلأسم 122 - 
مجنپ رود  زا  شیپ  شلمع  نیا  رگا  تسا  نینچمه  دوش و  یمن  دساف  شجح  یلو  دوش  یم  بجاو  وا  رب  هرافک  هتـشذگ  دـننام  دـشاب 

.درادن زین  هرافک  هدوب  ءاسن  فاوط  زا  دعب  رگا  اما  دشاب و  ءاسن  فاوط 

بجاو وارب  هرافک  قباس  دننام  دیامن ؛ یکیدزن  دوخ  نز  اب  یعس  زا  دعب  هدرفم  هرمع  رد  دمع  ملع و  يور  زا  هک  یسک  هلأسم 123 - 
رد رگید  هام  ات  هرمع  مامتا  زا  دعب  دیاب  تسا و  بجاو  هرافک  دشاب  یعـس  زا  لبق  رگا  یلو  دوش ؛ یمن  دساف  شا  هرمع  یلو  دوش  یم 

.دوش مرحم  مود  هرمع  يارب  اجنآ  زا  هتفر و  تیقاوم  زا  یکی  هب  سپس  دیامن  فقوت  هکم 

؛ دوش یم  بجاو  نز  رب  هرافک  دیامن ؛ یکیدزن  تسا  مارحا  لاح  رد  هک  دوخ  نز  اب  رگا  هدـمآ  رد  مارحا  زا  هک  یـسک  هلأسم 124 - 
.تسا رتش  کی  شا  هرافک  دهدب و  ار  نآ  تمارغ  دیاب  درم  یلو 

هرافک تسا و  حیحـص  شجح  هرمع و  دیامن ؛ یکیدزن  دوخ  نز  اب  یـشومارف  ای  ینادان  يور  زا  هاگره  مرحم  صخـش  هلأسم 125 - 
هب تسا ؛ يراج  زین  دوش  یم  نایب  الیذ  تسا و  هرافک  بجوم  هک  یتاـمرحم  ریاـس  هب  تبـسن  مکح  نیا  دوش و  یمن  بجاو  وا  رب  يا 

: لیذ دراوم  رگم  درادن ؛ هرافک  دنزب  رس  نایسن  لهج و  يور  زا  مرحم  زا  هک  یلمع  ره  هک  ینعم  نیا 

ای دیامن ؛ یکیدزن  دوخ  لایع  اب  هدومن و  شومارف  ار  جح  فاوط  هک  نآ   - 1
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زا دعب  هکنآ  ای  یعـس و  زا  تسا  هدـش  غراف  هکنیا  نامگ  هب  دـمآ  رد  مارحا  زا  هدومن و  شومارف  عتمت  هرمع  رد  ار  یعـس  زا  يرادـقم 
.دنک یکیدزن  دوخ  نز  اب  مکح ؛ نتسنادن  تهج  هب  ریصقت  زا  لبق  یعس و 

.دنتفیب نآ  زا  وم  ود  ای  کی  دشکب و  دوخ  شیر  ای  رس  رب  دوخیب  ار  دوخ  تسد  هک  یسک   - 2

.دش دهاوخ  رکذ  دوخ  ياج  رد  اهنیا  مامت  مکح  .ینادان و  يور  زا  دنک  یلام  نغور  ار  دوخ  ندب  هک  نآ   - 3

.یلاعت هّللاءاش  نا 

نز ندیسوب   - 3

کی تسا  مزال  دش ؛ جراخ  وا  زا  ینم  دیسوب و  ار  وا  هچنانچ  دسوبب و  توهـش  يور  زا  ار  دوخ  نز  مرحم  تسین  زیاج  هلأسم 126 - 
.دراد هرافک  دنفسوگ  کی  دشابن  توهش  يور  زا  ای  دوشن و  جراخ  وا  زا  ینم  رگا  دهدب و  هرافک  رتش 

دنفـسوگ کی  طایتحا  رب  انب  دـیاب  دـسوبب ؛ تسا  مارحا  لاـح  رد  هک  اردوخ  نز  ءاـسن  فاوط  زا  دـعب  صخـش  هاـگره  هلأسم 127 - 
.دشکب

نز سمل   - 4

دیاب درک ؛ ار  راک  نیا  هچنانچ  دلامب و  دوخ  نز  ندـب  هب  توهـش  يور  زا  ار  دوخ  ندـب  ای  تسد  دـیابن  مرحم  صخـش  هلأسم 128 - 
.دوب دهاوخن  وا  رب  يزیچ  دشابن ؛ توهش  يور  زا  لمع  نیا  هچنانچ  دهدب و  هرافک  دنفسوگ  کی 

وا اب  هبعالم  نز و  هب  ندرک  هاگن   - 5

زا رگا  یلو  دهدب ؛ هرافک  دیاب  رتش  کی  دیایب ؛ نوریب  وا  زا  ینم  دنک و  هاگن  دوخ  نز  هب  توهش  يور  زا  مرحم  هاگره  هلأسم 129 - 
.درادن هرافک  دیایب ؛ نوریب  ینم  دنگ و  هاگن  توهش  نودب  ای  دیاین  نوریب  وا  زا  ینم  دنک و  هاگن  توهش  يور 

دهدب هرافک  رتش  کی  تسا  مزال  دیایب ؛ نوریب  وا  زا  ینم  هکنآ  ات  دیامن  یخوش  هبعالم و  دوخ  رـسمه  اب  مرحم  هاگره  هلأسم 130 - 
واگ کی  دـشاب و  اراد  رگا  تسا  رتش  کی  شا  هرافک  دـیایب ؛ نوریب  وا  زا  ینم  دـنک و  هاگن  توهـش  يور  زا  یبنجا  نز  هب  هچنانچ  و 

وا زا  ینم  دشاب و  توهـش  يور  زا  دنچ  ره  دنک  هاگن  وا  هب  رگا  اما  دشاب و  ریقف  رگا  تسا  دنفـسوگ  کی  دـشاب و  طسوتم  رگا  تسا 
.درادن هرافک  یلو  هدروآ  اج  هب  یمارح  هچرگا  دیاین ؛ نوریب 

.اقلطم تسا  عاتمتسا  كرت  طوحا  یلو  رهظاربانب ؛ دربب  تذل  دوخ  لایع  زا  دش  هتفگ  هچنآ  زا  ریغب  دناوت  یم  مرحم  هلأسم 131 - 

ءانمتسا  - 6

یکیدزن دوخ  نز  اب  هک  تسا  یـسک  مکح  شمکح  دمآ ؛ نوریب  وا  زا  ینم  دـیامن و  يزاب  دوخ  تلآ  هب  مرحم  هاگره  هلأسم 132 - 
ات ار  جح  تسا  مزال  دوب و  دهاوخ  دساف  شجح  دشاب ؛ هفلدزم  رد  فوقو  زا  شیپ  جح  مارحا  رد  ءانمتسا  رگا  نیا  رب  انب  دشاب ؛ هدرک 
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هرمع دـنکب ؛ یعـس  زا  تغارف  زا  شیپ  هدرفم  هرمع  رد  ار  راک  نیا  رگا  هک  نانچمه  دـیامن ؛ هداعا  دـعب  لاس  رد  هدروآ و  اج  هب  رخآ 
زا یکی  هب  سپس  هدومن  فقوت  هکم  رد  هام  کی  هدناسر و  نایاپ  هب  ار  نآ  تسا  مزال  هدوب و  دساف  شا 
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تسا و عامج  هرافک  دننام  انمتسا  هرافک  .دش و  نایب  هلأسم 223  رد  هکنانچ  ددـنبب ؛ مارحا  هدرفم  هرمع  يارب  اجنآ  زا  هتفر و  تیقاوم 
نوریب وا  زا  ینم  اهنیا  دـننام  لایخ و  ندروآ و  رظن  رد  ای  نز  هب  ندرک  هاگن  هب  هکنیا  لثم  دومن  انمتـسا  تلآ  اب  يزاـب  نودـب  هچناـنچ 

ار اهنآ  ینعی  تسا  رتهب  طایتحا  تیاعر  دنچ  ره  دشدهاوخن  دساف  شا  هرمع  جح و  رهظا  رب  انب  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  هرافک  دیایب ؛
.دیامن هداعا 

حاکن دقع   - 7

هدـمآ نوریب  مارحا  زا  ای  دـشاب  مارحا  لاح  رد  يرگید  هاوخ  تسا ؛ مارح  يرگید  ای  دوخ  يارب  مارحا  لاح  رد  جاودزا  هلأسم 133 - 
.دوب دهاوخ  لطاب  دقع  تروص  دنچ  نیا  مامت  رد  هغیص و  ای  دشاب  جاودزا  ینعی  عطقنم  ای  دشاب  یمئاد  دقع  هاوخ  دشاب و 

رهوش هدـننک و  دـقع  دـنک و  یکیدزن  نز  نآ  اب  رهوش  دـیامن و  دـقع  مرحم  يارب  ار  ینز  مرحم  ریغ  اـی  مرحم  هاـگره  هلأسم 134 - 
یم بجاو  زین  نز  رب  نینچمه  دوش و  یم  بجاو  رتش  کی  هراـفک  کـیره  رب  تسا ؛ مارح  مارحا  لاـح  رد  يدـقع  نینچ  هک  دـننادب 

.تسا مارح  مارحا  لاح  رد  جاودزا  هک  هتسناد  یم  رگا  دوش 

طایتحا قفاوم  لوق  نیا  تسا و  مارح  مرحم  رب  روهـشم  لوق  رب  انب  نآ  رب  نداد  یهاوگ  دقع و  سلجم  رد  ندش  رـضاح  هلأسم 135 - 
.تسین رهاظ  شلیلد  یلو  تسا ؛ مارح  مرحم  رب  زین  هدش  عقاو  البق  هک  يدقع  رب  یهاوگ  هک  دنا  هدومرف  اهقف  زا  یضعب  تسا و 

نانچمه درادن ؛ یبیع  وا  هب  عوجر  هداد ؛ قالط  البق  ار  ینز  رگا  یلب  دـیامنن ؛ زین  يراگتـساوخ  مرحم  تسا  نیا  طوحا  هلأسم 136 - 
یبیع زینک  ندیرخ  هک 
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دشابن و مارحا  لاح  رد  عاتمتـسا  دصق  هب  شندیرخ  هک  تسا  نیا  طایتحا  دشاب و  وا  زا  ندرب  تذـل  يارب  شندـیرخ  دـنچ  ره  درادـن 
.تسا نآ  زاوج  رهظا  يرگید ؛ زا  نآ  لوبق  ای  يرگید  يارب  دوخ  زینک  لیلحت 

شوخ يوب  لامعتسا   - 8

مرحم رب  ندب ؛ رب  ندیلام  ندیئوب و  ندروخ و  هب  سرَو  کشم و  ربنع و  دوع و  نارفعز و  لیبق  زا  شوخ  يوب  لامعتسا  هلأسم 137 - 
.تسا یشوخ  يوب  ره  زا  بانتجا  یلوا  طوحا  دشاب و  وا  رد  شوخ  يوب  زا  يرثا  هک  یسابل  ندیشوپ  نینچمه  تسا و  مارح 

ندروخ ماـگنه  اـهنآ  ندـیئوب  زا  هک  تسا  نیا  یلوا  یلو  درادـن ؛ یبیع  هب  بیـس و  دـننام  وبـشوخ  ياـه  هویم  ندروخ  هلأسم 138 - 
.دوش يراددوخ 

زا ار  دوخ  ینیب  دـشاب ؛ اجنآ  یـشورف  رطع  هک  یتروص  رد  هورم  افـص و  نیب  یعـس  ماـگنه  هک  تسین  بجاو  مرحم  رب  هلأسم 139 - 
هبعک قولخ  ندیئوب  ددنبب و  یشوخ  يوب  ره  زا  ار  دوخ  ینیب  یعـس ؛ لاح  ریغ  رد  هک  تسا  نیا  مزال  طایتحا  یلو  ددنبب ؛ شوخ  يوب 

.درادن یبیع  تسا  رطع  عون  کی  هک 

توبث یلو  تسا ؛ دنفـسوگ  کی  روهـشم  رب  انب  شا  هرافک  دـنک ؛ لامعتـسا  شوخ  يوب  يرادـقم  ادـمع  مرحم  هاگره  هلأسم 140 - 
.تسا نداد  هرافک  طوحا  دنچ  ره  تسا  لاکشا  لحم  ندروخ ؛ ریغ  رد  هرافک 

یبیع دب  يوب  زا  یـصالخ  تهج  زا  نتفر  دنت  یلب  دریگن ؛ دـب  يوب  زا  ار  دوخ  ینیب  مرحم  هک  تسا  نیا  بجاو  طایتحا  هلأسم 141 - 
.درادن

نادرم رب  هتخود  سابل  ندیشوپ   - 9

تسا يا  هماج  نا  و  هرز )  ) عرد نآ و  همگد  نتسب  اب  راد  همگد  هماج  يراولش و  ریز  راولش و  ابق و  نهاریپ و  ندیـشوپ  هلأسم 142 - 
دنناـم تسا ؛ هتخود  هیبـش  هکلب  هتخود  هماـج  ره  زا  باـنتجا  طوـحا  تسا و  مارح  مرحم  درم  رب  دورب ؛ وا  رد  تسد  هـک  راد  نیتـسآ 

دوش یم  هتشاذگ  وا  رد  لوپ  هک  يدنبرمک  هتخود  نایمه  ندیشوپ  دنشوپ و  یم  ار  نآ  ناناپوچ  هک  يدمن 
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دننام فاحل و  اب  ندیباوخ  ماگنه  مرحم  تسا  زیاج  .درادن و  یبیع  دراد  قتف  هک  یسک  يارب  دنب  قتف  لامعتسا  نینچمه  تسا و  زیاج 
.دناشوپب ار  دوخ  نت  رس ؛ زج  هب  هتخود  ياهزیچ  زا  نآ 

رگید و ضعب  هب  ار  نآ  ضعب  ولو  دـنزن ؛ هرگ  اقلطم  هکلب  دوخ  ندرگ  هب  ار  شیوخ  گـنل )  ) رازا هک  تسا  نیا  طوحا  هلأسم 143 - 
یبیع وا  رد  قاجنس  ای  نزوس  ندرک  ورف  یلو  دوشن ؛ هدز  هرگ  زین  ادر  هک  تسا  نیا  طوحا  دربن و  ورف  وا  رد  زین  قاجنـس  دننام  يزیچ 

.درادن

.دنشوپن ار  نآ  هک  شکتسد  رگم  درادن ؛ یبیع  نانز  يارب  دشاب  روط  ره  هتخود  سابل  ندیشوپ  هلأسم 144 - 

یتح تسا  هرافک  موزل  طوحا  تسا و  دنفسوگ  کی  شا  هرافک  دشوپب ؛ ادمع  تسا  مارح  هک  ار  یـسابل  مرحم  هاگره  هلأسم 145 - 
.دشاب نآ  ندیشوپ  هب  رطضم  هک  یتروص  رد 

ندیشک همرس   - 10

: دراد تروص  دنچ  ندیشک  همرس  هلأسم 146 - 

کی طایتحا  رب  انب  شا  هرافک  اعطق و  تسا  مارح  مرحم  رب  راک  نیا  هک  دشکب ؛ دوخ  مشچ  هب  تنیز  دصق  هب  ار  هایس  همرس  هکنآ   - 1
.تسا دنفسوگ 

.دشابن تنیز  دصق  هب  یلو  هایس  همرس  هکنآ   - 2

یبابحتسا طایتحا  ندیشک  همرـس  ضرف  رد  تسا و  بانتجا  تروص  ود  نیا  رد  طوحا  تنیز و  دصق  اب  دشابن  هایـس  همرـس  هکنآ   - 3
.تسا نداد  هرافک  رد 

.درادن مه  هرافک  درادن و  یبیع  راک  نیا  هک  دشاب ؛ هتشادن  مه  تنیز  دصق  دشابن و  هایس  همرس  هکنآ   - 4

هنییآ رد  ندرک  هاگن   - 11

؛ تسا دنفـسوگ  کی  یبابحتـسا  طایتحا  رب  انب  شا  هراـفک  تسا و  مارح  تنیز ؛ تهج  مرحم  رب  هنییآ  رد  ندرک  هاـگن  هلأسم 147 - 
درادـن و یبیع  دـنیبب ؛ ار  دوخ  رـس  تشپ  ای  ولهپ  ود  هک  هنییآ  رد  رفوش  ندرک  هاـگن  دـننام  دـشابن ؛ تنیز  يارب  ندرک  هاـگن  رگا  یلو 
نز و يارب  تنیز  دصق  نودب  کنیع  ندیـشوپ  اما  دیامن ؛ دیدجت  ار  هیبلت  درک ؛ هاگن  هنییآ  رد  تنیز  يارب  هک  یـسک  تسا  بحتـسم 

یمن يراج  زیمت  هشیـش  فاص و  بآ  دننام  رگید  یلقیـص  فافـش و  ماسجا  رد  مکح  نیا  تسا و  ندیـشوپن  رتهب  درادن و  یبیع  درم 
.درادن یبیع  اهنآ  رد  ندرک  هاگن  دوش و 

باروج همکچ و  ندیشوپ   - 12

نز یلو  تسا ؛ دنفسوگ  کی  طایتحا  رب  انب  شا  هرافک  تسا و  مارح  مرحم  درم  رب  باروج  ای  فخ )  ) همکچ ندیشوپ  هلأسم 148 - 
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نآ دـننام  نیلعن و  مرحم  درم  يارب  هچنانچ  دـناشوپب و  ار  اپ  تشپ  مامت  هک  تسا  يزیچ  ندیـشوپن  طوحا  دـشوپب و  ار  نآ  دـناوت  یم 
نودب اپ  تشپ  ندناشوپ  دفاکـشب و  ار  نآ  يور  تسا  نیا  طوحا  دـشوپب ؛ باروج  ای  فخ  هک  درک  باجیا  ترورـض  دـشن و  مهارف 

.درادن یبیع  ششوپ 

مانشد غورد و   - 13

هیآ رد  قوسف  زا  دارم  تسا و  رتدیدش  دکؤم و  مارحا  لاح  رد  ناشتمرح  یلو  تسا ؛ مارح  لاح  ره  رد  مانشد  غورد و  هلأسم 149 - 
هک بسن  بسح و  ثیح  زا  رخف  راهظا  ینعی  ترخافم  اما  تسا ؛ مانـشد  غورد و  جحلا » یف  لادج  قوسف و ال  ثفر و ال  الف   » هکرابم

: دراد تروص  ود  دننایک  مناردپ  لیماف و  منانچ و  نینچ و  نم  دیوگب  مرحم  صخش 

.تسا مارح  هسفن  یف  لمع  نیا  دشاب ؛ هتشاد  رب  رد  ار  يرگید  نیهوت  هک  دشاب  دوخ  يارب  يرترب  تلیضف و  تابثا  يارب  هکنآ  لوا :

مارح مرحم  ریغ  مرحم و  رب  درادـن و  یبـیع  نیا  دوش و  تناـها  يرگید  هب  هکنیا  نودـب  دـشاب  دوخ  يارب  تلیـضف  تاـبثا  هکنآ  مود :
.تسین

ندومن لادج   - 14

ریغب هک  تسا  نیا  رد  طاـیتحا  تسا و  مارح  مرحم  رب  هّللاو » یلب   » و هّللاو » ـال   » هملک هب  ندروخ ) مسق   ) ندوـمن لادـج  هلأسم 150 - 
.دشاب هک  یتغل  ره  زا  تسا  اهنآ  فدارتم  هک  یظافلا  اب  نینچمه  دروخن و  مسق  زین  هملک  ود  نیا 

: تسا هدش  انثتسا  لادج  تمرح  زا  دروم  ود  هلأسم 151 - 

هب یتح  ندروخ  مسق  تروص  نیا  رد  هک  دـنک ؛ ندروخ  مسق  ياضتقا  یلطاب  ندرب  نیب  زا  ای  قح  تاـبثا  دـننام  یترورـض  هکنآ  لوا :
.درادن یبیع  روکذم  هملک  ود 

نکن و ار  راک  نیا  ادخب  ار  وت  دـیوگب  هکنیا  لثم  دـشاب ؛ میظعت  ای  تبحم  راهظا  شدـصق  هکلب  دـشابن  ندروخ  مسق  دارم  هکنآ  مود :
.نآ دننام 

هک یطرش  هب  دیامن  رافغتسا  دیاب  طقف  هکلب  درادن ؛ هرافک  دشاب ؛ وگتسار  دوخ  نخس  رد  هدننک  لادج  هک  یتروص  رد  هلأسم 152 - 
دنفسوگ کی  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب و  هدومنن  زواجت  هبترم  ود  زا 
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هبترم يارب  رگید  دنفـسوگ  کی  دنفـسوگ و  کی  لوا  هبترم  نامه  رد  دشاب ؛ غورد  رب  ندروخ  مسق  لادـج و  رگا  اما  دراد و  هرافک 
.دراد هرافک  واگ  کی  موس  هبترم  رد  مود و 

ندب روناج  نتشک   - 15

نتـشک تروص  رد  درادـن و  یبیع  وا  ندرک  اج  هباج  تسین و  زیاج  مرحم  يارب  ندـب  زا  وا  نتخادـنا  شپـش و  نتـشک  هلأسم 153 - 
هک یتروص  رد  تساهنآ  نتـشکن  رد  طاـیتحا  کـک ؛ هشپ و  اـما  دـهدب ؛ هراـفک  يریقف  هب  ماـعط  زا  تشم  کـی  هک  تسا  نآ  طوحا 

.تسا كرت  طوحا  دنچ  ره  تسا ؛ زیاج  ارهاظ  اهنآ  ندنارات  اما  دوشن و  مرحم  هجوتم  يررض 

ندومن تنیز   - 16

ره هب  ندومن  تنیز  هکلب  درادن ؛ یبیع  بابحتـسا ؛ دصق  هب  یلو  تسا ؛ مارح  مرحم  رب  تنیز  دـصق  هب  رتشگنا  ندیـشوپ  هلأسم 154 - 
.تسا دنفسوگ  کی  یبابحتسا  طایتحا  رب  انب  شا  هرافک  تسا و  مارح  مرحم  رب  دشاب  زیچ 

رگا یلب  دـشاب ؛ هدومنن  تنیز  دـصق  دوخ  دـنچ  ره  تسا ؛ مارح  مرحم  رب  دوش  هتفگ  تنیز  هک  یتروص  رد  نتـسب  اـنح  هلأسم 155 - 
.دشاب نآ  دننام  نامرد و  اود و  هکنیا  لثم  درادن ؛ یبیع  دوشن ؛ هتفگ  تنیز 

هتـشاد نآ  ندیـشوپ  هب  تداـع  مارحا  زا  شیپ  هک  يروـیز  تسا و  مارح  مرحم  ناوناـب  رب  تـنیز  يارب  روـیز  ندیـشوپ  هلأسم 156 - 
.دهد ناشن  نادرم  رگید  دوخ و  رهوش  هب  ار  نآ  دیابن  یلو  دشوپب ؛ ار  نآ  دناوت  یم  تسا و  ینثتسم 

ندب هب  نغور  ندیلام   - 17

هدـش انثتـسا  ترورـض  نامرد و  تروص  دـشابن و  مه  وبـشوخ  دـنچ  ره  دـنک ؛ یلام  نغور  ار  دوخ  نت  یتسیابن  مرحم  هلأسم 157 - 
.تسا

هرافک دشاب ؛ ینادان  يور  زا  رگا  تسا و  دنفسوگ  کی  دشاب ؛ دمع  ملع و  يور  زا  هک  یتروص  رد  یلام  نغور  هرافک  هلأسم 158 - 
.درومود ره  رد  طایتحا  رب  انب  تسا ؛ ریقف  کی  ماعطا  شا 

ندب زا  وم  ندومن  ادج   - 18

دروم راهچ  مکح  نیا  زا  لحم ؛ ای  دشاب  مرحم  يرگید  هاوخ  دنک ؛ ادج  ندب  زا  ار  يرگید  ای  دوخ  يوم  یتسیابن  مرحم  هلأسم 159 - 
: تسا هدش  انثتسا 

.نآ زا  دشاب  يذاتم  دوش و  دایز  مرحم  ندب  شپش  هکنآ  لوا :

.دوش رگید  یتحاران  ای  دردرس  ثعاب  شیدایز  يوم و  يدنلب  هکنآ  دننام  دوش ؛ ادج  وم  هک  دنک  باجیا  ترورض  هکنآ  مود :

.دنک تحاران  ار  مرحم  هک  دشاب  هدییور  مشچ  کلپ  رد  وم  هکنآ  موس :
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.دادن یبیع  وم  ندومن  ادج  تروص  راهچ  نیا  رد  هک  دوش ؛ ادج  دوخ  هب  دوخ  لسغ  ای  وضو  ماگنه  وم  هکنآ  مراهچ :

هک نیکسم  شش  ماعطا  ای  هزور  زور  هس  ای  دنفسوگ  کی  شا  هرافک  دشارتب ؛ ار  دوخ  رـس  ترورـض  نودب  مرحم  رگا  هلأسم 160 - 
نینچمه تسا و  دنفـسوگ  کی  شا  هرافک  دـنکب ؛ ار  دوخ  لغب  ود  ره  ریز  يوم  رگاو  دـهدب ؛ مین ) ولیک و  کی   ) دـم ود  کـیره  هب 

ریقف هب  ماعط  تشم  کی  یتسیاب  دـنکب  ار  نآ  ریغ  ای  دوخ  شیر  يوم  هچنانچ  طایتحا و  رب  انب  دـنکب ؛ ار  فرط  کـی  يوم  رگا  تسا 
.درادن هرافک  دشارتب ؛ دشاب  لحم  هچ  مرحم و  هچ  ار  يرگید  رس  هچنانچ  دهدب و  هرافک 

دتفین و وا  زا  ییوم  هک  يروط  هب  ار  دوخ  ندب  ای  رس  مرحم  هچنانچ  هلأسم 161 - 
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ماعط تشم  کی  دـتفیب ؛ نآ  زا  وم  ود  ای  کی  هدیـشک و  دوخ  شیر  اـی  رـس  هب  تسد  هچناـنچ  درادـن و  یبیع  دـناراخب ؛ دوشن  ینوخ 
.دهدب هقدص 

نادرم رب  رس  ندناشوپ   - 19

رس يور  يزیچ  یتسیابن  هکلب  لگ ؛ اب  یتح  دشاب  يزیچ  ره  هب  دناشوپب  اردوخ  رـس  زا  یتمـسق  ای  یمامت  یتسیابن  مرحم  هلأسم 162 - 
درادـن و یبیع  دردرـس ؛ تهج  هب  نآ  دـننام  لامتـسد و  نتـسب  ای  رـس  رب  کشم  دـنب  نتخادـنا  یلب  طاـیتحا ؛ رب  اـنب  دـنک  لـمح  دوخ 

.تسین زیاج  زین  اهشوگ  ندناشوپ 

.تسا رتهب  نآ  كرت  زیاج و  تسد ؛ لثم  ندب  زا  یتمسق  هب  رس  ندناشوپ  هلأسم 163 - 

مکح نیا  رد  نز  درم و  ارهاظ  طایتحا و  رب  اـنب  دوش  بآ  ریز  شرـس  هک  دور  ورف  نآ  دـننام  بآ و  رد  یتسیاـبن  مرحم  هلأسم 164 - 
.دنرادن مهاب  یقرف 

هرافک رارطـضا ؛ دراوم  رد  ارهاظ  تسا و  دنفـسوگ  کی  شا  هرافک  طاـیتحاربانب  دـیناشوپ ؛ ار  دوخ  رـس  مرحم  هاـگره  هلأسم 165 - 
.تسین بجاو 

نانز رب  ور  ندناشوپ   - 20

تروص دـیابن  طایتحا  رب  انب  دـنناشوپب و  نآ  دـننام  باقن و  ای  هشوپ  هب  اردوخ  تروص  یتسیابن  مارحا  لاـح  رد  ناوناـب  هلأسم 166 - 
رد تروص  ندناشوپ  یلب  دنناشوپن ؛ زین  ار  دوخ  يور  زا  یتمـسق  هک  تسا  نیا  طایتحا  هک  نانچمه  دنناشوپب ؛ يرتاس  چیه  اب  ار  دوخ 
زا سپ  هک  تسا  نیا  طایتحا  درادن و  یبیع  زامن ؛ لاح  رد  رـس  ندـناشوپ  يارب  اتمدـقم  تروص  زا  یتمـسق  ندـناشوپ  باوخ و  لاح 

.درادرب ار  نآ  زامن  زا  تغارف 

ات دنراد  رـسرب  هک  ار  نآ  دننام  ابع و  ای  رداچ  هشوگ  هک  وحن  نیا  هب  دنریگب ؛ ور  یبنجا  درم  زا  دنناوت  یم  مرحم  ناوناب  هلأسم 167 - 
دوخ تروص  زا  رگید  زیچ  ای  تسد  هلیسو  هب  ار  هدمآ  نییاپ  تمـسق  هک  تسا  نیا  طایتحاو  دنـشکب ؛ نییاپ  دوخ  هناچ  ای  ینیب  لباقم 

.دنراد هگن  رود 

انب تروص  ندیناشوپ  هرافک  هلأسم 168 - 
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.تسا دنفسوگ  کی  طایتحا  رب 

نادرم نتفر  هیاس  ریز   - 21

فقـس هیاس  دنچ  ره  دـنریگب ؛ رـس  رب  رتچ  دـننام  ینابیاس  ای  هتفر  كرحتم  هیاس  ریز  یتسیابن  ریـس  ماگنه  مرحم  نادرم  هلأسم 169 - 
تباث هک  یماسجا  زا  اهنآ  لاثما  تخرد و  ای  راوید  ای  هوک  هیاس  رد  نتفر  هار  یلو  دـشاب ؛ اهنیا  دـننام  امیپاوه و  ای  نیـشام  اـی  لـمحم 

رارق هیاس  ریز  تمرح  رد  تسین  یقرف  تسا و  باتفآ  شباـت  زا  عناـم  هک  يربا  ریز  نتفر  هار  تسا  زیاـج  زین  درادـن و  یلاکـشا  دـشاب 
دـشابن رـس  يور  هک  يزیچ  هیاس  ریز  هک  تسا  نیا  طوحا  .طایتحا و  رب  انب  هراوس  ای  دنـشاب  هدایپ  هکنیا  نیب  همرحم  دراوم  رد  نتفرگ 

دوخ تسد  اب  دـناوت  یم  یلب  دـتفیب ؛ وا  رب  شتـسار  ای  پچ  فرط  زا  هیاس  هک  دـنک  تکرح  نیـشام  ای  رتش  لغب  هکنیا  لـثم  دورن ؛ زین 
.درادن یبیع  هرجش  دجسم  فقس  ریز  مارحا  نینچمه  ریس و  ماگنه  نتفر  لمحم  هیاس  ریز  دریگب و  ار  باتفآ  ولج 

اهنیا دننام  داب و  ای  ناراب  ای  امرگ  ای  امرس  ای  باتفآ  زا  هلیسو  نادب  هک  تسا  نیا  تسا  مارح  هک  نتفر  هیاس  ریز  زا  دارم  هلأسم 170 - 
دـش هتفگ  هچنآ  رد  درادن و  یبیع  دشاب ؛ ناسکی  نابیاس  دوبن  دوب و  هک  يروط  هب  دشابن  اهنیا  زا  کیچیه  هچنانچ  دـنک و  يریگولج 

.تسین زور  بش و  نیب  یقرف  طایتحا  رب  انب 

راد فقـس  نیـشام  راوس  زین  هکم  رد  ددرت و  لاح  رد  هکم و  هب  ندیـسر  زا  دـعب  یتح  هک  تسا  نآ  مرحم  يارب  طوحا  هلأسم 171 - 
نیب رد  هک  ینکاما  ای  لزانم  هیاس  ریز  نتفر  یلب  دریگن ؛ رس  رب  نآ  دننام  رتچ و  دوشن و 
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.درادن یعنام  دنک  یم  فقوت  اهنآ  رد  هار 

.درادن یبیع  امرس  امرگ و  زا  سرت  ای  ترورض  لاح  رد  نادرم  نینچمه  ناکدوک و  نانز و  نتفر  هیاس  ریز  هلأسم 172 - 

.تسین رارطضا  رایتخا و  لاح  نیب  یقرف  تسا و  دنفسوگ  کی  نتفر  هیاس  ریز  هرافک  هلأسم 173 - 

مارحا ره  رد  هک  تسا  نیا  رهظا  دـنچ  ره  دـهدب ؛ هرافک  کی  زور  ره  ضوع  هک  تسا  نیا  طایتحا  دوش ؛ رارکت  لمع  نیا  هچنانچ  و 
.تسا یفاک  هرافک  کی 

ندب زا  نوخ  ندروآ  نوریب   - 22

یتحاران عفر  ای  ترورض  لاح  رد  رگم  دیامن ؛ ینوخ  ندناراخ  ریغ  ای  ندناراخ  هب  ار  دوخ  ندب  یتسیابن  مرحم  صخش  هلأسم 174 - 
یم جراخ  نوخ  دـنادب  هچرگ  درادـن  یبیع  سپ  ندرک  كاوسم  اما  .تسا  دنفـسوگ  کی  طایتحاربانب  شا  هرافک  درادـن و  یبیع  هک 

.درادن هرافک  دوش و 

نتفرگ نخان   - 23

دننام دـشاب ؛ هتـشاد  ررـض  نخان  ياقب  هک  یتروص  رد  رگم  دریگب  ار  دوخ  نخان  زا  یتمـسق  ای  یماـمت  یتسیاـبن  مرحم  هلأسم 175 - 
ماعط تشم  کی  ینخان  ره  زا  تسا و  زیاج  شندیرب  تروص  نیا  رد  هک  دوش ؛ یتحاران  ببـس  شندـنام  هدـش و  هدـنک  نخان  هکنیا 

.دهدب هرافک 

تسا و دنفـسوگ  کی  سلجم  کی  رد  تسد  ياهنخان  نتفرگ  هرافک  تسا و  ماعط  دـم  کی  ینخان  ره  نتفرگ  هرافک  هلأسم 176 - 
رد اهتسد  نخان  هچنانچ  تسا و  دنفـسوگ  کی  زین  شا  هرافک  دشاب ؛ سلجم  کی  رد  اپ  تسد و  نخان  نتفرگ  هچنانچ  اپ و  نینچمه 

.تسا دنفسوگ  ود  نآ  هرافک  دریگب ؛ رگید  سلجم  رد  ار  اهاپ  نخان  سلجم و  کی 

انب شا  هرافک  دمآ ؛ رد  نوخ  تفرگ و  ار  دوخ  نخان  دناد ؛ یم  زیاج  ار  نتفرگ  نخان  هک  یسک  ياوتف  هب  مرحم  هاگره  هلأسم 177 - 
.تسا هدنهد  يوتف  رب  طایتحا  رب 

ندنک نادند   - 24

ار شا  هرافک  تسا و  مارحا  تامرحم  زا  دیاین ؛ رد  نوخ  دـنچ  ره  نادـند  ندـنک  هک  تسا  نیا  ناشرظن  اهقف  زا  یعمج  هلأسم 178 - 
.دشاب زیاج  لمع  نیا  تسین  دیعب  دراد و  لمات  شلیلد  یلو  دنا ؛ هتسناد  دنفسوگ  کی 

حالس نتشادرب   - 25

هراشا

یضعب .تسا و  مارح  مرحم  رب  دوش  یم  هتفگ  حالس  اهنآ  هب  افرع  هک  ییاهزیچ  هزین و  ریشمش و  دننام  حالس  نتـشادرب  هلأسم 179 - 
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.تسا طوحا  لوق  نیا  دنا و  هدناوخ  حالس  ار  رپس  هرز و  دوخ ؛ هالک  دننام  ظفح  عافد و  تالآ  اهقف  زا 

حالـس طایتحاربانب  ینعی  تسا ؛ طوحا  شکرت  کلذ  عم  یلو  درادن ؛ یبیع  دنکن ؛ شلمح  رگا  مرحم  دزن  حالـس  ندوب  هلأسم 180 - 
.دراذگن دوخ  دزن  ار 

طایتحا رب  انب  حالس  لمح  هرافک  درادن و  یبیع  رارطـضا  لاح  رد  تسا و  رایتخا  لاح  هب  صتخم  حالـس  لمح  تمرح  هلأسم 181 - 
.تسا دنفسوگ  کی 

: تسا مارح  لحم  مرحم و  رب  هک  تسه  زیچ  ود  دش و  نایب  تسا  مارح  مرحم  رب  هک  يزیچ  جنپ  تسیب و  اجنیا  ات 

: مرح رد  راکش   - 1

.دش نایب  البق  هکنانچ  تسا  مارح  درم  نز و  رب  مرحم ؛ ریغ  مرحم و  رب  مرح  رد  راکش  هلأسم 182 - 

: مرح هایگ  تخرد و  ندنک   - 2

اما تسا ؛ مارح  مرحم  ریغ  مرحم و  رب  هایگ  تخرد و  ریغ  تخرد و  زا  هدییور  مرح  رد  هک  يزیچ  ره  ندـیرب  ندـنک و  هلأسم 183 - 
درادن و یلاکـشا  دنرچب  مرح  فلع  زا  هک  تاناویح  ندرک  اهر  هک  نانچمه  درادن ؛ یبیع  دوش  هدنک  فراعتم  نتفر  هار  هب  هک  يزیچ 

(: درادن یبیع  زیچ  دنچ  نیا  ندیرب  ندنک و   ) تسا هدش  انثتسا  زیچ  دنچ  مکح  نیا  زا 

یفورعم هایگ  هک  رخذا   - 1
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.تسا

.راد هویم  تخرد  امرخ و  لخن   - 2

.تسا رتش  كاروخ  هک  ییاهفلع   - 3

البق هک  یتخرد  اما  دـناشن و  یم  دراک و  یم  ار  نآ  صخـش  دوخ  ای  دـیور  یم  صخـش  هناـخ  اـی  کـلم  رد  هک  یتخرد  فلع و   - 4
.تسا اهتخرد  ریاس  مکح  شمکح  هدوب ؛ لزنم  رد  لزنم  کلمت  زا  شیپ 

تسا یتخرد  مکح  شمکح  دشاب ؛ سکعب  ای  مرح  جراخ  رد  شگرب  خاش و  مرح و  رد  شا  هقاس  هشیر و  هک  یتخرد  هلأسم 184 - 
.دشاب مرح  رد  شمامت  هک 

تسا و رادـقم  نامه  تمیق  نآ ؛ زا  يرادـقم  عطق  هرافک  تسا و  تخرد  نامه  تمیق  خـیب ؛ زا  تخرد  ندـنک  هراـفک  هلأسم 185 - 
.درادن هرافک  نآ ؛ عطق  ای  فلع  ندنک 

وت يوس  هب 

زا ارم  ممرج ، رگا  تسوکین و  یـسب  وت  رب  لـکوت  اـب  نم  ناـمگ  یلو  تسا  كدـنا  وـت  يوـس  هب  رفـس  رد  ما  هشوـت  رگا  نم !  دوـبعم 
یلو هداد ، رارق  تباقع  ضرعم  رد  ارم  مهانگ  رگا  تسا و  هداد  دـیون  ار  ترفیک  زا  ییاهر  میراودـیما ، اما  هدروآ  ساره  هب  تتبوقع 

اّما هدرب  ورف  باوخ  رد  ترادـید  يارب  یگدامآ  زا  ارم  متلفغ  رگا  دـشک و  یم  رب  مدوجو  رد  ار  وت  شاداپ  دایرف  وت  رب  مدامتعا  نسح 
هریت یـشکرس ، ناـهانگ و  يداـیز  ببـس  هب  وـت  اـب  ما  هطبار  رگا  تسا و  هدیـشخب  يرادـیب  ارم  تیاـه  یناـبرهم  ییاـقآ و  هب  تـفرعم 

.دشخب یم  مرطاخ  شمارآ  تیدونشخ  ششخب و  هدژم  اما  هدیدرگ ،

تاـیانع هب  وت  هاـگرد  هب  منک  یم  ساـمتلا  تسدـق و  ماـقم  راونا  تیور و  یناـشفا  وـترپ  هب  منک  یم  تساوـخرد  وـت  زا  نم !  يادـخ 
وت هب  ات  یـشخب  ققحت  تیابیز ، ياه  تمعن  تا و  یگـشیمه  ياه  مرک  رب  ار  منامگ  هک  تتبحم  اب  هارمه  ياه  یبوخ  تا و  هنانابرهم 

تدزن مبای و  بّرقت 
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 . مدرگ دنم  هرهب  کین  تا  هدهاشم  زا  مبای و  راب 

هب وت  بضغ  زا  میامن  یم  بلط  ار  تفطل  دوج و  ناراـب  هداد و  رارق  تیناـبرهم ، شخب  حور  میـسن  ضرعم  رد  ار  مدوخ  نم  کـنیا  و 
هب ما ، هدومنب  هیکت  وت  ياـهاطع  رب  مراد ، دـیما  ار  تییاراد  نیرتـهب  منک ؛ یم  رارف  تدوخ  يوس  هب  وت  زا  منازیرگ ، تیدونـشخ  يوس 
نم هب  تیئاقآ  يور  زا  هچ  نآ  اـمنب و  شلماـک  يا ، هتـشاد  ینازرا  نم  رب  تلـضف  زا  هچ  نآ  نم ! راـگدرورپ  مدـنمزاین  وت  يرادـهگن 

رد یناد  یم  متشز  ياهراک  زا  هچ  نآ  زاسم و  راکشآ  يا ، هدناشوپ  نم  رب  تیرابدرب  اب  هک  یناهانگ  ناتسم و  زاب  نم  زا  يا  هدیشخب 
رد عمط  اـب  وت  هاـگرد  هب  .مروآ  یم  هاـنپ  تدوـخ  يوـس  هب  وـت  زا  مهد و  یم  رارق  عیفـش  ار  تدوـخ  وـت  دزن  رد  مراـگدرورپ  .رذـگ 

ار تلـضف  ياهربا  ناراب  متـسه و  تیاه  یکین  ناراب  هنـشت  هک  یلاح  رد  ما  هدومنب  يور  تیراذـگ  ّتنم  هب  تبغر  لیم و  تناسحا و 
اه یکین  نیرترب  .مدرگ  یم  رو  هطوغ  وت  ياطع  رابیوج  رد  میامن و  یم  يور  وت  هاـگرد  هب  مبلط  یم  ار  تیدونـشخ  میاـمن  یم  بلط 

هقلح تا  هناـخ  برد  رب  مبلط ، یم  ار  تیور  مدرگ و  یم  دراو  وت  ياـبیز  رایـسب  روضح  یناـمهیم  هب  منک ، یم  ساـمتلا  تدزن  رد  ار 
اب تسوت  هدـنبیز  هک  ناـسنآ  نم  اـب  سپ  ما ؛ هدروخ  نیمز  ناوتاـن و  وـت  لـالج  تسه و  یگرزب و  ربارب  رد  هک  یلاـح  رد  مبوـک  یم 

نابرهم يا  تینابرهم  هب  نکم  راتفر  متـسه ، تماقتـسا  رفیک و  زا  نآ  قحتـسم  مدوخ  هک  هنوگ  نآ  نک و  راـتفر  یناـبرهم  شـشخب و 
.نانابرهم نیرت 

نیلقث راس  همشچ  زا 

یحو مالک  زا  یتایآ 

نِیتأی ٍِرماض  لک  یلَع  ًالاجِر َو  كُوتأی  جَحلِاب  ساّنلا  ِیف  نِّذَأ  َو 
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قیِمَع جَف  لک  نِم 

«. دنیایب ادخ  هناخ  يوس  هب  هار  ره  زا  رغال  ياه  بکرم  رب  يراوس  هدایپ و  ات  نک  جح  هب  یمومع  توعد  ار  مدرم  «و 

ِیف ام  تاوامَّسلا َو  ِیف  ام  مَلعی  هّللا  نَأ  اوُمَلعَِتل  ِکلذ  َدـِئالَقلا  يدَـهلا َو  مارَحلا َو  َرهَّشلا  ساّنِلل َو  ًاماِیق  مارَحلا  تیَبلا  َهَبعکلا  هّللا  لَـعَج 
مه هداد و  رارق  مدرم  راـک  هب  ندیـشخب  ناـماس  يارب  يا  هلیـسو  ار  مارحلا  تیب  هبعک  دـنوادخ ،  » مِیلَع ءیـش  لـِکب  هّللا  نَأ  ضرَـألا َو 

دینادـب هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  قیقد  هدـش و  باسح  ماکحا  هنوگ  نیا  راد ، ناشن  ياه  ینابرق  ناشن و  یب  ياهینابرق  مارح و  هام  نینچ 
«. تساناد يزیچ  ره  هب  دنوادخ  دناد و  یم  تسا  نیمز  رد  هچ  نآ  اهنامسآ و  رد  هچ  نآ  دنوادخ 

ساّنلا یَلَع  هِّلل  ًانِمآ َو  ناک  هَلَخَد  نَم  میِهاربِإ َو  ماقَم  تانَیب  تایآ  هِیف  نیَِملاعِلل  يدُـه  ًاکَرابُم َو  َهکَِبب  يِذََّلل  ساـّنِلل  عِضُو  تَیب  لَّوَأ  نِإ 
نیَِملاعلا نَع  ِینَغ  هّللا  نِإَف  َرَفک  نَم  اًلِیبَس َو  هَیلِإ  عاطَتسا  نَم  تیَبلا  جِح 

هکم رد  هک  تسا  ناـمه  تسا  تیادـه  يارب  تکرب و  رپ  هک  دـش  هداد  رارق  مدرم  يارب  نـیمز  يور  رد  هـک  يا  هناـخ  نـیلوا  اـنامه  »
مدرم رب  ادـخ  يارب  دوب و  دـهاوخ  ناما  رد  دوش  نآ  لخاد  سک  ره  میهاربا و  ماقم  هلمج  زا  تسا  نشور  ياـه  هناـشن  نآ  رد  تسا ؛
نایز دوخ  هب  دننک  كرت  ار  جح  ودزروب  رفک  سک  ره  دـنراد و  نآ  يوس  هب  نتفر  یئاناوت  هک  اهنآ  دـننک ، واهناخ  گنهآ  هک  تسا 

«. تسا زاین  یب  نایناهج  همه  زا  دنوادخ  هدیناسر 

ًهَِدئفَأ لَعجاَف  َهالَّصلا  اوُمیِقِیل  انَّبَر  مَّرَحُملا  ِکتَیب  َدنِع  عرَز  يِذ  ِریَغ  ٍداِوب  ِیتیِّرُذ  نِم  تنکسَأ  یِّنِإ  انَّبَر 
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یفلع بآ و  یب  نیمزرـس  رد  ار  منادنزرف  زا  یـضعب  نم  اراگدرورپ   » نوُرکـشی مُهَّلََعل  تارَمَّثلا  نِم  مُهقُزرا  مِهَیلِإ َو  يِوهَت  ساّنلا  نِم 
تارمث زا  زاس و  اهنآ  هجوتم  ار  مدرم  زا  یهورگ  ياهبلق  وت  دنراد ، ياپ  رب  زامن  ات  متخاس  نکاس  تسا  وت  مرح  هک  يا  هناخ  رانک  رد 

«. دنروآ ياج  هب  ار  وت  رکش  نانآ  دیاش  هد  يزور  اهنآ  هب 

یم دورد  ربمایپ  رب  وا  ناگتشرف  دنوادخ و  انامه  ًامِیلسَت  اوُمِّلَس  هیَلَع َو  اوُّلَص  اُونَمآ  نیِذَّلا  اَهیَأ  ای  ِیبَّنلا  یَلَع  نوُّلَصی  هَتِکئالَم  هّللا َو  نِإ 
.دییوگ مالس  یسب  دیتسرف و  دورد  وا  رب  دیا  هدروآ  نامیا  هک  یناسک  يا  دنتسرف ،

ًامیِحَر ًاباّوَت  هّللا  اوُدَجََول  لوُسَّرلا  مَُهل  َرَفغَتسا  هّللا َو  اوُرَفغَتساَف  كُؤاج  مُهَسُفنَأ  اوُمَلَظ  ذِإ  مُهَّنَأ  َول  َو 

، دیامن ترفغم  بلط  نانآ  يارب  زین  ربمایپ  دننک و  شیاشخب  بلط  دنوادخ  زا  دنیآ و  وت  دزن  رد  دندرک  متـس  دوخ  رب  هک  نانآ  رگا  و 
.تسا نابرهم  هدنشخب و  یسب  دنوادخ  وا  انامه 

میِحَّرلا ُروُفَغلا  َوُه  هَّنِإ  ًاعیِمَج  بُونُّذلا  ُرِفغی  هّللا  نِإ  هّللا  ِهَمحَر  نِم  اوُطَنقَت  مِهِسُفنَأ ال  یلَع  اُوفَرسَأ  نیِذَّلا  يِدابِع  ای 

وا انامه  دـشخب ، یم  ار  ناـهانگ  همه  وا  هک  دیـشابن  سویأـم  دـنوادخ  تمحر  زا  دـیا ، هتـشاد  اور  متـس  دوخ  رب  هک  نم  ناگدـنب  يا 
.تسا نابرهم  هدنشخب و 

تارافک نتشک  ياج 

.تسا ینم  جح ؛ مارحا  رد  راکش  هرافک  نتشک  ياج  تسا و  همرکم  هکم  هرمع ؛ مارحا  رد  راکش  هرافک  نتشک  ياج  هلأسم 186 - 

زا تشگزاب  ات  ار  شنتشک  دناوت  یم  هک  تسا  نیا  رهظا  تسا ؛ هدش  بجاو  راکش  زا  ریغ  يارب  مرحم  رب  هک  يا  هرافک  هلأسم 187 - 
جح رد  ار  هرافک  هک  تسا  نیا  رتهب  دشکب و  دهاوخب  اج  ره  هتخادنا و  ریخات  جح 
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هدـهع هب  ارقف  يارب  ار  نآ  تمیق  دروخب و  شدوخ  ار  نآ  زا  يرادـقم  هک  درادـن  یبیع  دـشاب و  یم  ارقف  نآ  فرـصم  دـشکب و  دوخ 
.دریگب

فاوط

نآ كرت  دوش و  یم  دساف  جح  دنادن ؛ ای  دنادب  ار  عوضوم  مکح  هچ  دـمع  يور  زا  كرت  هب  تسا و  فاوط  عتمت ؛ هرمع  مود  بجاو 
هچنانچ دوش و  یم  ققحم  دناسرب ؛ تافرع  رد  فوقو  زا  نکر  رادقم  كرد  هزادنا  هب  ار  دوخ  دـناوتن  رگید  هک  ینامز  ات  ریخات ش  هب 

ره رب  تسا و  دارفا  جـح  هب  لودـع  تروص  نیا  رد  رتهب  طوحا و  دوب و  دـهاوخ  لطاب  رهظا  رب  انب  زین  شمارحا  دوش  لطاب  شا  هرمع 
: تسا طرش  زیچ  دنچ  فاوط  رد  .دیامن و  هداعا  دعب  لاس  رد  ار  جح  تسا  بجاو  ریدقت  ود 

: تین لوا - 

.تسا لطاب  تبرق  دصق  نودب  فاوط  و 

: رغصا ربکا و  ثدح  زا  تراهط  مود - 

.دوب دهاوخن  حیحص  شفاوط  دیامن ؛ فاوط  تراهط  نودب  ثدح و  لاح  رد  یشومارف  ای  ینادان  ای  دمع  يور  زا  هچنانچ  سپ 

: تشاد دهاوخ  تروص  دنچ  هلأسم  دنز ؛ رس  یثدح  فاوط  يانثا  رد  مرحم  زا  هچنانچ  هلأسم 188 - 

.دوش هداعا  تراهط  زا  سپ  تسا  مزال  لطاب و  فاوط  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ؛ فاوط  فصن  هب  ندیسر  زا  شیپ  ثدح  هکنآ   - 1

هتفرگ و تراهط  هدومن و  عطق  ار  فاوط  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ؛ رایتخا  نودـب  مراـهچ و  هرود  یماـمت  زا  دـعب  ثدـح  هکنآ   - 2
.دهد یم  همادا  هدومن  عطق  هک  اجنامه  زا  ار  فاوط 

رد طوحا  هک  دشاب ؛ يرایتخا  مراهچ و  رود  یمامت  زا  دعب  ای  فاوط ؛ مراهچ  هرود  یمامت  زا  شیپ  فصن و  زا  دعب  ثدـح  هکنآ   - 3
تروص ود  نیا 
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رگا طایتحا  نیا  ياج  هب  دیامن و  شا  هداعا  سپس  هدرک ؛ مامت  هدومن  عطق  هک  ییاج  زا  تراهط  زا  سپ  ار  دوخ  فاوط  هک  تسا  نیا 
کی شیپ و  فاوط  ندرک  مامت  زا  معا  دصق  هب  لماک  فاوط  کی  تراهط ؛ فاوط و  عطق  زا  سپ  هک  تسا  یفاک  دـنکب  ار  راک  نیا 

همذ رب  شماـمت  هچناـنچ  دروآ  یم  اـج  هب  هک  ار  یفاوط  هک  دـشاب  نیا  شدـصق  هک  ینعم  نیا  هب  دروآ ؛ اـج  هب  دـیدج  لـماک  فاوط 
.دشاب یم  وغل  هدنامیقاب  قباس و  فاوط  دوبمک  ياج  هب  نآ  زا  يرادقم  هنرگو  دوش ؛ یم  غراف  وا  همذ  فاوط  نیا  هب  هدوب ؛

یمن هدوب و  تراهط  اب  البق  هک  دنادب  هچنانچ  دیامنب ؛ تراهط  رد  کش  نآ  يانثا  رد  ای  فاوط  هب  عورـش  زا  شیپ  رگا  هلأسم 189 - 
هتفرگ و تراهط  تسا  بجاو  تروص  نیا  ریغ  رد  دنکن و  دوخ  کش  هب  انتعا  تروص  نیا  رد  هن ؛ ای  هدز  رـس  یثدح  وا  زا  ادعب  دناد 

.دریگب رس  زا  هتشاد  تسد  رد  هک  یفاوط  ای  دنک  فاوط  هب  عورش 

یلو تسا ؛ هداعا  طوحا  دنچ  ره  دنکن ؛ انتعا  دوخ  کش  هب  دیامن ؛ تراهط  رد  کش  فاوط ؛ زا  تغارف  زا  سپ  هاگره  هلأسم 190 - 
.دریگب وضو  دیاب  امتح  فاوط  زامن  يارب 

شمکح دـنکب ؛ دـناوت  یمن  مه  ممیت  رگا  دروآ و  اج  هب  ار  فاوط  هدومن و  ممیت  دریگب ؛ وضو  دـناوتن  فلکم  هاـگره  هلأسم 191 - 
دریگب و بیان  فاوط  يارب  تسا  مزال  دـش ؛ ییاناوت  زا  سویاـم  رگا  سپ  دروآ ؛ اـج  هب  ار  فاوط  دـناوت  یمن  هک  تسا  یـسک  مکح 

.دیامن فاوط  تراهط  نودب  زین  دوخ  هک  تسا  نیا  یلوا  طوحا و 

( وئاز  ) ءاسفن ضئاح و  نز  رب  هلأسم 192 - 
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لـسغ و زا  ندوب  روذـعم  تروص  رد  دـننک و  لـسغ  فاوط  يارب  هک  تسا  بجاو  بنج  رب  ساـفن و  ضیح و  ماـیا  نتـشذگ  زا  دـعب 
تروص رد  دـنریگب و  زین  بیان  هک  تسا  نیا  یلوا  طوحا و  دـننک و  فاوط  ممیت  اب  تسا  بجاو  لسغ ؛ رب  ییاناوت  زا  ندـش  سویام 

.تسا نیعتم  نتفرگ  بیان  ممیت ؛ زا  ندوب  روذعم 

اج هب  شیاجنگ  تقو  دـنیبب و  ضیح  نوخ  مارحا ؛ نتـسب  زا  سپ  اـی  عتمت  هرمع  يارب  مارحا  نتـسب  ماـگنه  نز  هاـگره  هلأسم 193 - 
تقو هچنانچ  دروآ و  اج  هب  ار  هرمع  لامعا  هدومن و  لسغ  دوش و  كاپ  ات  دـنک  ربص  یتسیاـب  دـشاب ؛ هتـشاد  ار  هرمع  لاـمعا  ندروآ 

: دوب دهاوخ  تروص  ود  ياراد  هلأسم  دشاب ؛ هتشادن  ار  راک  نیا  تعسو 

بجاو وا  رب  هدش و  دارفا  جح  هب  لدب  شعتمت  جح  تروص  نیا  رد  دشاب ؛ مارحا  نتـسب  زا  شیپ  ای  مارحا  ماگنه  شـضیح  هکنآ  لوا :
.دروآ اج  هب  هدرفم  هرمع  جح ؛ زا  تغارف  زا  دعب  نکمت  تروص  رد  تسا 

زا دـعب  هدروآ و  اـج  هب  ار  دارفا  جـح  لوا  هکنیا  نیب  تسا  ریخم  تروـص  نـیا  رد  دـشاب ؛ مارحا  نتـسب  زا  دـعب  شـضیح  هـکنآ  مود :
هب هدروآ ؛ اـج  هب  شزاـمن  فاوط و  نودـب  ار  عتمت  هرمع  لاـمعا  هکنیا  نیبو  لوا ؛ تروـص  دـننام  دروآ  اـج  هب  هدرفم  هرمع  تغارف ؛

هرمع فاوط  ياضق  هکم  هب  تشگزاب  جح و  زا  تغارف  زا  سپ  هتفر و  جح  هب  هتسب و  مارحا  جح  يارب  هدومن و  ریصقت  یعـس و  هکنیا 
سپ یتح  دناوت  یمن  تشاد و  دهاوخ  همادا  شضیح  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  هک  یتروص  رد  دروآ و  اج  هب  جح  زا  فاوط  زا  شیپ  ار 
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شیامزآ ار  دوخ  دیاب  هک  يزور  دروآ و  اج  هب  ار  یعس  اصخـش  هتفرگ و  بیان  دوخ  فاوط  يارب  دیامن ؛ فاوط  هکم  هب  تشگزاب  زا 
.تسا يراج  زور  نآ  رب  مایا  نآ  مکح  تسا و  ضیح  مایا  مکح  رد  دنک ؛

طوش راهچ  ندش  مامت  زا  شیپ  ندش  ضیح  رگا  هک  تسا  نیا  اهقف  نیب  روهشم  دوش ؛ ضیح  فاوط  يانثا  رد  نز  رگا  هلأسم 194 - 
ندومن لسغ  یکاپ و  زا  دعب  تسا  بجاو  حیحـص و  هدروآ  اج  هب  هچنآ  دـشاب ؛ نآ  زا  دـعب  هچنانچ  دوش و  یم  لطاب  شفاوط  دـشاب ؛

اج هب  مامتا  مامت و  زا  معا  تین  هب  لماک  فاوط  کی  یکاپ  زا  دعب  هک  تسا  نیا  تروص  ودره  رد  طوحا  دروآ و  اج  هب  ار  هدنامیقاب 
ندروآ اـج  هب  رگا  تسا و  فاوط  نیا  هک  تسا ؛ بجاو  نم  رب  لـماک  فاوـط  کـی  رگا  هک  دـنک  تین  نینچ  هک  ینعم  نیا  هب  دروآ 

نیا دشاب و  يدایز  هدنامیقاب  دنکب و  دنک  یم  لیمکت  ار  وا  دوبمک  فاوط  نیا  زا  رادقم  ره  تسا ؛ بجاو  نم  رب  قباس  فاوط  دوبمک 
دوش و مرحم  جح  يارب  هدومن و  ریصقت  یعس و  تروص  نیا  ریغ  رد  دشاب و  هتشاد  ار  راک  نیا  شیاجنگ  تقو  هک  تسا  یتروص  رد 

.دروآ اج  هب  دش  هتفگ  هک  يوحن  هب  ار  هرمع  فاوط  ياضق  جح  فاوط  زا  لبق  ینم و  زا  تشگزاب  زا  سپ  تسا  مزال 

زامن تسا و  حیحـص  شفاوط  دوش ؛ ضیح  شزامن ؛ فاوط و  نیب  ینعی  نآ ؛ زامن  زا  شیپ  فاوط و  زا  سپ  نز  هاگره  هلأسم 195 - 
یعس تشادن ؛ تقو  هچنانچ  دروآ و  اج  هب  لسغ  یکاپ و  زا  سپ  ار  فاوط 
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.دیامن اضق  جح  فاوط  زا  شیپ  ار  فاوط  زامن  هدروآ و  اج  هب  ار  ریصقت  و 

رد ای  زامن  زا  شیپ  ای  فاوط  زا  شیپ  هک  دـنادن  دراد و  ضیح  هک  دومن  ساسحا  شزامن  فاوط و  زا  سپ  ینز  هاگره  هلأسم 196 - 
هدش ثداح  زامن  زا  لبق  هک  دنادب  هچنانچ  دراذگب و  زامن  فاوط و  تحص  رب  انب  تروص  نیا  رد  هداد ؛ خر  زامن  زا  دعب  ای  هدوب  ءانثا 

.تسا حیحص  شا  هرمع  دزادنیب و  ریخات  یکاپ  زا  سپ  ات  ار  زامن  هدومن و  ریصقت  یعس و  تسا ؛ گنت  مه  شتقو  و 

دش و ضیح  ات  درواین  اج  هب  دمع  ملع و  اب  یلو  دروآ  اج  هب  ار  هرمع  لامعا  تسناوت  یم  دیـسر و  هکم  هب  ینز  هاگره  هلأسم 197 - 
دعب لاس  رد  ار  دوخ  جـح  هدومن و  دارفا  جـح  هب  لودـع  هک  تسا  نیا  طایتحا  تسا و  دـساف  شا  هرمع  ارهاظ  دـش ؛ گـنت  مه  تقو 

.دیامن هداعا 

یبحتـسم فاوط  زاـمن  یلو  تسین ؛ ربتعم  وا  رد  تراـهط  دروآ و  اـج  هب  تراـهط  نودـب  ناوت  یم  ار  یبحتـسم  فاوط  هلأسم 198 - 
.دشاب تراهطاب  دیاب  دوب و  دهاوخن  حیحص  تراهط  نودب 

یمخز یگتـسکش و  شیاپ  ای  تسد  رد  هک  یـسک  دـننام  تسا ؛ مامت  لسغ ) اـی  وضو   ) تراـهط زا  روذـعم  هک  یـسک  هلأسم 199 - 
زامن يارب  هک  يروتسد  نامه  هب  دزیر ) یم  هرطق  هرطق  شلوب  هک  دراد  یضرم  [ ) لوبلا  ] سلـس هک  یـسک  هدش و  نامـسناپ  هک  تسا 

( دـنک يراددوخ  طیاغ  زا  دـناوت  یمن  هک  یـسک   ) نوطبم اما  تسا و  یفاک  تراهط  نامه  زین  فاوط  يارب  دریگ ؛ یم  تراـهط  دوخ 
بیان فاوط  يارب  مه  هدومن و  فاوط  اصخش  مه  نکمت ؛ تروص  رد  هک  تسا  نیا  طوحا 
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دریگب و وضو  فاوط  زامن  فاوط و  زا  مادک  ره  يارب  هک  تسا  نآ  طوحا  دشاب  هلیلق  شا  هضاحتسا  رگا  هضاحتـسم  نز  اما  دریگب و 
لـسغ مادک  ره  يارب  دشاب  هریثک  رگا  اما  دریگب و  وضو  زین  مادک  ره  يارب  دروآ و  اج  هب  ود  ره  يارب  لسغ  کی  دشاب  هطـسوتم  رگا 

.لسغ هب  تسا  وضو  مض  طوحا  دنک و 

تسین و حیحـص  سجن  سابل  ای  ندب  اب  فاوط  سپ  سابل ، ندـب و  یکاپ  ینعی  تسا  ثبخ  زا  تراهط  فاوط ؛ طیارـش  زا  موس  طرش 
.طایتحا رب  انب  تسین  هدوشخب  فاوط  رد  مهرد  زا  رتمک  نوخ  دننام  دوب  هدوشخب  زامن  رد  هک  یتساجن 

فرطرب درادن و  یعنام  فاوط  رد  سابل  ای  ندب  رد  دشاب  تخـس  نآ  زا  بانتجا  هک  لمد  مخز و  هبانوخ  نوخ و  ندوب  هلأسم 200 - 
هک ییاهزیچ  ندوب  سجن  تسا  نینچمه  .درادن و  یبیع  فاوط  رد  ناسنا  هارمه  سجن  زیچ  ندوب  هک  نانچمه  تسین ؛ مزال  شندرک 

.باروج هالک و  نایمه و  دننام  دوش  یمن  هدناوخ  زامن  نآ  رد 

تسا و حیحص  شفاوط  دمهفب ؛ فاوط  ماجنا  زا  سپ  هتسناد و  یمن  ار  دوخ  سابل  ای  ندب  ندوب  سجن  هک  یتروص  رد  هلأسم 201 - 
شزامن دـمهفب ؛ زامن  زا  دـعب  هدوب و  سجن  شـسابل  اب  ندـب  هتـسناد  یمن  رگا  فاوط  زامن  تسا  نینچمه  درادـن و  هداعا  هب  یتجاـح 

.تسا حیحص 

رب انب  شفاوط  دمآ ؛ شدای  فاوط  زا  دعب  دومن و  فاوط  اهنآ  اب  هدومن و  شومارف  ار  دوخ  سابل  ای  ندب  تساجن  هاگره  هلأسم 202 - 
سجن شسابل  ندب و  هک  دیایب  شدای  فاوط  زامن  زا  دعب  هچنانچ  تسا و  طوحا  كاپ  سابل  اب  نآ  هداعا  هچرگا  تسا ؛ حیحص  رهظا 

امتح دوب ؛
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.دیامن هداعا  كاپ  سابل  ندب و  اب  دیاب 

؛ فاوط زا  تغارف  زا  شیپ  هکنآ  ای  تسناد ؛ فاوط  يانثا  رد  هتـسناد و  یمن  ار  دوخ  سابل  ای  ندـب  ندوب  سجن  هاگره  هلأسم 203 - 
دیامن و مامت  ار  دوخ  فاوط  كاپ  هماج  اب  هدنک و  ار  سجن  هماج  اجنامه  دشاب  هتـشاد  یکاپ  هماج  رگا  دش ؛ سجن  شـسابل  ای  ندـب 

هلازا زا  سپ  هدومن و  عطق  ار  فاوط  هدوب ؛ مراهچ  طوش  ندش  مامت  زا  دعب  هثداح  نیا  رگا  دـشاب ؛ هتـشادن  هارمه  كاپ  هماج  هچنانچ 
مراهچ طوش  ندـش  مامت  زا  شیپ  شثودـح  ای  تساجن  هب  ملع  هچنانچ  دروآ و  اج  هب  ار  فاوط  هدـنامیقاب  سابل ؛ ای  ندـب  زا  تساجن 

اج هب  مامتا  ای  دـشاب  مامت  زا  معا  دـصق  هب  لماک  فاوط  کی  طایتحاربانب  هدومن و  هلازا  ار  تساـجن  عطق و  ار  فاوط  مه  زاـب  دـشاب ؛
(. دش نایب  اقباس  مامتا  مامت و  زا  معا  يانعم   ) دروآ

: تسا ندوب  نوتخم  نادرم ؛ هب  تبسن  فاوط  طیارش  زا  مراهچ  طرش 

دشاب و هدرک  هنتخ  دیاب  دوش  مرحم  اصخـش  رگا  دهد ؛ یم  صیخـشت  ار  دـب  بوخ و  هک  زیمم  هچب  هک  تسا  نیا  رهظا  هکلب  طوحا  و 
.تسا طوحا  شرابتعا  هچرگا  تسین ؛ رهاظ  وا  رد  ناتخ  رابتعا  ددنبب ؛ شیلو  ار  شمارحا  ای  دشابن  زیمم  هچب  رگا  اما 

هنتخ ار  فاوط  رگا  دوب و  دهاوخن  یفاک  شفاوط  هدومن ؛ فاوط  زیمم ) هچب  هاوخ  غلاب ؛ هاوخ   ) هدشن هنتخ  مرحم  هاگره  هلأسم 204 - 
.دش دهاوخ  يراج  يو  رب  هدنیآ  ماکحا  دشاب و  هدرک  كرت  ار  فاوط  هک  دوب  دهاوخ  یسک  دننام  دنکن ؛ هداعا  هدش 

عمج تعاطتسا  لاس  رد  جح  هنتخ و  نیب  دناوتب  رگا  دوش ؛ عیطتسم  هدشن  هنتخ  فلکم  هاگره  هلأسم 205 - 
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ات ار  جـح  دـشابن ؛ نکمم  هچنانچ  دـنکب و  ار  راک  نیا  تسا  بجاو  دورب ؛ جـح  هب  هدومن و  هنتخ  ار  دوخ  لاس  ناـمه  رد  ینعی  دـنک ؛
هتشاد یتحاران  ای  تقشم  ای  ررض  وا  يارب  ندرک  هنتخ  هک  ینعم  نیا  هب  دشابن ؛ هنتخ  زا  نکمتم  الصا  رگا  سپ  .دیامن  ریخات  دعب  لاس 
بیان زین  فاوط  يارب  هدومن و  فاوط  اصخـش  جـح  هرمع و  رد  هک  تسا  نیا  طایتحا  نکل  دروآ ؛ اـج  هب  ار  جـح  تسا  مزـال  دـشاب ؛

.دروآ اج  هب  ار  فاوط  زامن  شدوخ  یلو  دریگب ؛

ياراد رتاس  هک  تسا  نیا  طایتحا  دـشاب و  حابم  یتسیاب  رتاس  طایتحا و  رب  انب  تسا  تروع  ندـناشوپ  فاوط ، طیارـش  زا  مجنپ  طرش 
.دشاب رازگزامن  سابل  طیارش  عیمج 

فاوط تابجاو 

: تسا بجاو  ربتعم و  فاوط  رد  زیچ  تفه 

نیا ياربو  دنارذگب ؛ دوسالا  رجح  مامت  رب  ار  دوخ  ندـب  مامت  هک  تسا  نیا  یلوا  طوحا و  دوش و  عورـش  دوسالا  رجح  زا  هکنآ  لوا :
ققحم یعقاو  تاذاحم  هک  ییاج  زا  ار  فاوط  هک  دیامن  تین  هداتـسیا و  دوسالا  رجح  زا  لبق  هک  دنک  یم  تیافک  رادقم  نیا  طایتحا 

هک دنک  یم  ادیپ  ملع  درک  عورـش  رتولج  زا  یتقو  ناسنا  ینعی  دـشاب ؛ هیملع  همدـقم  باب  زا  نآ  رب  هدایز  مروآ و  یم  اج  هب  دوش  یم 
.تسا هدش  ربارب  يذاحم و  رجح  ءزج  نیلوا  اب  شفاوط  ءزج  نیلوا 

هیملع همدـقم  ار  يدایز  درذـگب و  رجح  را  يردـق  اطایتحا  رخآ  طوش  رد  دوش و  متخ  دوسالارجح  هب  يرود  طوش و  ره  هکنآ  مود :
.دراد بوسحم 

هب ای  ناکرا  ندیـسوب  تهج  هب  هبعک  هچنانچ  دهد و  رارق  دوخ  پچ  فرط  فاوط  لاوحا  عیمج  رد  ار  ادـخ ) هناخ   ) هبعک هکنآ  موس :
هب ور  ماحدزا ؛ تهج 
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هبعک نداد  رارق  رد  نازیم  هک  تسا  نیا  رهاظ  دوش و  یمن  هدرمش  فاوط  زا  رادقم  نآ  تفرگ ؛ رارق  تسار  فرط  ای  رـس  تشپ  ای  ور 
تسا نیا  رتهب  دندومن و  یم  فاوط  هراوس  هک  دیآ  یمرب  ص )  ) مرکا ربمغیپ  فاوط  زا  هک  نانچمه  تسا ؛ یفرع  قدص  پچ ؛ فرط 

ای پچ  هب  هک  دوب  بظاوم  دـیاب  اهاج  نیا  رد  هک  ادـخ  هناخ  ياه  شبن  رد  لیعامـسا و  رجح  هناـهد  ود  رد  صوصخب  دوش  تقد  هک 
.ددرگن فرحنم  تسار 

.دورن رجح  لخاد  ددرگب و  لیعامسا  رجح  رود  هک  ینعم  نیا  هب  دهد ؛ رارق  فاطم  لخاد  ار  لیعامسا  رجح  هکنآ  مراهچ :

هدش ییانب  بیـش  روط  هب  ادخ  هناخ  رود  ات  رود  ادخ و  هناخ  نورد  هن  دنزب  رود  ادـخ  هناخ  رود  نوریب  زا  هدـننک  فاوط  هکنآ  مجنپ :
.دورب هار  نآ  يور  هدننک  فاوط  یتسیابن  هک  دنیوگ  یم  ناورداش  نآ  هب  هک 

رود تفه  زا  رتدایز  ادمع  تسین و  یفاک  رود  تفه  زا  رتمک  دخرچب و  ادـخ  هناخ  رود  یپ  رد  یپ  یلاوتم و  رود  تفه  هکنآ  مشش :
.دمآدهاوخ هکنانچ  دنک ؛ یم  لطاب  ار  فاوط  مه 

رد تفاسم  نیا  فرط  ره  زا  ینعی  دشاب ؛ ادخ  هناخ  و  ع )  ) میهاربا ماقم  نیب  دیاب  فاوط  هک  تسا  نیا  اهقف  نیب  روهـشم  هلأسم 206 - 
دوخ تسا و  فاطم  لخاد  لیعامسا  رجح  هکنیا  هب  رظن  تسا و  هدش  ریدقت  مین  عارذ و  شش  تسیب و  نآ  تفاسم  دوش و  هتفرگ  رظن 

فاوط ماحدزا  دراوم  رد  هک  تسا  نیا  رهاظ  نکلو  دش ؛ رود  دـیابن  مین  عارذ و  شـش  زا  شیب  نآ  فرط  رد  سپ  تسا ؛ عارذ  تسیب 
.دشاب یفاک  زین  مین  عارذ و  شش  تسیب و  تفاسم  نیا  زا  رترود  رد 

هلأسم
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هک تسا  نیا  رتهب  تسا و  مزـال  نآ  هداـعا  لـطاب و  شفاوط  دوش ؛ هبعک  دراو  هتفر و  نوریب  فاـطم  زا  هدـننک  فاوط  هاـگره   - 207
.هدوب فاوط  فصن  زواجت  زا  سپ  شنتفر  نوریب  رگا  دیامن ؛ هداعا  سپس  هدومن  مامت  ار  دوخ  فاوط 

نیا طایتحاو  تسا ؛ لطاب  هدوب  ناورداش  يور  هک  فاوط  زا  رادـقم  نآ  تفر ؛ ناورداش  يور  فاوط  ماـگنه  هچناـنچ  هلأسم 208 - 
فاوط ماگنه  هک  تسا  نیا  طایتحا  دـیامن و  هداعا  ار  فاوط  سپـس  ماـمت  ار  دوخ  فاوط  هدومن و  كرادـت  ار  رادـقم  نآ  هک  تسا 

.تسین دیعب  نآ  زاوج  هچرگ  دیامنن  زارد  نآ  ناکرا  ای  هبعک  راوید  هب  ناورداش  فرط  زا  ار  دوخ  تسد 

دوش و هداعا  تسا  مزال  لطاب و  هدوب ؛ وا  رد  رجح  رد  نتفر  هک  یطوش  دورب ؛ لیعامـسا  رجح  رد  هدننک  فاوط  هاگره  هلأسم 209 - 
؛ طایتحا رب  انب  رجح  راوید  رب  نتفرالاب  تسا  رجح  رد  نتفر  مکح  رد  دیامن و  هداعا  سپس  هدومن و  مامت  ار  فاوط  هک  تسا  نیا  رتهب 

.تسا نآ  زاوج  رهظا  هچرگ  دراذگن  مه  رجح  راوید  رب  تسد  فاوط  لاح  رد  هک  تسا  نیا  طوحا  هکلب 

توف وا  زا  هیفرع  تالاوم  رگا  دوش ؛ جراخ  فاطم  زا  رذع  نودب  فاوط  فصن  زا  زواجت  را  شیپ  هدننک  فاوط  هاگره  هلأسم 210 - 
تـسا نیا  طایتحا  دشاب  فصن  زواجت  زا  دـعب  شجورخ  ای  دوشن  توف  تالاوم  هچنانچ  تسا و  مزال  شا  هداعا  لطاب و  شفاوط  دوش 

.دنک هداعا  سپس  هدومن  مامت  ار  فاوط  نآ  هک 

مامت ار  دوخ  فاوط  هتشگرب و  هدومن و  ریهطت  هتفر و  نوریب  تسا  زیاج  دنزبرس ؛ وا  زا  یثدح  فاوط  يانثا  رد  هچنانچ  هلأسم 211 - 
هک نانچمه  دیامن ؛
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تـسا بجاو  دوش ؛ ضیح  فاوط  يانثا  رد  ینز  رگا  سابل و  اـی  ندـب  زا  تساـجن  هلازا  يارب  نتفر  نوریب  تسا  نینچمهو  تشذـگ ؛
.دش نایب  فاوط  طیارش  رد  دارفا  نینچ  مکح  .دورب و  نوریب  دجسم  زا  اروف  هدومن و  عطق  ار  فاوط 

؛ دور نوریب  فاطم  زا  هدومن و  عطق  ار  دوخ  فاوط  راچان  نآ  دننام  درد و  لد  ای  دردرس  تلع  هب  هدننک  فاوط  هاگره  هلأسم 212 - 
هک تسا  نیا  طایتحا  هدوب  نآ  زا  دـعب  هچنانچ  تسا و  مزال  شا  هداعا  لطاب و  شفاوط  دـشاب  مراـهچ  طوش  یماـمت  زا  لـبق  هچناـنچ 

.دیامن هداعا  ار  فاوط  هدروآ و  اج  هب  ار  هدنامیقاب  اطایتحا  رذع  لاوز  زا  دعب  اصخش  هتفرگ و  بیان  هدنامیقاب  يارب 

؛ دورب نوریب  فاطم  زا  دوخ  ینید  ردارب  تجاح  ای  دوخ  تجاح  عفر  ای  ضیرم  تدایع  تهج  دناوت  یم  هدـننک  فاوط  هلأسم 213 - 
نوریب هچنانچ  دـیامن و  هداعا  ار  فاوط  تسا  مزال  دـشاب ؛ هدروآ  اـج  هب  طوش  ود  اـی  کـی  رادـقم  دـشاب و  بجاو  شفاوط  رگا  یلو 

.دروآ اج  هب  مامتا  ای  مامت  زا  معا  دصق  هب  لماک  فاوط  کی  هک  تسا  نیا  طایتحا  هدوب  موس  طوش  زا  دعب  شنتفر 

هیفرع تالاوم  هک  دشابن  يا  هزادنا  هب  دیاب  یلو  تسا ؛ زیاج  یگتسخ  عفر  تحارتسا و  تهج  فاوط  يانثا  رد  نتـسشن  هلأسم 214 - 
.دهد ماجنا  هرابود  ادتبا  زا  تسا  مزال  هدش و  لطاب  شفاوط  تروص  نیا  رد  هک  دورب ؛ نیب  زا 

فاوط رد  صقن 

توف تالاوم  هچنانچ  دوب و  دهاوخ  لطاب  شفاوط  دوش ؛ توف  تالاوم  دنک و  مک  ار  فاوط  زا  يرادـقم  ادـمع  هاگره  هلأسم 215 - 
نوریب مکح  .دروآ و  اج  هب  ار  دوبمک  دناوت  یم  هتفرن  نوریب  فاطم  زا  ات  دوشن ؛
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.دیدرگ رکذ  البق  فاطم  زا  يدمع  نتفر 

؛ دـشاب هتفرن  نوریب  فاطم  زا  دـمآ و  شدای  تالاوم  توف  را  شیپ  رگا  دـنک ؛ مک  اوهـس  ار  فاوط  زا  يرادـقم  هاگره  هلأسم 216 - 
رادقم دیایب و  شدای  فاطم  زا  نتفر  نوریب  ای  تالاوم  توف  زا  سپ  هچنانچ  دوبدـهاوخ و  حیحـص  شفاوط  هدروآ و  اج  هب  ار  دوبمک 

؛ دهد ماجنا  ار  دوبمک  دناوتن  اصخش  هچنانچ  تسا و  حیحـص  شفاوط  هدروآ و  اج  هب  ار  طوش  کی  دشاب ؛ طوش  کی  هدش  شومارف 
دروآ و اج  هب  ار  طوش  نآ  هک  دریگب  بیان  ار  يرگید  دیاب  دـیایب ؛ شدای  نطو  هب  تشگزاب  زا  سپ  هک  دـشاب  نیا  تهج  هب  دـنچ  ره 
اج هب  اصخـش  ار  دوبمک  هتـشگرب و  یتسیاب  طایتحا  رب  انب  دـشاب ؛ طوش  راهچ  زا  رتمک  کی و  زا  شیب  هدـش  شومارف  رادـقم  هچنانچ 

؛ دـشاب راهچ  زا  شیب  ای  راـهچ  هدـش  شومارف  رادـقم  رگا  نینچمهو  دـیامن ؛ هداـعا  ار  فاوط  دوبمک ؛ ندروآ  اـج  هب  زا  سپ  دروآ و 
.تسا هداعا  سپس  مامتا  طوحا 

فاوط رد  يدایز 

: دراد تروص  جنپ  فاوط  رد  يدایز  هلأسم 217 - 

رد هک  دشاب ؛ هدرواین  اج  هب  يرگید  فاوط  ای  تسا  لوغـشم  هک  یفاوط  تیئزج  دصق  هب  ار  يدایز  رادـقم  هدـننک  فاوط  هکنآ  لوا :
.دش دهاوخن  لطاب  يدایز  نیا  هب  شفاوط  تروص  نیا 

ار فاوط  هک  دشاب  هتـشاد  انب  ینعی  دـشاب ؛ شفاوط  ءزج  يدایز ؛ هک  دـنک  دـصق  نینچ  انثا  رد  ای  فاوط  هب  عورـش  ماگنه  هکنآ  مود :
.دیامن هداعا  تسا  مزال  لطاب و  امزج  شفاوط  تروص  نیا  رد  دهد ؛ ماجنا  رتشیب  ای  طوش  تشه 

تروص نیا  رد  هک  دروآ ؛ اج  هب  نآ  تیئزج  دصق  هب  فاوط  زا  تغارف  زا  سپ  ار  يدایز  هکنآ  موس :
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.تسا فاوط  نالطب  رهظا  زین 

فاوط رد  هچرگ  تروص  نیا  رد  هک  دنک ؛ مامت  ار  مود  فاوط  دروآ و  اج  هب  رگید  فاوط  تیئزج  دصق  هب  ار  يدایز  هکنآ  مراهچ :
.تسا هداد  ماجنا  مه  رس  تشپ  ار  بجاو  فاوط  ود  هکنآ  تهج  هب  تسا ؛ لوا  فاوط  نالطب  رهظا  هکلب  طوحا  یلو  هتشادن  يدایز 

هن تروص  نیا  رد  دـناسرب ؛ رخآ  هب  ار  رگید  فاوط  دـناوتن  اقافتا  دـیامنب و  رگید  فاوط  يارب  ار  يداـیز  تیئزج  دـصق  هکنآ  مجنپ :
تسا یتروص  رد  نا  دوش و  یم  لطاب  تبرق  دصق  ققحت  مدع  تهج  هب  تروص  نیا  رد  فاوط  یهاگ  یلو  نارق ؛ هن  تسه و  يدایز 
دـصق هک  دیامن ؛ دصق  ار  نآ  تسا  فاوط  لطبم  مارح و  نارق  دـناد  یم  هکنیا  اب  نآ  يانثا  رد  ای  فاوط  هب  عورـش  ماگنه  فلکم  هک 

.دشاب فاوط  ود  نیب  نارق  هک  دوشن  ماجنا  مارح  نآ  قافتا  باب  زا  دنچ  ره  دوش ؛ یمن  عمج  مارح  دصق  اب  تبرق 

ار نآ  دشاب ؛ طوش  کی  زا  رتمک  يدایز  هچنانچ  دهد ؛ ماجنا  طوش  تفه  زا  شیب  وهس  يور  زا  ار  دوخ  فاوط  هاگره  هلأسم 218 - 
فاوط کی  ات  ار  نآ  یقاب  هک  تسا  نیا  طایتحا  دـشاب ؛ رتشیب  ای  طوش  کـی  يداـیز  هچناـنچ  تسا و  حیحـص  شفاوط  دـیامن و  عطق 

.دیامن مامت  هقلطم  تبرق  دصق  هب  دوش  لماک 

طاوشا ددع  رد  کش 

هب انتعا  هدوب ؛ رتشیب  ای  رتمک  ای  طوش  تفه  مفاوط  ایآ  هک  دیامن  کش  لحم ؛ زا  زواجت  فاوط و  یمامت  زا  دـعب  هاگره  هلأسم 219 - 
.دنکب یکش  نینچ  فاوط  زامن  هب  عورش  زا  دعب  هک  یسک  دننام  دیامنن ؛ کش 

دنک کش  هدروآ و  اج  هب  طوش  تفه  هک  دشاب  هتشاد  نیقی  هاگره  هلأسم 220 - 
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رد رگم  تسا ؛ حیحص  شفاوط  دیامنن و  انتعا  دوخ  کش  هب  هدوب ؛ متـشه  يرخآ  طوش  هک  دهدب  لامتحا  الثم  هن ؛ ای  هدوب  رتدایز  هک 
نیا طایتحا  تسا و  لطاب  شفاوط  هک  تسا  نیا  رهاظ  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ؛ يرخآ  طوش  یماـمت  زا  لـبق  شکـش  هک  یتروص 

.دنک فاوط  هداعا  هدومن و  شمامت  اجر  دصق  هب  هک  تسا 

دوش و یم  فاوط  نالطب  هب  مکح  دـنک ؛ کش  لـبق  ياهددـع  نینچمه  شـش و  جـنپ و  اـی  تفه  شـش و  نیب  هاـگره  هلأسم 221 - 
نیا رد  هک  متـشه ؛ ای  تسا  مشـش  رخآ  طوش  دـنادن  هک  طوش  تشه  ای  هدروآ  اج  هب  طوش  شـش  ایآ  هک  دـنک  کـش  رگا  نینچمه 

کـش مکح  هب  موکحم  هتـشادن و  يرابتعا  دسرن  نانیمطا  دح  هب  هک  یمادام  طاوشا  هب  نظ  .دوب و  دهاوخ  لطاب  شفاوط  زین  تروص 
.تسا

تـسا مزال  دـنک ؛ مامت  ار  فاوط  هتـشاذگ و  شـش  رب  ار  انب  ینادان  يور  زا  هدومن و  کش  تفه  شـش و  نیب  هچنانچ  هلأسم 222 - 
.دشاب حیحص  شفاوط  تسین  دیعب  دشابن  نکمم  كرادت  هک  یتقو  ات  دنام  یقاب  دوخ  ینادان  رب  هچنانچ  دریگب و  رس  زا  ار  فاوط 

شهارمه قیفر و  هک  یتروص  رد  دنک ؛ دامتعا  دوخ  هارمه  قیفر و  رب  اهطوش  هرامش  ظفح  رد  دناوت  یم  هدننک  فاوط  هلأسم 223 - 
ود هدومن و  دامتعا  وا  هتفگ  رب  دوش  یم  تسا ؛ مجنپ  طوش  نیا  دـیوگب  ناسنا  قیفر  رگا  کـش  تروص  رد  ـالثم  دـشاب ؛ هتـشاد  نیقی 

.دروآ اج  هب  رگید  طوش 

.تسا حیحص  شفاوط  دراذگب و  رتمک  رب  ار  انب  دیامن ؛ کش  یبحتسم  فاوط  رد  هاگره  هلأسم 224 - 

مکح هب  ملع  دمع و  يور  زا  هاگره  هلأسم 225 - 
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هدوب و لـطاب  شا  هرمع  دـیامن ؛ شکرادـت  تاـفرع  هب  فوقو  زا  شیپ  دـناوتن  هدومن و  كرت  ار  عـتمت  هرمع  فاوـط  نآ  هب  لـهج  اـی 
نیا طوحا  یلو  دوش ؛ یم  لطاب  زین  شمارحا  هک  تسا  نیا  رهظا  دش  هتفگ  قباس  رد  دیامن و  هداعا  دعب  لاس  رد  ار  جـح  تسا  بجاو 

كرت ار  جح  فاوط  ادمع  هچنانچ  دـیامن و  مامت  هدرفم  هرمع  جـح و  زا  معا  دـصق  هب  ار  نا  هدومن و  دارفا  جـح  هب  لودـع  هک  تسا 
تهج زا  فاوط  كرت  رگا  دـیامن و  هداعا  دـعب  لاس  رد  تسا  مزـال  دوب و  دـهاوخ  لـطاب  شجح  دـشابن  نکمم  شکرادـت  دـیامن و 

.دش دهاوخ  مزال  زین  هرافک  رتش  کی  هدوب ؛ مکح  نتسنادن 

نتـشذگ زا  سپ  هچنانچ  تسا و  بجاو  شکرادـت  ندـمآ  داـی  زا  دـعب  دوش ؛ كرت  فاوط  یـشومارف  يور  زا  هاـگره  هلأسم 226 - 
زین یعـس  فاوط ؛ ياضق  زا  دعب  هک  تسا  نیا  طایتحا  دوب و  دهاوخ  حیحـص  جح  دوش و  هدروآ  اج  هب  نآ  ياضق  دمآ ؛ دای  هب  شتقو 

؛ دـمآ شدای  نطو  هب  تشگزاب  زا  سپ  هکنیا  لـثم  دـشابن ؛ نکمم  نآ  ندومن  اـضق  هک  دـیایب  شداـی  یتقو  رگا  دوش و  هدروآ  اـج  هب 
.دروآ اج  هب  زین  ار  یعس  فاوط ؛ زا  بیان  هک  تسا  نیا  طایتحا  دریگب و  بیان  تسا  بجاو 

یتروص رد  دمآ ؛ شدای  سپس  درک و  یکیدزن  دوخ  لایع  اب  تشگزاب و  دوخ  نطو  هب  دومن و  شومارف  ار  فاوط  رگا  هلأسم 227 - 
کی تسا  مزال  دـشاب ؛ هرمع  فاوط  هدـش ؛ شومارف  رگا  ینم و  هب  یناـبرق  کـی  تسا  مزـال  دـشاب ؛ جـح  فاوط  هدـش ؛ شومارف  هک 

.تسا یفاک  دنفسوگ  ینابرق  نیا  رد  دتسرفب ؛ هکم  هب  ینابرق 

 - هلأسم 228
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هب يزاین  دـیامن و  شیاضق  لوا  مارحا  ناـمه  اـب  تسا ؛ نکمم  شیاـضق  هک  دـمآ  شداـی  یناـمز  هدومن و  شومارف  ار  فاوط  هاـگره 
هکم لوخد  يارب  تسا  مزال  دشاب ؛ هتـشذگ  نآ  رب  رتشیب  ای  هام  کی  دش و  جراخ  هکم  زا  هک  یتروص  رد  یلب  تسین ؛ مارحا  دـیدجت 

.تشذگ هکنانچ  ددنبب ؛ هزات  مارحا 

لالح هدومنن ؛ اضق  شبیان  ای  اصخـش  ار  نآ  هکنیا  ات  فاوط  هدننک  شومارف  رب  دوش ؛ یم  لالح  هدننک  فاوط  رب  هچنآ  هلأسم 229 - 
.دوش یمن 

يرگید کمک  هب  تسا  مزال  دروآ ؛ اج  هب  ار  فاوط  دـناوتن  اصخـش  اهنیا  لاثما  یگتـسکش و  ای  يرامیب  تهج  هاگره  هلأسم 230 - 
تـسا بجاو  دنک ؛ فاوط  دـناوتن  زین  يرگید  کمک  اب  هچنانچ  دـشاب و  وا  شود  رب  ندـش  راوس  هب  دـنچ  ره  دروآ ؛ اج  هب  ار  فاوط 

نتـسناوتن تروص  رد  دروآ و  اج  هب  شدوخ  دـیاب  صخـش  هک  فاوط  زامن  رد  نینچمهو  دـنک ؛ فاوط  وا  ياـج  هب  هک  دریگب  بیاـن 
.دش نایب  فاوط  طیارش  رد  وئاز )  ) ءاسفن ضئاح و  نز  مکح  .دریگب و  بیان  ار  يرگید 

فاوط زامن 

ار نآ  هک  تسا  ریخم  فلکم  یلو  تسا ؛ حبـص  زامن  دـننامه  هک  تسا  فاوط  زامن  تعکر  ود  عتمت ؛ هرمع  تاـبجاو  زا  موس  بجاو 
رد دوش و  هدروآ  اج  هب  ماقم  یکیدزن  رد  هک  تسا  بجاو  دـشاب و  میهاربا  ماقم  تشپ  هک  تسا  نیا  رهظا  دـناوخب و  هتـسهآ  ای  دـنلب 

تسا بجاو  فاوط  زامن  مکح  نیا  دروآ و  اج  هب  ار  زامن  طایتحا  رب  انب  ماقم  هب  یکیدزن  تاعارم  اب  ماقم  تشپ  نکمت  مدع  تروص 
.تسا زیاج  دشاب  دجسم  ياجره  رد  بحتسم  فاوط  زامن  و 

زامن دمع  ملع و  يور  زا  هک  یسک  هلأسم 231 - 
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.دوب دهاوخ  لطاب  یعس  زامن ؛ نیا  نودب  اریز  تسا ؛ لطاب  شجح  درواین  اج  هب  ار  فاوط 

هلـصاف زامن  فاوط و  نیب  دـنیوگن  فرع  رد  هک  يا  هنوگب  دوش  هدروآ  اج  هب  اروف  فاوط  زا  دـعب  یتسیاب  فاوط  زامن  هلأسم 232 - 
.تسا هدش 

اروف هدناوخن ؛ ار  فاوط  زامن  هک  دمآ  شدای  یعس  زا  دعب  دومن و  یعس  دناوخب و  ار  فاوط  زامن  درک  شومارف  هاگره  هلأسم 233 - 
هدرک و عطق  ار  یعس  دیایب ؛ شدای  یعس  يانثا  رد  هچنانچ  تسا و  طوحا  هچرگا  تسین  بجاو  یعـس  هداعا  دناوخب و  ار  فاوط  زامن 

نوریب زا  دعب  هچنانچ  .دـیامن و  مامت  هدرک  عطق  هک  ییاج  زا  ار  یعـس  سپـس  دروآ ؛ اج  هب  دـش  هتفگ  هک  ییاهاج  رد  ار  فاوط  زامن 
رد دروآ و  اج  هب  دش  هتفگ  هک  ییاهاج  رد  ار  زامن  هتـشگرب و  هکم  هب  یتسیاب  هدناوخن  ار  فاوط  زامن  هک  دـیایب  شدای  هکم  زا  نتفر 

هتشگرب هک  تسا  نیا  طوحا  ددرگرب  مرح  هب  دناوتب  رگا  یلب  دروآ ؛ اج  هب  دمآ  شدای  هک  اج  ره  ددرگرب  هکم  هب  دناوتن  هک  یتروص 
شـشومارف هک  تسا  یـسک  مکح  هدرک ؛ كرت  ینادان  تهج  هب  ار  فاوط  زاـمن  هک  یـسک  مکح  دروآ و  اـج  هب  مرح  رد  ار  زاـمن  و 

.تسین اجنیا  رد  رصقم  رصاق و  لهاج  نیب  یقرف  هدرک و 

.دیامن اضق  ار  نآ  تسا  بجاو  شیلو  رب  درم ؛ دماین و  شدای  ندرم  مد  ات  دومن و  شومارف  ار  فاوط  زامن  هاگره  هلأسم 234 - 

هچنآ هب  يافتکا  رد  یلاکـشا  دنک  تسرد  ار  نآ  دـناوتن  هک  یتروص  رد  دـشاب ؛ هتـشاد  یطلغ  رازگزامن  تئارق  هاگره  هلأسم 235 - 
؛ نآ ریغ  فاوط و  زامن  رد  دناوت  یم 
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نیا رد  هچنانچ  دیامن و  حیحـصت  تسا  مزال  دنک ؛ تسرد  حیحـصت و  ار  نآ  دـناوت  یم  هچنانچ  تسا و  یفاک  هزادـنا  نامه  تسین و 
دروآ و اج  هب  ار  فاوط  زامن  دـناوت  یم  هک  يا  هزادـنا  هب  هک  تسا  نیا  طوحا  دـش ؛ گنت  تقو  ات  درک  يراگنا  لهـس  لامها و  راک 

.دریگب زین  بیان  دناوخب و  تعامج  هب  ار  نآ 

هداعا هب  یتجاح  تسا و  حیحـص  شزاـمن  دـشاب ؛ روذـعم  دوخ  یناداـن  رد  تسین و  تسرد  شتئارق  هک  دـنادن  هاـگره  هلأسم 236 - 
هداعا ار  زامن  حیحـصت ؛ زا  سپ  تسا  مزال  هدوبن ؛ روذعم  رگا  یلو  هتـشاد ؛ لاکـشا  شتئارق  هک  دمهفب  زامن  زا  دعب  رگا  یتح  درادن ؛

.دوش یم  يراج  وا  رب  هدرک  شومارف  ار  فاوط  زامن  هک  یسک  مکح  دنک و 

جح دوش  كرت  ادمع  رگا  هک  تسا  ناکرا  زا  یکی  دوخ  تسا و  هورم  افص و  نیب  یعس  عتمت ؛ هرمع  تابجاو  زا  مراهچ  بجاو  یعس 
تروع و رتـس  یلو  تسا ؛ ربـتعم  یعـس  رد  تبرق  دـصق  .دـشاب و  مکح  هب  لـهاج  اـی  هتـشاد  مکح  هب  ملع  هاوخ  دوـب ؛ دـهاوخ  لـطاب 

.دوش تیاعر  تراهط  هک  تسا  نیا  رتهب  تسین و  ربتعم  نآ  رد  ثبخ  اب  ثدح  زا  تراهط 

مزال دوش ؛ هدروآ  اج  هب  نآ  زامن  ای  فاوط  زا  شیپ  رگا  دوش و  هدروآ  اج  هب  فاوط  زامن  فاوط و  زا  دعب  دـیاب  یعـس  هلأسم 237 - 
.دش هتفگ  رتشیپ  دیایب ؛ شدای  یعس  زا  دعب  دنک و  شومارف  ار  فاوط  هک  یسک  مکح  .دوش و  هداعا  اهنآ  زا  دعب  تسا 

تین هب  تسا ؛ جح  رد  رگا  هرمع و  تین  هب  تسا ؛ هرمع  رد  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  تسا  ربتعم  یعس  رد  تین  هلأسم 238 - 
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.دوش هدروآ  اج  هب  هّللا  یلا  هبرق  جح ؛

؟ هچ ینعی  یعس 

هب افـص  زا  ءزج  لوا  زا  نتفر  دراد ؛) رارق  رگید  فرط  هورم  فرط و  کی  رد  افـص   ) دـنیوگ یعـس  ار  هورم  افـص و  نیب  دـمآ  تفر و 
رب انب  تسا ؛ طوش  تفه  یعـس  مامت  تسا و  طوش  کی  افـص  هب  هورم  ءزج  لوا  زا  نتـشگرب  نینچمه  دـنیوگ و  طوش  کـی  ار  هورم 

ار ندوب ) یپ  رد  یپ   ) تـالاوم هک  تسا  نیا  رد  مزـال  طاـیتحا  دوش و  یم  متخ  هورم  هب  متفه  طوش  رد  عورـش و  افـص  زا  یعـس  نیا 
؛ دورب یعـسم  هب  مارحلا  دجـسم  زا  دـهاوخب  یجاح  یتقو  دوشن و  لصاح  طاوشا  نیب  رد  هب  دـتعم  لصف  هک  يروط  هب  دـنک  تاـعارم 

.دریگ یم  رارق  شتسار  تسد  فرط  افص 

هتسناد وغل  ار  نآ  دیاب  هدیسر ؛ افص  هب  هورم  زا  ینعی  هدروآ  اج  هب  طوش  کی  رگا  دنک  عورش  هورم  زا  ار  یعـس  هاگره  هلأسم 239 - 
وغل زین  ار  نآ  دشاب ؛ مود  طوش  رد  هورم  افـص و  هار  نیب  رد  هکنیا  لثم  دـشاب ؛ لوا  طوش  زا  دـعب  هچنانچ  دـیامن و  عورـش  افـص  زا  و 

.دریگب رس  زا  افص  زا  ار  یعس  هدومن و 

ییاه خرچ  ای  ناسنا  شود  ای  ناویح  رب  هراوس  یعـس  دشاب و  هدایپ  هورم  افـص و  نیب  یعـس )  ) دـمآ تفر و  تسین  مزال  هلأسم 240 - 
.دشاب هورم  هب  متخ  افص و  زا  ادتبا  دیاب  لاح  ره  رد  یلو  تسا ؛ زیاج  تسا ؛ لوادتم  اجنآ  رد  العف  هک 

يوس هب  يرگید  هار  ای  دجـسم  يوت  زا  افـص  زا  رگا  دشاب و  فراعتم  هار  زا  هورم  افـص و  نیب  دـمآ  تفر و  تسا  مزال  هلأسم 241 - 
یلب تسین ؛ یفاک  دورب ؛ هورم 
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.دشاب میقتسم  طخ  کی  رد  دمآ  تفر و  تسین  مزال 

دیاـب افـص ؛ هب  هورم  زا  تشگزاـب  رد  نینچمه  دـهد و  رارق  دوخ  يور  هبور  ار  نآ  هورم  هب  هجوت  ماـگنه  تسا  بجاو  هلأسم 242 - 
تـشپ پچ و  تسار و  فرط  هب  تافتلا  دنک و  یمن  تیافک  دورب ؛ درگ  بقع  روط  هب  یعـس  ماگنه  رگا  سپ  دـشاب ؛ افـص  هب  هجوتم 

.درادن یبیع  یعس  ماگنه  رس 

ود نآ  نیب  هک  تسا  نیا  طوحا  هچرگ  درادـن ؛ یبیع  تحارتسا ؛ تهج  هب  اهنآ  نیب  رد  ای  هورم  اـی  افـص  يور  نتـسشن  هلأسم 243 - 
.دنیشنن

یعس ماکحا 

زا شیپ  شکرادـت  هک  ینامز  ات  مکح ؛ هب  لهج  ای  ملع  اب  ادـمع  نآ  كرت  تسا و  جـح  ناـکرا  زا  یعـس  هک  دـش  هتفگ  هتـشذگ  رد 
لطاـب زین  شمارحا  هک  تسا  نیا  رهظا  دوب و  دـهاوخ  مزـال  دـعب  لاـس  رد  شا  هداـعا  لـطاب و  جـح  دوشن ؛ نکمم  تاـفرع  هب  فوقو 

ماـمت هدرفم  هرمع  دارفا و  جـح  زا  معا  دـصق  هب  ار  یعـس  هدومن و  دارفا  هب  لودـع  هک  تسا  نیا  یلوا  طوحا و  هچرگا  دوـب ؛ دـهاوخ 
.دیامن

تغارف زا  سپ  شندمآ  دای  دنچ  ره  دروآ  اج  هب  دیاب  دیایب  وا  دای  تقو  ره  دوش ؛ كرت  یشومارف  يور  زا  یعس  هاگره  هلأسم 244 - 
تروص ود  ره  رد  شجح  دریگب و  بیان  یتسیاب  دـشاب  هتـشاد  تقـشم  شیارب  ای  دـناوتن  اصخـش  هک  یـسک  دـشاب و  جـح  لاـمعا  زا 

.دوب دهاوخ  حیحص 

دـنک و یعـس  وا  ياج  هب  هک  دریگب  بیان  ار  يرگید  دروآ ؛ اج  هب  ار  یعـس  دـناوتن  هراوس  اـی  هداـیپ  اصخـش  هک  یـسک  هلأسم 245 - 
.تسا حیحص  شجح 

نآ زامن  فاوط و  زا  دعب  هک  تسا  نیا  طایتحا  هلأسم 246 - 
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؛ دنک ریخات  بش  ات  ار  یعس  دناوت  یم  هک  تسا  نیا  يوقا  هچرگا  دنکن ؛ ریخات  دایز ؛ یگتـسخ  ای  امرگ  تدش  دننام  ترورـض  نودب 
.دزادنیب ادرف  هب  ار  یعس  دیابن  رایتخا  لاح  رد  یلب 

فاوط رد  هکنانچ  دشاب ؛ دمع  ملع و  يور  زا  رگا  دوب ؛ دهاوخ  نالطب  ببـس  فاوط  رد  يدایز  دننام  یعـس  رد  يدایز  هلأسم 247 - 
.تسا نآ  هداعا  رد  طایتحا  دنچ  ره  دوش ؛ یمن  لطاب  يدایز  هب  شیعس  هک  تسا  نیا  رهظا  دشاب ؛ مکح  هب  لهاج  رگا  یلب  تشذگ ؛

؛ دـشاب لماک  طوش  کـی  يداـیز  رگا  یلو  تسا ؛ تسرد  شیعـس  هدومن ؛ داـیز  دوخ  یعـس  رد  اـطخ  يور  زا  هاـگره  هلأسم 248 - 
افص هب  اعبط  مود  یعس  متخ  دوش و  لوا  یعـس  زا  ریغ  لماک  یعـس  کی  ات  دیامن  هفاضا  نآ  هب  رگید  طوش  شـش  هک  تسا  بحتـسم 

.درادن یبیع  اجر  دصق  هب  وا  ندومن  مامت  دشاب ؛ طوش  کی  زا  شیب  يدایز  هچنانچ  دوب و  دهاوخ 

نکمم تافرع  هب  فوقو  نامز  ات  شکرادـت  دومن و  مک  دوخ  یعـس  زا  نآ ؛ هب  لهج  ای  مکح  هب  ملع  اـب  ادـمع  هاـگره  هلأسم 249 - 
تـسا نیا  طوحا  دوش و  یم  لطاب  زین  شمارحا  هک  تسا  نیا  رهاظ  دیامن و  هداعا  دعب  لاس  تسا  مزال  هدش و  دـساف  شجح  دـشابن ؛

زا دعب  یشومارف و  يور  زا  یعس  دوبمک  هچنانچ  دیامن و  شمامت  هدرفم  هرمع  جح و  زا  معا  تین  هب  هدومن و  دارفا  جح  هب  لودع  هک 
رد دـیامن و  كرادـت  دـشاب ؛ جـح  لامعا  زا  تغارف  زا  دـعب  دـنچ  ره  دـمآ  شدای  تقو  ره  ار  یقاـب  تسا  بجاو  هدوب  مراـهچ  طوش 

تسا بجاو  دشاب  تخس  كرادت  ای  دنک  كرادت  دناوتن  دوخ  هک  یتروص 
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هک تسا  نیا  طایتحا  تروص  نیا  رد  دـشاب ؛ هدـمآ  شدای  نطو  هب  تشگزاب  زا  سپ  هک  دـشاب  تهج  نیا  هب  دـنچ  ره  دریگب ؛ بیاـن 
يور زا  مراهچ و  طوش  زا  شیپ  شدوبمک  رگا  دروآ و  اج  هب  لماک  یعـس  کی  مامت ؛ ای  مامتا  زا  ْهنَع  ٌبونَم  همذ  غارف  تین  هب  بیاـن 

؛ نآ يراوشد  تروص  رد  دروآ و  اج  هب  مامتا  ای  مامت  زا  معا  دصق  هب  لماک  یعس  کی  اصخش  هک  تسا  نیا  طایتحا  هدوب ؛ یشومارف 
.دریگب بیان 

لحم هدـش  غراف  یعـس  زا  هکنیا  داقتعا  هب  هدومن و  مک  عتمت  هرمع  رد  یعـس  زا  يرادـقم  یـشومارف ؛ يور  زا  هچناـنچ  هلأسم 250 - 
.دیامن مامت  دش  هتفگ  هک  يوحن  هب  ار  یعس  تسا  مزال  دهدب و  هرافک  واگ  کی  هک  تسا  نیا  طوحا  تروص  نیا  رد  هدش ؛

یعس رد  کش 

زا دعب  طاوشا  ددع  رد  کش  هک  دنا  هدومرف  اهقف  زا  یعمج  درادن و  رابتعا  ریصقت  زا  سپ  یعـس  طاوشا  ددع  رد  کش  هلأسم 251 - 
کش نیا  هب  دیاب  تروص  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رهظا  یلو  درک ؛ دیابن  انتعا  نآ  هب  دشاب ؛ ریـصقت  را  شیپ  دنچ  ره  یعـس  زا  فارـصنا 

.دوش انتعا 

شیعـس و  دیامنن ؛ دوخ  کش  هب  انتعا  مهن ؛ ای  تسا  متفه  يرخآ  طوش  هک  دنک  کش  تسا  هورم  رد  هک  یماگنه  رگا  هلأسم 252 - 
مزال لطاب و  شیعـس  دنک ؛ یکـش  نینچ  هدیـسرن  هورم  هب  زونه  ینعی  دشاب ؛ طوش  يانثا  رد  کش  نیا  هچنانچ  دوب و  دهاوخ  حیحص 

.دریگب رس  زا  ار  یعس  تسا 

ددع رد  دنک  کش  هاگ  ره  سپ  تسا ؛ فاوط  طاوشا  ددع  رد  کش  مکح  دننام  یعـس ؛ طاوشا  ددـع  رد  کش  مکح  هلأسم 253 - 
؛ طاوشا
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.دنک یم  لطاب  ار  یعس 

ریصقت

شیر ای  رس  يوم  زا  يرادقم  ندیچ  ای  اپ ؛ ای  تسد  نخان  زا  يرادقم  نتفرگ  ینعی  تسا  ریصقت  عتمت ؛ هرمع  تابجاو  زا  مجنپ  بجاو 
.دریگ یمن  ار  ندیچ  ياج  وم ؛ ندنک  تسا و  ربتعم  ریصقت  رد  تبرق  دصق  لیبس و  ای 

ار دوخ  رـس  ریـصقت  ياج  هب  دـشاب  هتـساوخ  رگا  سپ  دـشاب ؛ ریـصقت  هب  طقف  دـیاب  عتمت ؛ هرمع  مارحا  زا  ندـمآ  نوریب  هلأسم 254 - 
هرافک دنفسوگ  کی  دیاب  دشارتب  ملع  دمع و  يور  زا  هچنانچ  تسا و  مارح  عتمتم  رب  ندیشارت  رـس  هکلب  دنک ؛ یمن  تیافک  دشارتب ؛

.تسا يراج  زین  لهج  تروص  رد  یتح  اقلطم  مکح  نیا  طایتحا ؛ رب  انب  هکلب  دهدب ؛

کی دیاب  طایتحا  رب  انب  دشاب ؛ مکح  هب  لهاج  دنک و  عامج  یکیدزن و  ینز  اب  ریـصقت ؛ را  شیپ  یعـس و  زا  دعب  هاگره  هلأسم 255 - 
.دهدب هرافک  رتش 

دیامن ریصقت  دمع  ملع و  يور  زا  یعـس  زا  تغارف  زا  شیپ  یـسک  هچنانچ  تسا و  مارح  یعـس  یمامت  زا  شیپ  ریـصقت  هلأسم 256 - 
.دهدب هرافک  دیاب 

رد هاوخ  تساوخ ؛ شلد  اج  ره  دـناوت  یم  صخـش  دوش و  هدروآ  اج  هب  هلـصاف  الب  یعـس  زا  دـعب  ریـصقت  تسین  مزال  هلأسم 257 - 
.دیامن ریصقت  رگید  ياج  ای  لزنم  رد  ای  یعسم 

تـسا نیا  رهاظ  دوب و  دهاوخ  لطاب  دساف و  شا  هرمع  تسب ؛ مارحا  جح  يارب  هدومن و  كرت  ادـمع  ار  ریـصقت  هاگره  هلأسم 258 - 
لاس رد  ار  جح  هک  تسا  نیا  طایتحا  دروآ و  اج  هب  هدرفم  هرمع  جح ؛ زا  دعب  تسا  مزال  هدش و  دارفا  جح  هب  لدـب  شعتمت  جـح  هک 

.دیامن هداعا  دعب 

كرت ار  ریصقت  یشومارف  يور  زا  هاگره  هلأسم 259 - 
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.دهدب هرافک  دنفسوگ  کی  اطایتحا  تسا و  حیحص  شا  هرمع  تسب ؛ مارحا  جح  يارب  هدومن و 

زج هب  دوـش  یم  لـالح  دوـب  هدـش  مارح  يو  رب  مارحا  تهج  هب  هچنآ  دوـمن ؛ ریـصقت  عـتمت  هرمع  رد  مرحم  هک  نـیمه  هلأسم 260 - 
: تسا رارق  نیا  زا  هک  دراد  یلیصفت  ندیشارت  رس  اما  رس و  ندیشارت 

طایتحا نآ  زا  دعب  اما  تسا و  زیاج  هتشذگ  رطف  دیع  زا  زور  یس  ات  ندیشارت  رـس  دوش  هدروآ  اج  هب  لاوش  هام  رد  عتمت  هرمع  هاگره 
هداد هرافک  دنفسوگ  کی  هک  تسا  نیا  طایتحا  دوب ؛ دمع  ملع و  يور  زا  دش و  هدیشارت  هچنانچ  دوشن و  هدیشارت  رـس  هک  تسا  نیا 

.دوش

.درادن یبیع  اجر  دصق  هب  نآ  ندروآ  اج  هب  تسین و  بجاو  عتمت  هرمع  رد  ءاسن  فاوط  هلأسم 261 - 

جح مارحا   - 1

: تسا لیذ  رارق  هب  کیره  لیصفت  دش و  نایب  لامجا  روط  هب  جح  تابجاو  هتشذگ  رد 

ریپ يارب  اصوصخ  تسا ؛ زیاج  مه  نآ  زا  رتشیپ  زور  هس  تسا و  هجحلا ) يذ  متشه   ) هیورت زور  نآ  تقو  نیرتهب  تسا و  مارحا  لوا ؛
دنور و یم  نوریب  هکم  زا  مدرم  نتفر  نوریب  زا  شیپ  هتسب و  مارحا  هتسد  ود  نیا  دنـسرتب  ماحدزا  زا  هک  یتروص  رد  نارامیب  نادرم و 

.تسا زیاج  دشاب  تقو  ره  هرمع  زا  غارف  زا  دعب  ترورض  يارب  جح  مارحا  اب  هکم  زا  نتفر  نوریب  هک  دش  هتفگ  هتشذگ  رد 

یجاح يارب  ددنبب ؛ مارحا  جح  يارب  ریـصقت  زا  لبق  تسین  زیاج  دروآ  یم  اج  هب  هرمع  هک  یـصخش  يارب  هک  نانچمه  هلأسم 261 - 
جح لامعا  زا  سپ  هدرفم  هرمع  يارب  نتسب  مارحا  یلب  ددنبب ؛ مارحا  هدرفم  هرمع  يارب  جح  لامعا  یمامت  زا  شیپ  تسین  زیاج 
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.درادن یعنام  ءاسن  فاوط  زا  شیپ  و 

( هجحلا يذ  مهن   ) هفرع زور  تافرع  رد  فوقو  هب  ندیسرن  ثعاب  ریخات ش  هک  دوش  یم  گنت  یتروص  رد  مارحا  تقو  هلأسم 262 - 
.دوش

.تسا تین  رد  طقف  اهنآ  نیب  فالتخا  تسا و  هرمع  مارحا  دننام  تامرحم ؛ تابجاو و  تیفیک و  رد  جح  مارحا  هلأسم 263 - 

رد مارحلا  دجسم  زا  جح  مارحا  تسا  بحتسم  ددنبب و  مارحا  جح  يارب  میدق  هکم  رهـش  ياج  ره  زا  دناوت  یم  فلکم  هلأسم 264 - 
.دشاب لیعامسا  رجح  ای  میهاربا  ماقم 

ای دیایب  شدای  سپـس  هتفر  نوریب  هکم  زا  هدومن و  كرت  مکح  هب  لهج  ای  یـشومارف  يور  زا  ار  جـح  مارحا  هک  یـسک  هلأسم 265 - 
تقو یگنت  تهج  هب  هچنانچ  دوش و  مرحم  هکم  زا  دشاب و  تافرع  زا  دنچ  ره  ددرگرب  هکم  هب  تسا  بجاو  دنک ؛ ادـیپ  مکح  هب  ملع 

شدای تافرع  هب  فوقو  زا  دعب  رگا  تسا  نینچمهو  دوش ؛ مرحم  تسه  هک  ییاج  نامه  زا  ددرگرب ؛ هکم  هب  دـناوتن  يرگید  رذـع  ای 
دـشاب و هکم  زا  مارحا  هکم و  هب  تشگزاب  زا  نکمتم  دـنچ  ره  ددـنبب ؛ مارحا  تسه  هک  ییاـج  زا  دـیاب  دریگب  داـی  ار  مکح  اـی  دـیایب 

.تسا حیحص  شجح  دش  غراف  جح  لامعا  زا  ات  تسنادن  ار  مکح  دماین و  شدای  الصا  هچنانچ 

هب فوقو  زا  شیپ  هچنانچ  دـیامن و  شکرادـت  تسا  مزـال  دـنک ؛ كرت  دـمع  ملع و  يور  زا  ار  جـح  مارحا  هک  یـسک  هلأسم 266 - 
.دیامن شا  هداعا  دعب  لاس  تسا  مزال  دساف و  شجح  دوشن ؛ كرادت  زا  نکمتم  تافرع 

هب نتفر  زا  شیپ  مارحا و  زا  سپ  هتسب ؛ عتمت  جح  مارحا  هک  یصخش  تسا  نیا  طوحا  هلأسم 267 - 
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.دنک دیدجت  ار  هیبلت  فاوط ؛ زا  دعب  طایتحا  رب  انب  دومن  فاوط  هچنانچ  دیامنن و  یبحتسم  فاوط  تافرع 

تافرع رد  فوقو   - 2

تـسا تافرع  رد  ندوب  رـضاح  فوقو ؛ زا  دارم  تبرق و  دصق  اب  تسا  تافرع  رد  ندوب )  ) فوقو عتمت ؛ جـح  تابجاو  زا  مود  بجاو 
.مارآ هچ  تکرح  لاح  رد  هچ  هدایپ ؛ هچ  هراوس  هچ 

دوخ تسا و  نیمزام »  » و زاجملا » يذ   » و هرمن »  » و هیوث »  » اهنآ مان  هک  هدـش  نیعم  نآ  يارب  يدودـح  تافرع  يارحـص  هلأسم 268 - 
.دنشاب یم  فقوم  زا  جراخ  اهنیا 

تسا هورکم  هوک  نآ  يور  فوقو  یلو  تسا  فقوم  ارهاظ  هک  تسا  تافرع  يارحص  رد  همحرلا » لبج   » مان هب  یهوک  هلأسم 269 - 
.دشاب پچ  فرط  زا  هوک  هنماد  رد  فوقو  تسا  بحتسم  و 

هدرکن یفوقو  دـشاب ؛ شوهیب  ای  باوخ  تقو ؛ عومجم  رد  رگا  سپ  دـشاب ؛ رایتخا  يور  زا  یتسیاـب  تاـفرع  رد  فوقو  هلأسم 270 - 
.تسا

تسا نیا  رهظا  تسا و  بورغ  ات  هجحلا  يذ  مهن  زور  رهظ  لوا  زا  طایتحاربانب  راتخم  صخـش  يارب  تافرع  رد  فوقو  هلأسم 271 - 
مامت رد  فوقو  دیامن و  فوقو  رهظ  زا  دـعب  تعاس  کی  زا  ینعی  دـیامن ؛ ریخات  ار  فوقو  رهظ  زا  دـعب  تعاس  کی  ات  دـناوت  یم  هک 

ار تقو  نیا  زا  يرادقم  یسک  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  تسین ؛ جح  ناکرا  زا  یلو  تسا ؛ هانگ  شکرت  تسا و  بجاو  دنچ  ره  تقو  نیا 
هچنآ دوب و  دهاوخ  دـساف  شجح  دـیامن  كرت  رایتخا  يور  زا  الـصا  ار  فوقو  رگا  یلب  دـش ؛ دـهاوخن  دـساف  شجح  دـنکن  فوقو 

.تسا هلمجلا  یف  فوقو  تسا  نکر 

( بورغ ات  رهظ  زا   ) يرایتخا فوقو  رگید  هجوم  رذع  ای  ینادان  ای  یشومارف  تهج  هب  هک  یسک  هلأسم 272 - 
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نیا رگا  دوب و  دهاوخ  حیحـص  شجح  فوقو  نیا  اب  تسا و  مزال  وا  رب  دیع ) بش  زا  يرادقم   ) يرارطـضا فوقو  دـیامنن ؛ كرد  ار 
.دوش یم  دساف  شجح  دیامن  كرت  ادمع  ار  فوقو 

هک یـسک  دنک و  یمن  دـساف  ار  جـح  یلو  تسا ؛ مارح  دـمع ؛ ملع و  اب  باتفآ  بورغ  زا  شیپ  تافرع  زا  ندرک  چوک  هلأسم 273 - 
دـشکب و ار  نآ  ینم  رد  دـهدب و  هراـفک  رتش  کـی  دـیاب  تشگنرب  رگا  تسین و  وا  رب  يزیچ  تشگرب  هدـش و  نامیـشپ  درک و  چوک 
هب تبـسن  مکح  نیا  .دشاب و  یلاوتم  یپ و  رد  یپ  طایتحا  رب  انب  دریگب و  هزور  زور  هدجه  دیاب  دهدب  هرافک  رتش  کی  دناوتن  هچنانچ 
هک ددرگرب  دیاب  تسناد  ار  مکح  ای  دمآ  شدای  رگا  ینعی  تسا  يراج  زین  دنک  چوک  مکح ؛ نتسنادن  ای  یشومارف  يور  زا  هک  یسک 

.دریگب هزور  زور  هدجه  تسناوتن  رگا  دهدب و  هرافک  رتش  کی  دیاب  طایتحاربانب  تشگنرب  رگا 

: دراد تروص  ود  دشن ؛ تباث  هعیش  دزن  دومن و  مکح  نآ  قبطرب  دش و  تباث  تنس  لها  یضاق  دزن  هام  رگا  هلأسم 274 - 

راثآ عیمج  بیترت  اـهنآ و  اـب  فوقو  اـهنآ و  زا  يوریپ  تروص  نیا  رد  هک  تسا ؛ عقاو  قباـطم  وا  مکح  هک  دورب  لاـمتحا  هکنآ  لوا :
هیقت تفلاخم  هک  یـسک  تسا و  یفاک  جح  رد  رادـقم  نیمه  رهظا  رب  انب  دوش و  یم  بجاو  تسا  جـح  لامعا  هب  عجار  هک  هام  توبث 
مکاح زا  يوریپ  هکنآ  هصالخ  دوبدهاوخ و  دساف  شفوقو  هدروآ و  اج  هب  مارح  لعف  تسا  اهنآ  تفلاخم  رد  طایتحا  دیوگب  هدومن و 

تسا و حیحص  جح  هیقت  اب  تسا و  بجاو  هیقت  تهج  هب  ینس 
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.دتفا یم  قافتا  نیا  ام  نامز  رد  هک  دشاب  نآ  دننام  سفن و  فلت  میب  هک  صوصخب  درادن ؛ تیعورشم  اجنیا  رد  طایتحا 

متـشه هیورت و  زور  اعقاو  تسا ؛ مهن )  ) هفرع زور  یـضاق  مکح  هب  هک  يزور  دنادب  ناسنا  هک  دوش ؛ ضرف  فالخ  هب  ملع  هکنآ  مود :
ولو دشاب  هتـشاد  ار  هفیظو  هب  لمع  زا  نکمت  فلکم  رگا  لاح  نیا  رد  دوب و  دهاوخن  یفاک  اهنآ  اب  فوقو  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ؛

تروص نیا  ریغ  رد  دـیامن و  هفیظو  هب  لـمع  دـیاب  هیقت ؛ تفلاـخم  روذـحم  یتـح  روذـحم ؛ نودـب  هفلدزم  رد  يرارطـضا  فوـقو  هب 
یقاـب دـعب  ياـهلاس  يارب  هدوب و  لاـس  نیمه  زا  شتعاطتـسا  هچناـنچ  تشاد و  دـهاوخن  یجح  هدـش و  هدرفم  هرمع  هب  لدـب  شجح 

یم جح  هرابود  تروص  نیا  رد  هک  دنک  ادـیپ  يا  هزات  تعاطتـسا  هکنیا  رگم  دوب ؛ دـهاوخ  طقاس  وا  زا  جـح  بوجو  دـنام ؛ دـهاوخن 
زا دعب  ددرگرب و  هکم  هب  ینم  قیرط  زا  اعقاو ) مهن  زور   ) اهنآ دیع  زور  رد  هکنیا  هب  دنک  هراچ  مود  تروص  رد  تسا  نکممو  دیامن ؛

لاـح رد  و  هظحل ) کـی  ولو   ) اـم ًاـنآ  ولو  دـیامنب  تاـفرع  رد  فوقو  بورغ  زا  لـبق  هک  يوحن  هب  دورب  ینم  هب  رعـشم  تاـفرع و  هار 
.دورب ینم  هب  لامعا  يارب  دعب  دنک و  كرد  بش  رد  ار  رعشم  رد  فوقو  وحن  نیمه  هب  تکرح و 

هفلدزم رد  فوقو   - 3

هتفگ زین  مارحلارعـشم »  » نآ هب  تسا  یناکم  مسا  هفلدزم  تبرق و  دصق  اب  تسا  هفلدزم  رد  فوقو  عتمت ؛ جح  تابجاو  زا  موس  بجاو 
تقو یگنت  ماحدزا و  رد  رگم  دومن  فوقو  دیابن  اهنآ  رد  هک  تسا  رـسحم » يداو   » و ضایح »  » ات نیمزام »  » زا نآ  دودح  دوش و  یم 

هب هک 
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.تفر الاب  دیاب  کیراب ) گنت و  هار  ود   ) نیمزام

هتوتیب بوجو  دـنچره  دـنک ؛ هتوتیب  هفلدزم  رد  ار  دـیع  بش  هک  تسا  نیا  طایتحا  درک  چوک  تافرع  زا  یجاح  هاگره  هلأسم 275 - 
.تسا هدشن  تباث 

رـصتخم فوقو  تسا ؛ نکر  هچنآ  یلو  تسا ؛ بجاو  نابرق  دـیع  زور  باتفآ  عولط  ات  رجف  عولط  زا  هفلدزم  رد  فوقو  هلأسم 276 - 
هدروآ اـج  هب  یمارح  لـعف  هچرگا  تسا ؛ حیحـص  شجح  دـنک  چوک  ادـمع  هدومن و  فوـقو  نیعوـلطلا  نیب  يرادـقم  رگا  هک  تسا 

.تسا

ناکدوک و نانز و  دوب و  دهاوخ  دساف  لطاب و  شجح  دیامن ؛ كرت  الـصا  ار  هفلدزم  نیعولطلا  نیب  فوقو  هک  یـسک  هلأسم 277 - 
تسا زیاج  اهنیا  يارب  دنتسه و  ینثتسم  مکح  نیا  زا  دسرت ؛ یم  نمشد  زا  هک  یصخش  نارامیب و  نادرمریپ و  دننام  فیعض  صاخشا 

.دننک چوک  ینم  يوس  هب  رجف  عولط  زا  لبق  هدومن و  فوقو  يرادقم  دیع  بش 

انب شجح  دیامن ؛ چوک  رجف  عولط  زا  لبق  هلأسم  نتـسنادن  تهج  زا  هدومن و  فوقو  هفلدزم  رد  ار  دیع  بش  هک  یـسک  هلأسم 278 - 
.دهدب هرافک  دیاب  دنفسوگ  کی  تسا و  حیحص  رهظا  رب 

فوقو دـیامنب ؛ ار  يراـیتخا  فوـقو  هفلدزم  رد  نیعوـلطلا  نیب  دـناوتن  يرگید  رذـع  اـی  یـشومارف  يور  زا  هک  یـسک  هلأسم 279 - 
دهاوخ دساف  شجح  دنک  كرت  ادـمع  ار  نآ  رگا  تسا و  یفاک  دـیع ) زور  رهظ  ات  باتفآ  عولط  زا  دـعب  رـصتخم  ندوب   ) يرارطـضا

.دش

نیفوقو كرد 

: تسا مسق  ود  هفلدزم  فوقو  تافرع و  فوقو  زا  کیره  هک  دش  هتسناد 

كرد هک  یتروص  رد  تسا و  حیحـص  شلمع  هک  دـیامن  كرد  ار  کیره  يرایتخا  فوقو  فلکم  هاگره  يرارطـضا و  يرایتخا و 
هک تشاد  دهاوخ  تروص  دنچ  دنکن 
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: دراد یمکح  یتروص  ره 

نامه اـب  تسا  مزـال  لـطاب و  شجح  تروص  نیا  رد  هک  دـنکن ؛ كرد  ار  يرارطـضا  يراـیتخا و  ياـهفوقو  زا  کـیچیه  هکنآ  لوا :
رقتـسم شا  همذ  رب  شیپ  ياهلاس  زا  جـح  ای  یقاـب  شتعاطتـسا  هک  یتروص  رد  تسا  بجاو  دروآ و  اـج  هب  هدرفم  هرمع  جـح ؛ مارحا 

.دیامن جح  دعب  لاس  دشاب ؛

.دیامن كرد  ار  هفلدزم  يرارطضا  تافرع و  يرایتخا  فوقو  هکنآ  مود :

.تسا حیحص  لاکشا  یب  شجح  تروص  ود  نیا  رد  هک  دیامن ؛ كرد  ار  هفلدزم  يرایتخا  تافرع و  يرارطضا  فوقو  هکنآ  موس :

حیحص شجح  هک  تسا  نیا  تروص  نیا  رد  رهظا  هک  دیامن ؛ كرد  ار  هفلدزم  تافرع و  زا  کیره  يرارطضا  فوقو  هکنآ  مراهچ :
لاس رد  هک  تسا  نیا  دـشاب ؛ هدـش  رقتـسم  شا  همذ  رب  البق  جـح  ای  یقاـب  جـح  بوجو  طیارـش  هک  یتروص  رد  طوحا  هچرگ  دـشاب ؛

.دروآ اج  هب  جح  هدنیآ 

.تسا حیحص  شجح  زین  تروص  نیا  رد  هک  دنک ؛ كرد  ار  هفلدزم  رد  يرایتخا  فوقو  طقف  هکنآ  مجنپ :

نیا طایتحا  یلو  دشاب ؛ حیحـص  شجح  تسین  دیعب  تروص  نیا  رد  هک  دـنک ؛ كرد  ار  هفلدزم  يرارطـضا  فوقو  طقف  هکنآ  مشش :
ار جـح  دـعب  لاس  رد  هدروآ و  اج  هب  جـح  هچ  هدرفم و  هرمع  هچ  هتفرگ  قلعت  وا  هب  هچنآ  زا  همذ  غارف  دـصق  هب  ار  لاـمعا  یقاـب  تسا 

.دیامن هداعا 

هدرفم هرمع  هب  نآ  بالقنا  جـح و  ندوب  لطاب  تروص  نیا  رد  رهظا  هک  دـیامن ؛ كرد  ار  تافرع  يرایتخا  فوقو  طـقف  هکنآ  متفه :
البق هکناـنچ  دـنک  چوک )  ) هضاـفا اـجنآ  زا  رجف  زا  لـبق  هلأـسم  هب  لـهج  يور  زا  دـیامنب و  هفلدزم  رد  فوقو  بش ؛ هکنآ  رگم  تسا 

رهظ ات  هچرگا  تشگزاب ؛ ناکما  تروص  رد  یلو  تشذگ ؛
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تـسیاب یم  تسا و  حیحـص  وا  جح  دشابن  نکمم  هچنانچ  دیامن و  فقوت  هفلدزم  رد  يردق  ددرگرب و  تسا  بجاو  دـشاب  دـیع  زور 
.دنک ینابرق  دنفسوگ  کی 

یم هدرفم  هرمع  هب  لدـب  تسا و  لـطاب  شجح  تروص  نیا  رد  هک  دـیامن ؛ كرد  ار  تاـفرع  يرارطـضا  فوقو  طـقف  هکنآ  متـشه :
.دوش

ینم تابجاو 

روطنامه اجنآ  لامعا  دـهد و  ماجنا  تسا ؛ بجاو  اجنآ  رد  هک  ار  یلامعا  هتفر و  ینم  هب  یتسیاب  درک  چوک  هفلدزم  زا  فلکم  هاگره 
: تسا لمع  هس  دش ؛ دهاوخ  نایب  الیصفت  هک 

هبقع هرمج  یمر   - 4

.دزادنیب و هزیرگنس  تسا  هبقع  هرمج  شمان  هک  ییاج  هب  ینعی  دیع ؛ زور  رد  تسا  هبقع  هرمج  یمر  جح ؛ تابجاو  زا  مراهچ  بجاو 
: دراد طرش  دنچ  نا 

.تبرق دصق  تین و   - 1

.ماسجا زا  گیر  زا  ریغ  دنک  یمن  تیافک  هکنانچ  دنک  یمن  تیافک  نآ  زا  رتمک  هک  گیر ؛ تفه  ندوب   - 2

.تسین یفاک  مه  اب  رتشیب  ای  اتود  ندز  دشاب و  يرگید  زا  سپ  یکی  اهگیر  ندز   - 3

.هرمج هب  اه  هزیرگنس  ندیسر   - 4

رد هزیرگنس  رگا  هک  تسا  نیا  رهاظ  تسین و  یفاک  هرمج  رب  هزیرگنس  نتـشاذگ  دشاب و  ندرک  باترپ  اب  یتسیاب  ندیـسر  هکنآ   - 5
گنـس دـننام  یتفـس  رایـسب  زیچ  هب  هار  رد  هزیرگنـس  رگا  یلب  دـشاب ؛ یفاـک  دـسرب  هرمج  هب  سپـس  هدوـمن و  دروـخرب  يزیچ  هب  هار 

.درک دهاوخن  تیافک  دیسر ؛ هرمج  هب  هتسج و  نآ  رثا  رد  دروخرب و 

یم تسا ؛ زیاج  ناشیارب  بش  رد  رعـشم  زا  چوک  هک  یناـسک  ناـنز و  دـشاب و  زور ) رد   ) باـتفآ بورغ  عولط و  نیب  یمر  هکنآ   - 6
ریخات مه  ار  ریصقت  هک  تسا  نیا  طایتحا  دنزادنیب و  ریخات  زور  نآ  يادرف  ات  ار  ینابرق  دیاب  یلو  دنیامن  هرمج  یمر  دیع  بش  دنناوت 
ینابرق ریصقت و  وا  رب  تسا  زیاج  دسرت  یم  دوخ  ناج  رب  نمشد  زا  هک  یسک  رگم  دنروآ  اج  هب  ار  جح  لامعا  نآ  زا  دعب  دنزادنیب و 

.دهد ماجنا  بش  رد  ار 

ای دیسر  هرمج  هب  هزیرگنس  هک  دنک  کش  هاگره  هلأسم 280 - 
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یمر رب  بترتم  هک  يرگید  بجاو  هب  هک  دـشاب  یتقو  رد  يو  کش  هکنآ  رگم  دـنزب ؛ يرگید  گنـس  هتـشاذگ و  ندیـسرن  رب  اـنب  هن ؛
.دنکن انتعا  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ؛ بش  ندیسر  ارف  زا  سپ  ای  هدش  لوغشم  تسا 

: تسا ربتعم  هزیرگنس  رد  زیچ  ود  تسین و  یفاک  هزیرگنس  زا  ریغ  يرگید  مسج  ندز  هلأسم 281 - 

.دوش هدیچرب  رعشم  زا  هک  تسا  نیا  رتهب  دشاب و  مرح  ياهگنس  زا  هکنآ   - 1

تـسد هزیرگنـس  هک  دـنک  کش  رگا  دنـشاب و  هدـشن  لامعتـسا  یمر  رد  البق  دنـشاب و  هدروخن  تسد  رکب و  طایتحا  رب  انب  هکنآ   - 2
.درادن یلاکشا  هن ؛ ای  هدروخ 

هک تسا  نآ  طوحا  تسا و  لاکـشا  لحم  هدـش ؛ هدوزفا  هرمج  عافترا  رب  هک  يرادـقم  رب  گنـس  ندز  ندومن  تیافک  هلأسم 282 - 
قباس و رادقم  هب  ندز  يارب  دریگب  زین  بیان  دنک و  یمر  شدوخ  ار  يدایز  رادقم  دـشابن  نکمتم  رگا  دـیامن و  یمر  ار  قباس  رادـقم 

.تسین یسان  لهاج و  ملاع و  نیب  یقرف 

ره مهدزیـس  زور  ات  تسا  مزال  دومنن ؛ هرمج  یمر  دـیع  زور  رد  یـشومارف  ای  هلأسم  نتـسنادن  يور  زا  یـسک  هچناـنچ  هلأسم 283 - 
رد نیا  دـهد و  ماجنا  ار  نآ  دـعب  زور  یتسیاب  دـمآ  شدای  بش  هچنانچ  دـیامن و  شکرادـت  تسناد  ار  هلأـسم  اـی  دـمآ  شداـی  تقو 

مهدزیـس زور  زا  دـعب  هچنانچ  دـمآ و  دـهاوخ  شمکح  تسا و  زیاج  شیارب  بش  رد  یمر  هک  دـشابن  یناـسک  زا  هک  تسا  یتروص 
هب شبیان  ای  شدوخ  اصخـش  ار  یمر  دعب  لاس  رد  هدومن و  یمر  هتفر و  ینم  هب  هک  تسا  نیا  طایتحا  دمآ ؛ شدای  ای  تسناد  ار  هلأسم 

دروآ و اج 
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ای اصخـش  طایتحا  رب  انب  دـعب  لاس  رد  هکلب  تسین  بجاو  وا  رب  نتـشگرب  دـمآ ؛ شدای  ای  تسناد  هکم  زا  نتفر  نوریب  زا  سپ  هچنانچ 
.دهد ماجنا  شبیان 

؛ دومن كرادت  دمآ و  شدای  ای  تسناد  جح  فاوط  زا  سپ  دومنن و  یمر  دیع  زور  ینادان  ای  یشومارف  يور  زا  هچنانچ  هلأسم 284 - 
شفاوط هک  تسا  نیا  رهاظ  دشاب ؛ دمع  ملع و  يور  زا  یمر  كرت  رگا  یلو  تسا ؛ طوحا  دنچ  ره  تسین ؛ بجاو  وا  رب  فاوط  هداعا 

.دیامن فاوط  هداعا  یمر  كرادت  زا  سپ  هک  تسا  بجاو  تسا و  لطاب 

ینم رد  رحن  حبذ و   - 5

ینابرق  ) رتش نتـشک  ینعی  رحن  دنفـسوگ و  واگ و  نتـشک  ینعی  حبذ  تسا ؛ ینم  رد  رحن  ای  حبذ  عتمت ؛ جـح  تابجاو  زا  مجنپ  بجاو 
بش ار  دوخ  ینابرق  دناوت  یم  یصخش  نینچ  هک  دشاب ؛ هتشاد  یسرت  هک  یـسک  رگم  دشاب ؛ زور  رد  تبرق و  دصق  اب  دیاب  و  ندرک .)

حیحـص دروآ  اج  هب  یمر  زا  شیپ  ینادان  ای  یـشومارف  يور  زا  ار  وا  هچنانچ  یلو  دـشاب  یمر  زا  سپ  یناـبرق  تسا  بجاو  دـیامنب و 
رییغت ار  حبذم  دنیوگ  یم  هکنانچ  دشابن  نکمتم  هاگره  دـشاب و  ینم  رد  رحن  ای  حـبذ  تسا  بجاو  درادـن و  هداعا  هب  یتجاحو  تسا 

ریصقت ای  قلح  هجحلا ؛ يذ  رخآ  ات  هچرگا  دشاب  ینم  رد  حبذ  ریخات و  زا  نکمتم  رگا  سپ  دنا ؛ هداد  رارق  رِّسَُحم  يداو  رد  دنا و  هداد 
رد حبذ  هب  تسا  زیاج  الاو  دزادنیب ؛ ریخات  ار  یعـس  فاوط و  زامن  فاوط و  نینچمهو  دزادـنیب ؛ ریخات  ار  حـبذ  دوش و  لحم  دـیامن و 

.دنک افتکا  یلعف  حبذم 

یلو دشاب ؛ نابرق  دیع  زور  رد  رحن  حبذ و  هک  تسا  نیا  طایتحا  هلأسم 285 - 
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( مهدزیـس مهدزاود و  مهدزاـی و   ) قیرـشت ماـیا  رخآ  اـت  تـسا  مزـال  دوـمن ؛ كرت  یناداـن  اـی  رگید  رذـع  اـی  یـشومارف  يور  زا  رگا 
ای تسناد  فاوط  زا  دـعب  هچنانچ  دـیامن و  ریخات  هجحلا  يذ  هام  رخآ  ات  دـناوت  یم  دوب  رمتـسم  وا  رذـع  هچناـنچ  دـیامن و  شکرادـت 

ملع و يور  زا  رگا  یلو  تسا ؛ طوحا  شا  هداعا  دـنچ  ره  دوب ؛ دـهاوخن  بجاو  وا  رب  فاوط  هداـعا  دومن ؛ شکرادـت  دـمآ و  شداـی 
شا هداـعا  یناـبرق  كرادـت  زا  دـعب  تسا  بجاو  لـطاب و  شفاوط  هک  تسا  نیا  رهاـظ  درک ؛ فاوط  هدومن و  كرت  ار  یناـبرق  دـمع 

.دیامن

.دشاب رتشیب  ای  رفن  ود  يارب  دوش  یمن  دنک و  یم  تیافک  رفن  کی  يارب  طقف  ینابرق  کی  هلأسم 286 - 

هدـش لخاد  مشـش  لاس  رد  هدرک و  مامت  ار  مجنپ  لاس  یتسیاب  رتش  دـشاب و  دنفـسوگ  ای  واگ  ای  رتش  ای  یتسیاب  یناـبرق  هلأسم 287 - 
زا رتمک  دنشاب و  موس  لاس  دراو  مامت و  شلاس  ود  طایتحا  رب  انب  یتسیاب  زب  واگ و  تسین و  یفاک  دشابن  هلاس  شـش  رگا  رتش  دشاب و 

تـسا نیا  طایتحا  تسین و  یفاک  نآ  زا  رتمک  دشاب و  متـشه  هام  دراو  مامت و  شهام  تفه  یتسیاب  دنفـسوگ  رد  تسین و  یفاک  نآ 
؛ هدوبن ربتعم  نس  رد  ینابرق  هک  دـش  مولعم  ندرک  ینابرق  زا  سپ  هچنانچ  .دـشاب و  هدـش  لخاد  مود  لاس  رد  مامت و  شلاس  کـی  هک 
هدـیرب و شوگ  لش و  روک و  ینابرق  دـشاب و  ملاس  اضعا  عیمج  زا  یتسیاب  ینابرق  دـیامنب و  ربتعم  نس  هب  يرگید  ینابرق  تسا  مزـال 

دنک و یمن  تیافک  زین  هدش  هتخا  هک  تسا  نیا  طوح  او  دنک ؛ یمن  تیافک  اهنیا  دننام  هتسکش و  خاش 
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بآ شناوختسا  زغم  هک  ریپ  و  هدیبوک ) مخت   ) ضوضرم و  هدیلام ) گر   ) ءوجوم رامیب و  هک  تسا  نیا  یلوا  طوحا  دشابن و  زین  رغال 
طوحا دشاب و  ملاس  زین  اهنیا  زا  هک  تسا  نیا  طوحا  هچرگا  درادن ؛ یبیع  دشاب  خاروس  ای  هتفاکش  ششوگ  هک  ینابرق  دشابن و  هدش ؛

.دشاب هتشادن  مد  خاش و  تقلخ  لصا  زا  هک  دشابن  يروط  ینابرق  هک  تسا  نیا  یلوا  و 

؛ دراد یبیع  هک  دش  مولعم  دعب  هتخادرپ و  ار  شتمیق  هدومن و  يرادیرخ  تسا  ملاس  هکنیا  هدـیقع  هب  ار  ینابرق  هچنانچ  هلأسم 288 - 
.دیامنب يرگید  ینابرق  تسین  مزال  دیامن و  افتکا  نآ  هب  دناوت  یم  هک  تسا  نیا  رهاظ 

نیا هب  ار  یناـبرق  دـناوتن  هک  یـسک  تسا و  تردـق  نکمت و  تروص  رد  اـمامت  دـش  رکذ  یناـبرق  رد  طیارـش  زا  هچنآ  هلأسم 289 - 
.تسا یفاک  نامه  دشاب  شنکمم  هچره  دنک ؛ هیهت  طیارش 

هب یتجاح  تسا و  یفاک  تسا ؛ رغال  دش  مولعم  نتـشک  زا  دعب  تشک و  تسا ؛ قاچ  هکنیا  هدیقع  هب  ار  ینابرق  هچنانچ  هلأسم 290 - 
.درادن رگید  ینابرق 

هکنیا دـیما  هب  دـنچره  تشک  ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  يرادربنامرف  تهج  هب  هتـشاد و  یناـبرق  يرغـال  رد  کـش  هاـگره  هلأسم 291 - 
.دنک یم  تیافک  تسا  هدوب  قاچ  دش  مولعم  سپس  دشاب  لوبق  یهلا  هاگردب 

ادیپ يرگید  بیع  ای  دید  یتسکش  ای  دش  ضیرم  شوخان و  يرادیرخ  زا  سپ  دیرخ و  یبیع  یب  ملاس و  ینابرق  هاگره  هلأسم 292 - 
.دیامن شضیوعت  تسین  مزال  تسا و  یفاک  نامه  نتشک  درک ؛

؛ تفای یمود  نتـشک  زا  شیپ  ار  یلوا  هچنانچ  سپ  درخب ؛ وا  ياج  هب  يرگید  ینابرق  دـش ؛ مگ  دـیرخ و  ینابرق  هاگره  هلأسم 293 - 
ار یلوا 
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ار وا  هک  تسا  نیا  یلوا  طوحا و  دوبدهاوخ و  وا  لاوما  ریاس  مکح  رد  دشکن و  ای  دشکب  هک  تسا  راتخم  یمود  هب  تبـسن  دـشکب و 
.دشکب زین  ار  یلوا  طایتحا  رب  انب  تفای ؛ یمود  نتشک  زا  سپ  ار  یلوا  هچنانچ  دشکب و  زین 

رـصع دشن ؛ ادیپ  شبحاص  هچنانچ  دنک ؛ فیرعت  نالعا و  مهدزاود  زور  ات  دـیاب  درک  ادـیپ  ار  يا  هدـشمگ  ینابرق  رگا  هلأسم 294 - 
.دشکب شبحاص  لبق  زا  ار  وا  مهدزاود  زور 

ات هک  دراذـگب  تناما  ینیما  صخـش  دزن  ار  وا  لوپ  یتسیاب  دـیآ ؛ یمن  شریگ  ینابرق  دراد و  ار  ینابرق  لوپ  هک  یـسک  هلأسم 295 - 
.دعب لاس  رد  رگم  دشکب  دیابن  تشذگ  هجحلا  يذ  هام  هچنانچ  دشکب و  هدیرخ و  ینابرق  لوپ  نآ  اب  هجحلا  يذ  هام  رخآ 

زور ینعی  جـح  رد  ار  شزور  هس  دریگب ؛ هزور  زور  هد  دـیاب  ینابرق  ياج  هب  ار ؛ شلوپ  هن  دراد و  ینابرق  هن  هک  یـسک  هلأسم 296 - 
یپ زور  تفه  هک  تسا  نیا  طاـیتحا  دریگب و  دوـخ  نطو  رد  ار  رگید  زور  تفه  دریگب و  هزور  ار  هجحلا  يذ  مهن  متـشه و  مـتفه و 

دنشاب یپ  رد  یپ  یتسیاب  دریگب و  هجحلا  يذ  هام  لوا  زا  عتمت  هرمع  لامعا  هب  عورش  زا  سپ  دناوت  یم  ار  لوا  زور  هس  دشاب و  یپ  رد 
ربص هام  کی  ات  ای  نطو  هب  شناهارمه  باحـصا و  تشگزاب  اـت  یتسیاـب  دومن ؛ تماـقا  هکم  رد  تشگنرب و  دوخ  نطو  هب  هچناـنچ  و 

.دریگب هزور  ار  زور  تفه  نآ  زا  دعب  هدومن و 

ار مهن  متشه و  دریگب ؛ هزور  ار  متفه  زور  دناوتن  هچنانچ  دریگب  هزور  جح  رد  دیاب  هک  یسک  هلأسم 297 - 
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زا دعب  ات  ار  زور  هس  ره  دریگب ؛ هزور  دناوتن  زین  متـشه  زور  رگا  دریگب و  هزور  ینم  زا  تشگزاب  زا  سپ  ار  رگید  زور  هتفرگ و  هزور 
دیامنن و ریخات  رذع  نودب  دریگب و  ار  اه  هزور  رتدوز  هچره  تشگزاب  زا  سپ  هک  تسا  نیا  طایتحا  دیامن و  ریخات  ینم  زا  نتـشگرب 

یلو دوخ ؛ نطو  رد  ای  دریگب  هزور  نطو  هب  تشگزاب  هار  رد  ار  زور  هس  نیا  دریگب ؛ هزور  تسناوتن  ینم  زا  تشگزاب  زا  سپ  هچنانچ 
هـس مرحم  لوا  ات  هچنانچ  دراذگب و  هلـصاف  زور  تفه  هزور  زور و  هس  هزور  نیب  ینعی  دیامن ؛ عمج  زور  تفه  زور و  هس  نیب  دـیابن 

.دوش یم  نیعتم  وا  رب  دعب  لاس  يارب  ینابرق  دوش و  یم  طقاس  وا  زا  هزور  تفرگن ؛ هزور  ار  زور 

رب انب  دـش ؛ نکمم  وا  يارب  یناـبرق  سپـس  هتفرگ  هزور  زور  هس  جـح  رد  ار و  شلوپ  هن  هتـشاد و  یناـبرق  هن  هک  یـسک  هلأسم 298 - 
.دنک یم  تیافک  هزور  الا  دشاب و  قیرشت  مایا  تشذگ  زا  لبق  نکمت  رگا  دش  دهاوخ  بجاو  وا  رب  ینابرق  طایتحا 

نیب هک  تسا  نیا  طایتحا  دیامن ؛ تکرـش  يرگید  اب  دـناوت  یم  دـیامن و  هیهت  ینابرق  ییاهنت  هب  دـناوت  یمن  هک  یـسک  هلأسم 299 - 
.دیامن عمج  دش  هتفگ  هک  یبیترت  هب  نتفرگ  هزور  ینابرق و  رد  تکرش 

ای هتشک  ار  ینابرق  لیکو  هک  دنک  کش  سپ  دیامن  شلیکو  نآ  نتشک  رد  هداد و  یـسک  هب  ار  شلوپ  ای  ینابرق  هاگره  هلأسم 300 - 
.تسا یفاک  ما ؛ هتشک  دیوگب  دشاب و  قوثو  دروم  وگتسار و  لیکو  رگا  یلب  دراذگب ؛ نتشکن  هب  ار  انب  هن ؛

؛ دش رکذ  ینابرق  رد  طیارش  زا  هچنآ  هلأسم 301 - 
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.دوش تاعارم  زین  هرافک  رد  طیارش  نآ  هک  تسا  نیا  طایتحا  دنچ  ره  تسین ؛ طرش  هرافک  رد 

؛ رایتخا لاـح  رد  تسا  زیاـج  هکلب  دـشاب  صخـش  دوخ  ترـشابم  هب  تسین  مزـال  هراـفک ؛ یناـبرق و  رد  بجاو  راتـشک  هلأسم 302 - 
مزال هدنـشک  دشاب و  رمتـسم  نتـشک  ماگنه  ات  ینابرق  بحاص  زا  تین  دشاب و  ناملـسم  هدنـشک  یتسیاب  دهد و  رارق  بیان  ار  يرگید 

.تسوا ندومن  تین  یلوا  طوحا و  دنچ  ره  دنک  تین  تسین 

ینابرق فرصم 

هب ار  تمـسق  کـی  هداد و  هقدـص  نمؤم  ریقف  هب  ار  تمـسق  کـی  هدوـمن  تمـسق  هس  ار  یناـبرق  هک  تسا  نیا  طاـیتحا  هلأسم 303 - 
تـسا زیاج  هکلب  دهدب  ریقف  دوخ  صخـش  هب  ار  ریقف  ثلث  تسین  بجاو  .دروخب و  دوخ  ار  یقاب  تمـسق  کی  هدومن و  هیده  نینمؤم 

یفرصت ره  دوخ  لکوم  هزاجا  بسح  رب  تمسق  نآ  رد  لیکو  دشاب ؛ ینابرق  بحاص  دوخ  ریقف  لیکو  هچرگ  دوش  هداد  ریقف  لیکو  هب 
.ینم زا  ینابرق  تشوگ  جارخا  تسا  زیاـج  .اـهنیا و  ریغ  ضارعا و  اـی  شورف  اـی  رگید  هب  ندیـشخب  هچ  دـیامن  یم  تسا  هتفگ  هک  ار 

موس کـی  رد  هک  دریگب  تلاـکو  يریقف  زا  نطو  زا  تکرح  ماـگنه  هک  تسا  دـیفم  رایـسب  مرتحم  جاـجح  يارب  هتکن  نیا  تاـعارم  )
(. تسا لکشم  رایسب  جاجح  يارب  ینم  رد  نمؤم  ریقف  نتفای  اریز  دنک ؛ فرصت  وا  هتساوخ  قبط  ینابرق 

موس کی  هقدـص و  ناونع  هب  ار  عاشم  موس  کی  هک  نیمه  تسین و  مزال  رگیدـکی  زا  یتمـسق  ره  ندرک  ادـج  زارفا و  هلأسم 304 - 
.تسا یفاک  دروخب  يرادقم  هدنامیقاب  تمسق  زا  هداد و  هیده  ناونع  هب  ار  عاشم 

ضبق ار  هیده  ای  هقدص  هک  یسک  هلأسم 305 - 
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.درادن یبیع  دشخبب  ناملسم  ریغ  ای  نمؤم  ریغ  هب  ار  وا  هچنانچ  دنک و  فرصت  دناوت  یم  دهاوخب  روطره  دنک ؛ یم 

؛ تفرگ وا  زا  روز  هب  یـسک  ای  دـیدزد  ار  ینابرق  يدزد  ندومن ؛ هیدـه  قدـصت و  زا  شیپ  تشک و  ار  ینابرق  هچناـنچ  هلأسم 306 - 
هیدـه و موس  ود  طایتحا  رب  انب  دیـشخب ؛ لهاان  هب  ای  فلت  ار  وا  دوخ  راـیتخا  هب  دوخ  رگا  یلب  دوب ؛ دـهاوخن  نماـض  یناـبرق  بحاـص 

.دوب دهاوخ  نماض  ار  هقدص 

ریصقت ای  قلح   - 6

ربتعم وا  رد  تبرق  دصق  تسا و  نخان ) ای  وم  زا  يرادقم  نتفرگ   ) ریصقت ای  ندیشارت ) رـس   ) قلح عتمت ؛ جح  تابجاو  زا  مشـش  بجاو 
؛ مکح نتسنادن  ای  یشومارف  يور  زا  رگا  یلو  دشاب ؛ ینابرق  هرمج و  یمر  زا  دعب  دوش و  ماجنا  زور  رد  هک  تسا  نیا  طایتحا  تسا و 

.تسین مزال  شا  هداعا  تشاد ؛ مدقم  اهنآ  يود  ره  ای  ینابرق  ای  هرمج  یمر  رب  ار  نآ 

.تسا نیعتم  ریصقت  اهنآ  قح  رد  تسین و  زیاج  نانز  رب  ندیشارت  رس  هلأسم 307 - 

تسا رتهب  قلح )  ) ندیشارت رس  دنک و  رایتخا  دناوت  یم  دشاب  هتساوخ  ار  مادک  ره  تسا و  ریخم  ریصقت  قلح و  نیب  درم  هلأسم 308 - 
مه رد  هدرک و  عمج  ار  دوخ  رـس  يوم  ای  هدینابـسچ  غمـص  ای  لسع  اـب  ار  دوخ  رـس  يوم  نآ  دـننام  شپـش و  عفد  يارب  هک  یـسک  و 

یـسک  ) هرورـص تسا و  رهظا  نآ  بوجو  هکلب  دنک  رایتخا  ار  ندیـشارت  رـس  هک  تسا  نیا  طایتحا  دشاب ؛ هتفاب  ای  هدز  هرگ  هدیچیپ و 
ریـصقت قلح و  نیب  شندوب  ریخم  دـنچ  ره  دـنک ؛ رایتخا  ار  ندیـشارت  رـس  هک  تسا  نیا  طایتحا  دـیامن ) یم  جـح  راب  نیلوا  يارب  هک 

زا یلاخ 
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.تسین توق 

فراعتم رادقم  هب  ندمآ  نوخ  هچنانچ  درک ؛ دهاوخ  یمخز  ار  وا  رس  یناملـس  دنادب  دشارتب و  رـس  دهاوخب  هک  یـسک  هلأسم 309 - 
.دشارتب رس  سپس  هدپچ  ار  دوخ  رس  يوم  زا  يرادقم  دنک و  ریصقت  لوا  تسین  مزال  دشارتب و  رس  دناوت  یم  دشاب ؛

دیامن قلح  مه  ریصقت و  مه  دیاب  الا  دیامن و  ریصقت  دیاب  دشاب  هتفابن  ای  هدینابسچن  ار  دوخ  رس  يوم  رگا  لکشم  ياثنخ  هلأسم 310 - 
.درادب مدقم  قلح  رب  ار  ریصقت  طایتحا  رب  انب  و 

هکلب ندز ) رطع   ) شوخ يوب  نز و  زج  دوش  یم  لالح  دوب ؛ هدش  مارح  مارحا  هب  مرحم  رب  هچنآ  ریصقت  ای  قلح  زا  سپ  هلأسم 311 - 
.طایتحا رب  انب  زین  راکش 

رد هتشگرب و  ینم  هب  یتسیاب  تفر ؛ نوریب  ینم  زا  ات  دومنن  ریصقت  قلح و  مکح ؛ نتسنادن  ای  یـشومارف  يور  زا  هاگره  هلأسم 312 - 
هدومن و ریـصقت  ای  قلح  دوخ  ياج  رد  دـشاب ؛ راوشد  ای  نکمم  ریغ  ینم  هب  تشگزاب  هچنانچ  دـیامن و  ریـصقت  ای  هدیـشارت  رـس  اجنآ 

.دتسرفب ینم  هب  ناکما  تروص  رد  ار  دوخ  يوم 

؛ دومن كرادت  دمآ و  شدای  جح  لامعا  زا  تغارف  زا  سپ  ات  دومنن  ریصقت  قلح و  ینادان ؛ ای  یشومارف  يور  زا  هاگره  هلأسم 313 - 
نتسناد ای  رکذت  هک  یتروص  رد  تسا و  طوحا  زین  یعـس  هداعا  هکلب  نآ  هداعا  دنچ  ره  دوبدهاوخن ؛ بجاو  فاوط  هداعا  رهظا  رب  انب 

.دوشن كرت  ناکما ؛ تروص  رد  فاوط  هداعا  هب  طایتحا  دشاب ؛ هکم  زا  جورخ  زا  شیپ  مکح 

یعس نآ و  زامن  جح و  فاوط   - 9  - 8  - 7

نیع بجاو ؛ هس  نیا  طیارش  تیفیک و  تسا و  یعس  فاوط و  زامن  فاوط و  جح ؛ تابجاو  زا  مهن  متشه و  متفه و  بجاو 
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.دش نایب  نآ  یعس  زامن و  عتمت و  هرمع  فاوط  رد  هک  تسا  یطیارش  تیفیک و 

ریـصقت ای  قلح  زا  شیپ  دمع  ملع و  اب  هچنانچ  دشاب و  ریـصقت  ای  قلح  زا  دـعب  جـح  فاوط  تسا  بجاو  عتمت  جـح  رد  هلأسم 314 - 
.دهدب هرافک  دنفسوگ  کی  هدومن و  هداعا  ریصقت  ای  قلح  زا  دعب  ار  فاوط  تسا  بجاو  دومن ؛ فاوط 

قیرشت مایا  زا  دعب  ات  ریخات ش  زاوج  هچرگ  دوشن ؛ ریخات  هجحلا  يذ  مهدزای  زور  زا  جح  فاوط  هک  تسا  نیا  طایتحا  هلأسم 315 - 
تسین توق  زا  یلاخ  هجحلا  يذ  هام  رخآ  ات  هکلب  مهدزیس ) مهدزاود و  مهدزای و  یحضا  دیع  زا  سپ  زور  هس  )

ضیح میب  هک  ینز  ای  نادرمریپ  يارب  رگم  تسین  زیاـج  عتمت  جـح  رد  نیفوقو  رب  یعـس  زاـمن و  جـح و  فاوط  میدـقت  هلأسم 316 - 
دـنیامنب و شدوخ  تقو  رد  ار  یعـس  هدروآ و  اـج  هب  نیفوقو  زا  لـبق  ار  شزاـمن  جـح و  فاوـط  دـنناوت  یم  ود  نیا  هک  دراد ؛ ندـش 

مه شتقو  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درک  مدـقم  ار  یعـس  هچناـنچ  دراد و  مدـقم  زین  ار  یعـس  هک  تسا  نیا  یبابحتـسا  طوحا 
.هجحلا يذ  هام  رخآ  ات  نآ  زا  دعب  ای  قیرشت  مایا  رد  تسا  زامن  فاوط و  هداعا  ناکما ؛ تروص  رد  زین  رتهب  یلوا و  دنک و  هداعا 

جح فاوط  دناوت  یم  دسرت ؛ یم  دوخ  ناج  رب  ینم  زا  عوجر  زا  دعب  لامعا  هب  ترشابم  زا  ای  هکم  هب  نتفر  زا  هک  یسک  هلأسم 317 - 
شلد اج  ره  ینم  لامعا  زا  دعب  درادن و  یبیع  زین  ءاسن  فاوط  نتشاد  مدقم  هکلب  درادب ؛ مدقم  نیفوقو  رب  ار  یعس  زامن و  و 
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.دورب دهاوخب 

كاپ ات  دناوتن  دوش و  وئاز  ای  دنیبب  ضیح  هک  ینز  دننام  دیامن ؛ فاوط  دناوتن  هک  داد  خر  شیارب  يا  هضراع  هک  یسک  هلأسم 318 - 
.دنک یعس  اصخش  بیان ؛ فاوط  زا  سپ  دریگب و  بیان  زامن  فاوط و  يارب  تسا  مزال  دنک ؛ فاوط  هک  دنامب  هکم  رد  دوخ  ندش 

تاـمرحم زا  دوش و  یم  لـالح  وا  رب  شوخ  يوب  دومن ؛ یعـس  دروآ و  اـج  هب  ار  نآ  زاـمن  جـح و  فاوط  عتمتم  یتـقو  هلأسم 319 - 
ندرب تذل  یلو  دیامن  دقع  یعس  فاوط و  زا  دعب  دناوتب  هک  تسا  نیا  رهاظ  دنام و  یم  یقاب  راکـش  طایتحا  رب  انب  نز و  طقف  مارحا ؛

.تسا عامج  زا  ریغ  زاوج  رهظا  هچرگا  طایتحاربانب ؛ تسین  زیاج  شیارب  نز  زا 

لالح وا  رب  شوخ  يوب  دومن ؛ یعـس  فاوط و  هاگره  دشاب ؛ زیاج  شیارب  نیفوقو  رب  یعـس  فاوط و  میدقت  هک  یـسک  هلأسم 320 - 
.دروآ اج  هب  ار  ریصقت ) ای  قلح  حبذ و  یمر و   ) ینم کسانم  ات  دوش  یمن 

نآ زامن  ءاسن و  فاوط   - 11  - 10

جح کسانم  لامعا و  زا  یلو  دـنبجاو  هچرگ  ود  نیا  تسا و  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  عتمت ؛ جـح  تابجاو  زا  مهدزاـی  مهد و  بجاو 
.دوش یمن  جح  ندروخ  مه  هب  داسف و  بجوم  ادمع  یتح  اهنآ  كرت  دنتسین و 

مارح وا  رب  نز  درواین ؛ اج  هب  درم  رگا  سپ  تسا ؛ بجاو  زین  نانز  رب  تسا  بجاو  نادرم  رب  هک  ناـنچمه  ءاـسن  فاوط  هلأسم 321 - 
یم اج  هب  وا  يارب  ار  ءاسن  فاوط  دیامن ؛ یم  جح  يرگید  تباین  هب  هک  یسک  دوش و  یم  مارح  وا  رب  درم  دیامن ؛ كرت  نز  هچنانچ  و 

زا معا  دصقب  ار  فاوط  هک  تسا  نآ  طایتحا  دوخ و  يارب  هن  دروآ 
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.دروایب ْهنَع  ٌبونَم  دوخ و 

.تسا نآ  زامن  جح و  فاوط  دننام  انیع  طیارش  تیفیک و  رد  شزامن  ءاسن و  فاوط  هلأسم 322 - 

دریگب و کمک  يرگید  زا  دروایب ؛ اج  هب  ار  ءاسن  فاوط  دـناوت  یمن  ییاهنت  هب  نآ  ریغ  ای  يرامیب  تهج  زا  هک  یـسک  هلأسم 323 - 
بیان ار  يرگید  تسا  مزال  دـشابن ؛ نکمتم  مه  نیا  زا  هچنانچ  دوش و  راوس  یناویح  تشپ  ای  ناسنا  شود  رب  دـنچ  ره  دـیامن  فاوط 

.تسا يراج  زین  فاوط  زامن  هب  تبسن  مکح  نیا  دریگب و 

اصخش هک  یتقو  ات  درواین ؛ اج  هب  ار  ءاسن  فاوط  نآ ؛ یشومارف  يور  زا  ای  نتسنادن  ای  مکح  نتسناد  اب  ادمع  هک  یسک  هلأسم 324 - 
بیان ار  يرگید  دـناوت  یم  دـشاب  راوشد  ای  نکمم  ریغ  شترـشابم  هک  یتروص  رد  دوب و  دـهاوخ  مارح  وا  رب  نز  دـیامنن ؛ شکرادـت 
تسا نیا  طایتحا  دیامن ؛ توف  كرادت ؛ زا  لبق  هچنانچ  دش و  دهاوخ  لالح  وا  رب  نز  دروآ ؛ اج  هب  ار  فاوط  بیان  تقو  ره  دیامن و 

.دوش هدروآ  اج  هب  نآ  ياضق  شا  هکرت  زا  هک 

هداعا یعس  زا  دعب  تسا  مزال  دیامن ؛ میدقت  دمع  ملع و  يور  زا  هک  یسک  تسین و  زیاج  یعـس  رب  ءاسن  فاوط  میدقت  هلأسم 325 - 
.طایتحا رب  انب  دیامن ؛ مدقم  یشومارف  ینادان و  يور  زا  هک  یتروص  رد  تسا  نینچمه  .دنک و 

قلح حبذ و  یمر و   ) ینم کسانم  هک  یتقو  ات  دروآ  یم  اج  هب  نیفوقو  زا  لبق  ار  ءاسن  فاوط  رذـع  يور  زا  هک  یـسک  هلأسم 326 - 
.دوش یمن  لالح  وا  رب  نز  هدومنن ؛ ریصقت ) ای 

دناوت یم  دوشن ؛ شرظتنم  وا  یکاپ  تقو  ات  هلفاق  دوش و  ضئاح  هک  ینز  هلأسم 327 - 
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بیان شزامن  ءاسن و  فاوط  يارب  هک  تسا  نیا  طاـیتحا  تروص  نیا  رد  دوش و  هارمه  دوخ  هلفاـق  اـب  هدومن و  كرت  ار  ءاـسن  فاوط 
دورب و هلفاـق  اـب  كرت و  ار  یقاـب  دـناوت  یم  دوش ؛ ضیح  نآ  فصن  ندروآ  اـج  هب  زا  سپ  هدوب و  فاوط  لوغـشم  هچناـنچ  دریگب و 

.دریگب بیان  شزامن  فاوط و  هدنامیقاب  يارب  هک  تسا  نیا  تروص  نیا  رد  طایتحا 

رد نآ  مکح  تسا و  جح  فاوط  زامن  یشومارف  دننام  ءاسن  فاوط  زامن  یشومارف  هلأسم 328 - 

.تشذگ هلأسم 333

لالح وارب  درم  تسا ؛ نز  رگا  لالح و  وا  رب  نز  تسا ؛ درم  رگا  دروآ ؛ اج  هب  ار  شزامن  ءاسن و  فاوط  عتمتم ؛ هاـگره  هلأسم 329 - 
هایگ ندنک  اما  طایتحاربانب و  تسا  مارح  مهدزیس  زور  رهظ  ات  هک  تسا  راکـش  دنام  یم  یقاب  اهمارح  زا  هک  يزیچ  طقف  .دوش و  یم 

.تسه زین  مرحم  ریغ  لماش  درادن و  مرحم  هب  صاصتخا  شتمرح  هک  دش  هتفگ  مرح ؛ رد  راکش  مرح و  تخرد  و 

ینم رد  هتوتیب   - 1 2

یجاح هچنانچ  تسا و  ربتعم  نآ  رد  تبرق  دـصق  ینم و  رد  تسا  مهدزاود  مهدزای و  بش  ندوب  جـح ؛ تابجاو  زا  مهدزاود  بجاو 
هک یـسک  .دنامب و  اجنآ  رد  ار  بش  هتـشگرب و  ینم  هب  تسا  بجاو  دورب ؛ هکم  هب  یعـس  فاوط و  ندروآ  اج  هب  تهج  ار  دـیع  زور 
نز اـب  هک  یـسک  تسا  نینچمهو  دـنامب ؛ ینم  رد  زین  ار  مهدزیـس  بـش  تـسا  بـجاو  هدرکن ؛ يراددوـخ  راکـش  زا  مارحا  لاـح  رد 

بـش ات  هچنانچ  یلو  تسا ؛ زیاج  مهدزاود  زور  رهظ  زا  دـعب  ینم  زا  ندرک  چوک  اهنیا  ریغ  يارب  طاـیتحاربانب و  تسا  هدرک  یکیدزن 
ار مهدزیس  بش  تسا  بجاو  دنام ؛ یقاب  ینم  رد 
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.دوش یم  بجاو  وا  رب  مهدزیس  بش  ندنام  طایتحا  رب  انب  تشگرب  ینم  هب  بش  ندمآ  زا  لبق  رگا  هکلب  دنامب ؛ زین 

لبق تسناوتن  نآ  دـننام  ماحدزا و  تهج  هب  دومن و  تکرح  دوخ  ياج  زا  دـش و  ینم  زا  چوک  تکرح و  هدامآ  هاگره  هلأسم 330 - 
دـشاب راوشد  ای  دـشابن  نکمم  رگا  دـنامب و  تسا  بجاو  دـشاب ؛ نکمم  شیارب  ینم  رد  ندوب  هچنانچ  دوش ؛ جراخ  ینم  زا  بورغ  زا 

.دشکب دیاب  دنفسوگ  کی  طایتحا  رب  انب  دوش و  جراخ  هنابش  ینم  زا  تسا  زیاج 

؛ دنک تارمج  یمر  دـناوتب  هک  يرادـقم  زا  شیب  ینم  رد  زور  ندوب  تسا ؛ بجاو  وا  رب  ینم  رد  بش  ندوب  هک  یـسک  هلأسم 331 - 
عولط ات  بش  همین  زا  لبق  زا  ای  بش  همین  زا  دعب  ات  بش  رـس  زا  دناوت  یم  دشاب و  ینم  رد  ار  بش  مامت  تسین  بجاو  تسین و  بجاو 
هکم دراو  رجف  عولط  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  هتفر ؛ نوریب  هدنام و  اجنآ  ار  بش  لوا  فصن  هک  یسک  يارب  یلوا  دنامب و  اجنآ  رد  رجف 

.دوشن

: دنتسه ینثتسم  ینم  رد  هتوتیب  بوجو  زا  هفیاط  دنچ  هلأسم 332 - 

.دسرتب اجنآ  رد  دوخ  لام  ای  ناج  رب  هک  یسک  شراتسرپ و  رامیب و  دننام  دنروذعم ؛ هتوتیب  زا  هک  یناسک   - 1

هب هدوب  تدابع  هب  لوغـشم  هدش  جراخ  ینم  زا  بش  رد  لوخد  زا  دـعب  رگا  بش  زا  هدـنامیقاب  ای  بش و  مامت  هکم  رد  هک  یـسک   - 2
.هتشادن يرگید  راک  اهنآ  لاثما  ریهطت و  ندیماشآ و  ندروخ و  دننام  يرورض  تجاح  زج 

زا سپس  هدنام  یقاب  دوخ  تدابع  رد  هدومن و  ار  ادخ  هناخ  فاوط  هک  یسک   - 3
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دناسرب ینم  هب  ار  دوخ  تسین  مزال  دیامن و  هتوتیب  هار  رد  دناوت  یم  یصخش  نینچ  دشاب ؛ هتـشذگ  نییندم  هبقع  زا  هتفر و  نوریب  هکم 
.دننک كرد  ار  زور  رد  یمر  هک  یتقو  ات  ینم  هب  عوجر  نتخادنا  ریخات  تسا  زیاج  هفیاط  هس  نیا  يارب  و 

رد هک  تسا  نیا  طایتحا  دهدب و  هرافک  دنفـسوگ  کی  دیاب  بش  ره  يارب  دنک ؛ كرت  ادمع  ار  ینم  هتوتیب  هک  یـسک  هلأسم 333 - 
زا هک  یسک  رب  .تسا و  نداد  هرافک  زین  هتوتیب  زا  روذعم  صخش  يارب  طوحا  دهدب و  هرافک  زین  مکح  نتسنادن  ای  یشومارف  تروص 

تدابع رد  هدومن و  ار  ادـخ  هناخ  فاوط  یـسک  نینچمه  تسین و  هراـفک  هدومن ؛ كرت  ار  هتوتیب  هکم  رد  تداـبع  هب  لاغتـشا  تهج 
هراـفک زین  یـصخش  نینچ  رب  تسا ؛ هدومن  هتوتیب  هار  رد  هتـشذگ و  نییندـم  هبقع  زا  هتفر و  نوریب  هکم  زا  سپـس  هدـنام  یقاـب  دوـخ 

.تسین

تسین بجاو  تشگرب ؛ ینم  هب  يراک  تهج  مهدزیس  بش  رد  دش  بش  هکنیا  زا  دعب  هدرک و  چوک  ینم  زا  هک  یـسک  هلأسم 334 - 
.دنک هتوتیب  ینم  رد 

تارمج یمر   - 13

مهدزای و زور  رد  یمر  .تسا و  هبقع ) هرمج  یطسو ؛ هرمج  یلوا ؛ هرمج   ) هناگ هس  تارمج  یمر  جح ؛ تابجاو  زا  مهدزیـس  بجاو 
یمر .دش و  دـهاوخ  بجاو  طایتحاربانب  زین  مهدزیـس  زور  یمر  دـنک ؛ هتوتیب  ینم  رد  مهدزیـس  بش  هاگره  تسا و  بجاو  مهدزاود 

.تسین زیاج  رایتخا  لاح  رد  نتفرگ  بیان  دوش و  ماجنا  صخش  دوخ  ترشابم  هب  یتسیاب  تارمج 

نیا فالخ  رب  هچنانچ  دشاب و  هبقع  هرمج  رخآ  رد  یطـسو و  هرمج  سپـس  یلوا  هرمج  زا  ادـتبا  تسا  بجاو  یمر  رد  هلأسم 335 - 
دوش لمع  بیترت 
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دعب رگا  یلب  دشاب ؛ یـشومارف  ای  ینادان  يور  زا  تفلاخم  دنچ  ره  دـنک ؛ یمر  هرابود  دوش  لصاح  بیترت  هک  يروط  هب  تسا  بجاو 
رگا هکلب  دـنک  هداعا  امامت  ار  یمر  تسین  بجاو  تفر ؛ يدـعب  هرمج  هب  هدومن و  شومارف  دز  گیر  راـهچ  ار  قباـس  هرمج  هکنیا  زا 

.دنک یم  تیافک  دز  یلبق  هرمج  هب  رگید  گیر  هس 

.تسا بجاو  زین  هناگ  هس  تارمج  رد  دش ؛ رکذ  نابرق  دیع  زور  لامعا  رد  هبقع  هرمج  یمر  رد  هک  یتابجاو  هلأسم 336 - 

یم هک  يراکهدب  ناپوچ و  مالغ و  دننام  دنک  یمر  دناوتن  زور  رد  هک  یسک  دوش و  ماجنا  زور  رد  دیاب  تارمج  یمر  هلأسم 337 - 
رب هک  فیعض  هچب و  نز و  درمریپ و  لماش  مکح  نیاو   ) دسرتب دوخ  سومان  ای  لام و  ای  ناج و  رب  هک  یسک  ره  دوش و  راتفرگ  دسرت 

تـسین زیاج  نکلو  دنهد ؛ ماجنا  زور  نآ  بش  ار  یمر  تسا  زیاج  یناسک  نینچ  يارب  دـشاب ؛) یم  دنـسرت ؛ یم  ماحدزا  زا  دوخ  ناج 
.زور نآ  رهظ  زا  دعب  ات  یمر  زا  دعب  مهدزاود  بش  رد  ندرک  چوک  دراد ؛ ینم  رد  ثکم  زا  سرت  هک  یسک  زا  ریغ  يارب 

زور یمر  هک  یـسک  دـیامن و  اضق  ار  نآ  مهدزاود  زور  تسا  بجاو  دـنک ؛ شومارف  ار  مهدزاـی  زور  یمر  هک  یـسک  هلأسم 338 - 
لبق زور  ياضق  زور و  ناـمه  يادا  نیب  هک  تسا  نیا  طاـیتحا  دـیامن و  اـضق  مهدزیـس  زور  رد  یتسیاـب  هدرک ؛ شومارف  ار  مهدزاود 

ماگنه زور  نامه  يادا  حبـص و  فرط  لبق  زور  ياضق  دروآ و  اج  هب  زور  نامه  يادا  زا  شیپ  ار  لبق  زور  ياضق  هتـشاذگ و  هلـصاف 
.دشاب لاوز 

هک یسک  هلأسم 339 - 
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شومارف هچنانچ  دـیامن و  یمر  هتـشگرب و  ینم  هب  تسا  بجاو  دـمآ ؛ شدای  هکم  هب  چوک  زا  سپ  هدومن و  شومارف  ینم  رد  ار  یمر 
هچنانچ دراذـگب و  هلـصاف  تعاس  کی  رگید  زور  زور و  ره  هفیظو  نیب  هک  تسا  نیا  طایتحا  دـشاب ؛ زور  هس  اـی  زور  ود  یمر  هدـش 

نآ شبیان  ای  دوخ  دعب  لاس  رد  طایتحا  رب  انب  هکلب  ددرگرب  ینم  هب  تسین  بجاو  هدرکن ؛ یمر  هک  دمآ  شدای  هکم  زا  جورخ  زا  سپ 
.دیامن اضق  ار 

باتفآ بورغ  زا  شیپ  اقافتا  هچنانچ  دریگب و  بیان  یمر ؛ يارب  دنک ؛ لصاح  يدوبهب  برغم  ات  درادن  دیما  هک  يرامیب  هلأسم 340 - 
.دنک یمر  زین  شدوخ  طایتحاربانب  دش ؛ بوخ  شلاح  تفای و  يدوبهب 

بیان هب  ای  اصخـش  ار  نآ  ياضق  دعب  لاس  رد  تسا  بجاو  دوش و  یمن  لطاب  دشاب ؛ ادمع  دنچ  ره  یمر  كرت  هب  جـح  هلأسم 341 - 
.طایتحا رب  انب  دروآ  اج  هب  نتفرگ 

دودصم ماکحا 

.دوش عنم  يریگولج و  نآ  لامعا  ماجنا  زا  جح ؛ ای  هرمع  يارب  مارحا  نتسب  زا  سپ  هک  تسا  یسک  دودصم  هلأسم 342 - 

هک تسا  نیا  طایتحا  نز و  هب  تبـسن  یتح  دوش  یم  جراخ  مارحا  زا  هدرک و  یناـبرق  دوخ  ياـج  رد  هرمع  زا  دودـصم  هلأسم 343 - 
هدروآ دوخ  اب  ار  ینابرق  هک  یتروص  رد  دـیامن  رایتخا  ار  قلح  هک  تسا  نیا  طایتحا  هکلب  دـیامن ؛ همیمـض  نآ  هب  ار  ریـصقت  اـی  قلح 

.هدرفم هرمع  رد  دشاب 

رد ینابرق  شا  هفیظو  دـشاب ؛ دودـصم  رعـشم  فقوم  صوصخ  ای  رعـشم  تافرع و  فقوم  زا  هچنانچ  جـح  زا  دودـصم  هلأسم 344 - 
هوالع هک  تسا  نیا  طایتحا  تسا و  مارحا  زا  ندمآ  نوریب  و  يریگولج )  ) دص لحم 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 779 

http://www.ghaemiyeh.com


رد نآ ؛ زا  دعب  ای  دشاب  ینم  لامعا  زا  لبق  نیفقوم و  زا  دعب  یعس  فاوط و  زا  دودصم  هچنانچ  دیامنب و  زین  ریصقت  ای  قلح  ینابرق ؛ رب 
بیان یعـس  فاوط و  يارب  دـناوتب  رگا  تسا و  يریگولج  دـص و  لحم  رد  یناـبرق  شا  هفیظو  دریگب  بیاـن  دـناوتن  رگا  تروص  نیا 
ینابرق هب  افتکا  زاوج  رهظا  هچرگ  دریگب ؛ بیان  مه  دنک و  ینابرق  مه  ینعی  دـهد  ماجنا  ار  هفیظو  ود  ره  هک  تسا  نیا  طوحا  دریگب ؛

دـشاب و نآ  زا  دـعب  يریگولج  رگا  تسا  نتفرگ  بیاـن  هب  اـفتکا  زاوج  دـشاب و  هکم  رد  لوخد  زا  يریگوـلج  هک  یتروـص  رد  تسا 
بیان یناـبرق  یمر و  يارب  دـناوتب  هچناـنچ  تروص  نیا  رد  هکم ؛ هب  نتفر  زا  هن  دـشاب  هدـش  يریگولج  ینم  لاـمعا  زا  طـقف  هچناـنچ 
هچنانچ دروآ و  اج  هب  ار  لامعا  کسانم و  هیقب  سپـس  هدـش  جراـخ  مارحا  زا  هدومن و  ریـصقت  اـی  قلح  دوخ  تسا و  حیحـص  دریگب ؛

دنک و ینابرق  وا  ياج  هب  هک  دراذـگب  یـسک  دزن  ار  ینابرق  لوپ  هک  تسا  نیا  شا  هفیظو  ارهاظ  تروص  نیا  رد  دریگب ؛ بیان  دـناوتن 
فاوط یعـس و  زا  اجنآ  لامعا  ماجنا  زا  سپ  هتفر و  هکم  هب  هکم  لامعا  ندروآ  اـج  هب  يارب  هدومن و  ریـصقت  اـی  قلح  دوخ  ياـج  رد 

تسا و حیحص  شجح  درادن و  رگید  زیچ  هب  یتجاح  نز و  یتح  دش  دهاوخ  لالح  دوب  هدش  مارح  وارب  مارحا  هب  هک  ییاهزیچ  مامت 
.دیامن هداعا  ار  یمر  طایتحا  رب  انب  دعب  لاس  رد  یتسیاب 

هک ینابرق  هب  دنامب ؛ یقاب  دعب  لاس  ات  شتعاطتسا  ای  هدوب  عیطتسم  شیپ  ياهلاس  زا  دودصم  هک  یتروص  رد  هلأسم 345 - 
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.دیامن جح  دعب  لاس  رد  تسا  بجاو  هکلب  دوش  یمن  طقاس  وا  زا  جح  دش  رکذ 

عنم و تارمج  یمر  هتوـتیب و  تهج  ینم  هب  نتفر  زا  تسا و  هکم  رد  هدروآ و  اـج  هب  ار  جـح  لاـمعا  ماـمت  هک  یـسک  هلأسم 346 - 
لاس يارب  ناکما  مدع  تروص  رد  دریگ و  یم  بیان  لاس  نامه  ناکما  تروص  رد  یمر  يارب  تسا و  مامت  شجح  دوش ؛ يریگولج 

.تسین يراج  یصخش  نینچ  رب  دودصم  مکح  طایتحا و  رب  انب  دریگب  بیان  دعب 

رد هک  تسا  نیا  طایتحا  رـصح ؛ دص و  زا  ریغ  یعنام  دـمآ  شیپ  تهج  زا  دـهد  همادا  ار  دوخ  جـح  دـناوتن  هک  یـسک  هلأسم 347 - 
.دوش جراخ  مارحا  زا  هدومن و  ینابرق  دوخ  ياج 

انب دنک ؛ ینابرق  دناوتن  هچنانچ  درادن و  یقرف  دنفسوگ  ای  واگ  هاوخ  دشاب  رتش  هاوخ  دش  هتفگ  دراوم  نیا  رد  هک  ینابرق  هلأسم 348 - 
.دهد ماجنا  دش  هتفگ  هک  یبیترت  هب  تسا  هزور  هک  ار  نآ  لدب  طایتحا  رب 

داسفا هرافک  ینابرق  رب  هوالع  یتسیاب  هک  تسا  نیا  رهاظ  دوش ؛ دودـصم  ادـعب  هدرک و  بارخ  ار  دوخ  جـح  هک  یـسک  هلأسم 349 - 
یقاب دعب  لاس  ات  نآ  تعاطتـسا  ای  دشاب و  هدـش  رقتـسم  وا  رب  جـح  البق  هکنیا  رگم  تسین  بجاو  جـح  هداعا  یلو  دـهدب  زین  ار  جـح 

.دنامب

بجاو وا  رب  يرگید  ینابرق  تسا و  یفاک  ینابرق  ناـمه  نتـشک  دوش ؛ دودـصم  هدرب و  دوخ  هارمه  یناـبرق  هک  یـسک  هلأسم 350 - 
.تسا هدش  روصحم  هدرب و  دوخ  هارمه  ینابرق  هک  یسک  تسا  نینچمه  دوش و  یمن 

روصحم ماکحا 

مارحا ندیشوپ  زا  سپ  نآ  دننام  يرامیب و  رثا  رد  هک  دنیوگ  ار  یسک  روصحم  هلأسم 351 - 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 781 

http://www.ghaemiyeh.com


.دهد ماجنا  ار  جح  ای  هرمع  لامعا  دناوتن 

هک دراذگب  تقو  دوخ  ناتسود  اب  دتسرفب و  ینابرق  کی  هک  تسا  نیا  هدش  روصحم  هدرفم  هرمع  رد  هک  یسک  هفیظو  هلأسم 352 - 
صوصخب یـصخش  نینچ  يارب  دوش و  یم  جراـخ  مارحا  زا  ریـصقت  اـب  نیعم  تقو  نآ  رد  دوخ  دـنیامن و  یناـبرق  نیعم  تقو  نآ  رد 

یم لالح  مارحا  تامرحم  مامت  راک ؛ نیا  زا  دعب  یصخش  نینچ  رب  دیایب و  نوریب  مارحا  زا  هدومن و  ینابرق  دوخ  ياج  رد  تسا  زیاج 
هک تسا  یئاج  رد  نیا  .دروآ و  اج  هب  ار  هدرفم  هرمع  دوش و  بوخ  هکنآ  زا  دـعب  رگم  دوش  یمن  لـالح  وا  رب  نزو  نز ؛ زج  هب  دوش 
هک یماگنه  تسه  یهجو  مارحا  زا  شجورخ  يارب  سپ  دتـسرفب  ار  يدـه  رگا  اما  دـیامن و  رحن  ای  حـبذ  شدوخ  ناکم  رد  روصحم 

صخـش نیارب  مه  نز  هک  قرف  نیا  اب  تسا  قباس  مکح  شمکح  هدـش  روصحم  عتمت  هرمع  رد  هک  یـسک  دـسرب و  شلحم  هب  يدـه 
دنکن یکیدزن  نز  اب  هک  تسا  نیا  طایتحا  تسا و  قباس  مکح  شمکح  مه  زاب  هدـش  جـح  رد  روصحم  هک  یـسک  دوش و  یم  لالح 

.دوش یم  لالح  وا  رب  نز  تقو  نآ  دروآ ؛ اج  هب  هدرفم  هرمع  ای  جح  رد  ار  ءاسن  فاوط  یعس و  جح و  فاوط  هکنآ  ات 

هک دهد  لامتحا  ای  دنک  نامگ  هچنانچ  دش ؛ رتکبس  شضرم  نآ  زا  دعب  داتسرف و  ار  دوخ  ینابرق  دش و  روصحم  هاگره  هلأسم 353 - 
ار جـح  دومن ؛ كرد  ار  رعـشم  فقوم  طقف  اـی  فقوم  ود  ره  هچناـنچ  دـناسرب و  ار  دوخ  تسا  بجاو  دومن ؛ دـهاوخ  كرد  ار  جـح 

ریغ رد  هدومن و  كرد 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 782 

http://www.ghaemiyeh.com


تسا و هدمآ  نوریب  مارحا  زا  دشاب  هدش  هتـشک  رگا  دوش و  یم  هدرفم  هرمع  هب  لدب  وا  جح  هدـشن ؛ هتـشک  شینابرق  رگا  تروص  نیا 
اج هب  ار  شزامن  ءاـسن و  فاوط  یعـس و  زاـمن و  جـح و  فاوط  هک  تسا  بجاو  وا  رب  نز و  رگم  هدـش  لـالح  وا  رب  تاـمرحم  ماـمت 

.طایتحاربانب دوش  لالح  وا  رب  زین  نز  ات  دروآ 

نآ هفیظو  سپ  دش ؛ نیفوقو  كرد  زا  دعب  یعـس  فاوط و  زا  روصحم  ای  دش و  ینم  تابجاو  لامعا و  زا  روصحم  رگا  هلأسم 354 - 
چیه سپ  دـش ؛ هکم  لوـخد  زا  دـعب  یعـس  فاوـط و  زا  رـصح  رگا  یلب  تشذـگ ؛ دودـصم  يارب  « 445  » هلأـسم رد  هک  تسا  ناـمه 

.تسا نتفرگ  بیان  شا  هفیظو  هکنیا  رد  تسین  یلاکشا 

دوخ ياج  هب  ینابرق  هکنآ  زا  لبق  دنک  تیذا  ار  وا  شرس  سپس  داتسرف  ار  دوخ  ینابرق  دش و  روصحم  صخـش  هاگره  هلأسم 355 - 
دهدب و دم  ود  مادک  ره  هب  هک  دـیامن  ماعطا  ار  نیکـسم  شـش  ای  هتفرگ  هزور  زور  هس  ای  هتـشک  يدنفـسوگ  دوخ  تسا  زیاج  دـسرب 

.دسرب شلحم  هب  يده  هک  ینامز  ات  شمارحا  رب  دنامب  یقاب  دیامن و  قلح 

هب دـشاب  هدـش  بجاو  وا  رب  جـح  شیپ  ياهلاس  زا  ای  دـنامب  یقاـب  دـعب  لاـس  اـت  شتعاطتـسا  روصحم ؛ هک  یتروص  رد  هلأسم 356 - 
.دیامن جح  دعب  لاس  رد  یتسیاب  دوش و  یمن  طقاس  وا  زا  جح  مارحا ؛ زا  دمآ  نوریب  ینابرق و  نداتسرف 

دریگب هزور  زور  هد  تشذگ  هک  یبیترت  هب  یتسیاب  ار ؛ نآ  تمیق  هن  دـشاب و  هتـشاد  ینابرق  هن  روصحم  صخـش  هاگره  هلأسم 357 - 
زا سپ  زور  تفه  جح و  رد  زور  هس  ینعی 
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.نطو هب  تشگزاب 

ار لامعا  دناوتن  اج  ره  هک  دنک  طرـش  دوخ  راگدرورپ  رب  ددنبب ؛ مارحا  دـهاوخ  یم  هک  یماگنه  مرحم  تسا  بحتـسم  هلأسم 358 - 
ادیپ یعنام  ای  رذع  دناوتن و  هک  اج  ره  اریز  تسین ؛ وا  رب  فقوتم  مارحا  زا  ندمآ  نوریب  دنچ  ره  دروایب ؛ شنوریب  مارحا  زا  دهد  همادا 

دش و نایب  جح  تابجاو  اجنیا  ات  .دشاب ***  هدرکن  هچ  دشاب  هدرک  ار  طرش  نیا  هچ  دمآ ؛ دهاوخ  نوریب  مارحا  زا  دوخ  هب  دوخ  درک 
هدومرف نایب  يدایز  تابحتـسم  بادآ و  مهیلع -  هّللا  ناوضر  اهقف -  دومن و  میهاوخ  ناـیب  ار  نآ  بادآ  تابحتـسم و  دـعب  هب  نیا  زا 

.مییامن یم  افتکا  اهنآ  زا  یمک  رادقم  رصتخم و  نایب  هب  ام  درادن و  ار  اهنآ  شیاجنگ  رصتخم  هلاسر  نیا  هک  دنا 

جح تابحتسم  بادآ و 

بتک هب  ار  هیقب  هدرک و  افتکا  اهنآ  زا  يرادقم  نایب  هب  اذل  مییامن ؛ نایب  هلاسر  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  شیب  جح  تابحتـسم  هک  نادب 
.میراذگ یماو  هلصفم 

دنک و ریخ  بلط  الع  لج و  قح  ترضح  زا  هک  تسا  بحتسم  دراد ؛ ار  رگید  رفس  ای  هکم  رفس  هدارا  هک  یـصخش  رفـس  تابحتـسم 
بحتسم هدش ؛ ایهم  ترفاسم  يارب  هک  یتقو  دیامن و  يرادیرخ  ار  دوخ  یتمالس  هقدص  نآ  هب  هکنآ  ات  دهدب  هقدص  دیامنب و  تیصو 

: دیوگب دناوخب و  ار  دیحوت  هروس  باتکلا و  هحتاف  یتعکر  ره  رد  زامن ؛ تعکر  راهچ  دوخ  هناخ  رد  تسا 

شیپ زا  هبترم  هس  هداتـسیا و  دوخ  هناخ  برد  هب  تسا  بحتـسم  و  یلام .» یلها و  یف  یتفیلخ  نهلعجاف  نهب  کیلا  برقتا  ینا  مهللا  »
هبترم هس  بیترت  نیمه  هب  هحتاف و  هروس  پچ  فرط  تسار و  فرط  ور و 
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: دیوگب نآ  زا  دعب  دناوخب و  ار  یسرکلا  هیآ 

«. لیمجلا نسحلا  کغالبب  یعم  ام  غلب  ینغلب و  یعم و  ام  ملس  ینملس و  یعم و  ام  ظفحا  ینظفحا و  مهللا  »

: تسا زیچ  دنچ  مارحا  تابحتسم  مارحا  تابحتسم 

.دیامن هلازا  هرون  اب  ار  هناع  لغب و  ریز  يوم  دریگب و  ار  دوخ  براش  نخان و  هدومن و  هزیکاپ  ار  دوخ  ندب  البق  هکنآ   - 1

ار شیرورـس  يوم  هام  کی  زا  شیپ  تسا  هدرفم  هرمع  دصاق  هک  یـصخش  هدعقلا و  يذ  هام  لوا  زا  دراد  جح  دـصق  هک  یـسک   - 2
.تسا طوحا  یلو  تسا  فیعض  هچرگا  لوق  نیا  دنا و  هدش  لئاق  نآ  بوجو  هب  ءاهقف  زا  یضعب  .دنک و  اهر 

لـسغ نیا  میدـقت  تسا و  حیحـص  زین  ءاسفن  ضئاح و  نز  زا  لسغ  نیاو  دـیامنب ؛ مارحا  لـسغ  تاـقیم  رد  مارحا  زا  شیپ  هکنآ   - 3
بآ تاقیم  رد  رگا  میدـقت  تروص  رد  تسا و  زیاـج  دوشن ؛ تفاـی  بآ  تاـقیم  رد  هک  دـشاب  نآ  فوخ  هک  یتروص  رد  صوصخب 

مرحم رب  هک  دروخ  ار  يزیچ  ای  دیـشوپ  ار  یـسابل  فلکم  رگا  لسغ  نیا  زا  دعب  .دـیامنب و  هداعا  ار  لسغ  تسا  بحتـسم  دـش ؛ تفای 
؛ دـنک یم  تیاـفک  هدـنیآ  بش  رخآ  اـت  لـسغ  نآ  دوـمن ؛ لـسغ  زور  رد  فـلکم  رگا  تسا و  بحتـسم  هداـعا  مه  زاـب  تـسا ؛ مارح 

رغـصا ثدـح  هب  مارحا  زا  شیپ  لـسغ و  زا  دـعب  رگا  یلو  تسا ؛ یفاـک  هدـنیآ  زور  رخآ  اـت  هدوـمن ؛ بش  رد  لـسغ  رگا  نـینچمهو 
: دیوگب مارحا  هماج  ود  ندیشوپ  ماگنه  .دیامن 4 -  هداعا  ار  لسغ  دش  ثدحم 

یهتنا و  یبر ؛ هیف  دبعا  یضرف و  هیف  يدؤا  یتروع و  هب  يراوا  ام  ینقزر  يذلا  هّلل  دمحلا  »

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 785 

http://www.ghaemiyeh.com


ینـصح و وهف  ینملـسف ؛ تدرا  ههجو  یب و  عطقی  مل  ینلبق و  ینناـعاف و  هتدراو  ینغلبف  هتدـصق  يذـلا  هّلل  دـمحلا  .ینرما  اـم  یلا  هیف 
«. یئاخر یتدش و  یف  یتدع  يرخذ و  ياجنم و  یئاجر و  يذالم و  يرهظ و  يزرح و  یفهک و 

.دشاب هبنپ  زا  مارحا  هماج  ود  هکنآ   - 5

: ددنبب لیذ  بیترت  هب  ار  مارحا  هکنآ   - 6

شـش زا  دعب  نآ  زا  نکمت  مدع  تروص  رد  رگید و  هضیرف  زا  دعب  نکمت  مدع  تروص  رد  رهظ و  هضیرف  زا  دـعب  نکمت  تروص  رد 
لـضفا تعکر  شـش  دناوخب و  ار  دحج  هروس  مود  تعکر  رد  دیحوت و  هروس  دـمح  زا  سپ  لوا  تعکر  رد  هلفان  زامن  تعکر  ود  ای 

: دیوگب هاگنآ  دتسرفب ؛ تاولص  وا  لآ  ربمغیپ و  رب  دروآ و  اج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  زامن ؛ زا  دعب  تسا و 

تیقو ام  الا  یقوا  ال  کتضبق ؛ یف  كدبع و  یناف  كرما ؛ عبتا  كدعوب و  نمآ  کل و  باجتـسا  نمم  ینلعجت  نا  کلأسا  ینا  مهللا  »
ینیوقت هلآ و  هیلع و  کتاولـص  کیبن  هنـس  کباتک و  یلع  هیلع  یل  مزعت  نا  کلاساف  جـحلا  ترکذ  دـق  تیطعا و  ام  الا  ذـخآ  ـال  و 

.تبتک تیمس و  تیضترا و  تیضر و  نیذلا  كدفو  نم  ینلعجا  هیفاع و  کنمرسی و  یف  یکسانم  ینم  ملست  هنع و  تفعـض  ام  یلع 
هرمعلاب عتمتلا  دـیرا  ینا  مهللا  یترمع ؛ یجح و  یل  ممتف  مهللا  کتاضرم ؛ ءاـغتبا  یلاـم  تقفن  او  هدـیعب  هقـش  نم  تجرخ  ینا  مهللا 

يذلا كردـقل  ینتـسبح  ثیح  ینلحف  ینـسبحی  ضراع  یل  ضرع  ناف  هلآ  هیلع و  کتاولـص  کیبن  هنـس  کباتک و  یلع  جـحلا  یلا 
هجح نکت  مل  نا  مهللا  یلع ؛ تردق 
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کهجو کلذب  یغتبا  بیطلا ؛ بایثلا و  ءاسنلا و  نم  یبصع  یخم و  یماظع و  یمد و  یمحل و  يرشب و  يرعـش و  کل  مرحا  هرمعف ؛
«. هرخالارادلا و 

دنلب ار  هیبلت  تسا  بحتـسم  نادرم  يارب  .دـیامنن و  افتکا  یناـسفن  یعاد  درجم  اـی  راـطخا  هب  هدومن و  ظـفلت  مارحا  تین  هب  هکنآ   - 7
.دنیوگب

: تسا نیا  طوحا  رب  انب  دوش ؛ یم  ققحم  نآ  هب  مارحا  هک  بجاو  هیبلت  هک  میتفگ  اقباس   - 8

«. کل کیرش  کلملا ال  کل و  همعنلا  دمحلا و  نا  کیبل ؛ کل  کیرش  کیبل ال  کیبل ؛ مهللا  کیبل  »

: دیوگب نآ  زا  دعب  تسا  بحتسم  و 

لالجلا اذ  کیبل  کیبل ؛ هیبلتلا  لها  کیبل  کیبل ؛ بونذلا  رافغ  کیبل  کیبل ؛ مالسلا  راد  یلا  ایعاد  کیبل  کیبل ؛ جراعملا  اذ  کیبل  »
؛ کیبل کیلا  ابوغرم  ابوهرم و  کیبل  کیبل ؛ کیلارقتفی  ینغتـست و  کیبل  کیبل ؛ کیلا  داعملا  ءيدـبت و  کـیبل  کـیبل ؛ مارکـالا  و 

نبا كدـبع و  کیبل  کیبل ؛ ماظعلا  برکلا  فاشک  کیبل  کیبل ؛ لیمجلا  نسحلا  لضفلا  ءامعنلا و  اذ  کیبل  کیبل ؛ قحلا  هلا  کیبل 
«. کیبل میرک  ای  کیبل  کیبل ؛ کیدبع 

: تسا بوخ  دیوگب  زین  ار  تالمج  نیا  و 

کیبل کیبل ؛ جـحلا  یلا  هعتم  هرمع  هذـه  کیبل و  کیبل ؛ هرمع  وا  هجحب  کیبل  کیبل ؛ دـمحم  لآ  دـمحمب و  کیلا  برقتا  کـیبل  »
«. کیلع اهغالب  اهمامت و  هیبلت  کیبل  کیبل ؛ هیبلتلا  لها 

: دیوگب ار  نآ  زین  هدنیآ  دراوم  رد  دنک و  رارکت  مارحا  لاح  رد  ار  اه  هیبلت  هکنآ   - 9

؛ نآ زا  ندش  ریزارس  ای  لت  زا  نتفرالاب  ماگنه  هراوس  هب  ندیسر  تقو  بحتـسم ؛ بجاو و  زامن  ره  زا  دعب  باوخ ؛ زا  نتـساخرب  تقو 
نیا زین  ءاسفن  ضئاح و  نز  دیوگب و  رایسب  هیبلت  رحس  تاقوا  ندش و  هدایپ  ای  ندش  راوس  تقو 
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عطق نآ  زا  سپ  دنیبب و  ار  هکم  ياه  هناخ  هکنآ  ات  دوب  دهاوخ  رمتـسم  هرمع  رد  وا  نتفگ  هیبلت  عتمتم  صخـش  .دـنیوگب و  ار  اه  هیبلت 
.دش دهاوخ  هدیرب  نآ  زا  سپ  تسا و  رمتسم  هفرع  زور  رهظ  ات  نآ  هیبلت  سپ  جح ؛ اما  .دش و  دهاوخ 

مارحا تاهورکم 

: تسا زیچ  دنچ  مارحا  تاهورکم 

.تسا دیفس  هماج  رد  مارحا  لضفا  تسا و  نآ  كرت  طوحا  هکلب  هایس  هماج  رد  مارحا   - 1

.گنر درز  شلاب  تخر و  رد  مرحم  ندیباوخ   - 2

مارحا لاـح  رد  هک  یماداـم  فلکم  هک  تسا  نآ  رتهب  دوش  كرچ  مارحا  لاـح  رد  هماـج  رگا  نیکرچ و  هماـج  رد  نتـسب  مارحا   - 3
.دیوشن ار  نآ  تسا 

.هار هار  هماج  رد  نتسب  مارحا   - 4

.دنامب یقاب  مارحا  لاح  ات  نآ  رثا  هک  یتروص  رد  مارحا  زا  شیپ  انح  لامعتسا   - 5

.دیاسن نآ  وحن  هسیک و  اب  ار  دوخ  ندب  مرحم  هک  تسا  نآ  طوحا  هکلب  یلوا  نتفر و  مامح   - 6

.تسا نآ  كرت  طوحا  هکلب  دیامن ؛ ادص  ار  وا  هک  یسک  باوج  رد  مرحم  نتفگ  کیبل   - 7

مرح لوخد  تابحتسم 

.دیامن لسغ  مرح  لوخد  تهج  هب  هدش و  هدایپ  دیسر  مرح  هب  یجاح  هک  نیمه   - 1

دوش و مرح  لخاد  هتفرگ  تسد  رد  ار  دوخ  نیلعن  هدش و  هنهرب  اپ  الع ؛ لج و  قح  ترضح  هب  تبـسن  ینتورف  عضاوت و  يارب  زا   - 2
.دراد يدایز  باوث  لمع  نیا 

: دناوخب ار  اعد  نیا  مرح  لوخد  تقو   - 3

: قحلا کلوق  کباتک و  یف  تلق  کنا  مهللا  »

؛ کتوعد باجا  نمم  نوکا  نا  وجرا  ینا  مهللا  قیمع ؛) جف  لک  نم  نیتأی  رماض  لک  یلع  الاجر و  كوتأی  جـحلاب  سانلا  یف  نذاو  )
؛ یلا کناسحا  یلع و  کلـضفب  کلذ  لک  كرم و  الاعیطم  کل  ابیجتـسم  کئادـنل و  اعماس  قیمع  جـف  هدـیعب و  هقـش  نم  تئج  دـق 

انم یلع  هبوتلا  یبونذـل و  هرفغملا  کیدـل و  هلزنملا  کیلا و  هبرقلا  كدـنع و  هفلزلا  کلذـب  یغتبا  هل ؛ ینتقفو  اـم  یلعدـمحلا  کـلف 
دمحم یلع  لص  مهللا  کنمب ؛
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«. نیمحارلا محرا  ای  کتمحرب  کباقع  کباذع و  نم  ینمآورانلا  یلع  یندب  مرح  دمحم و  لآ  و 

.دیامن غضم  ار  نآ  هتفرگ  رخذا »  » فلع زا  يرادقم  مرح  لوخد  تقو   - 4

همظعم هکم  لوخد  تابحتسم 

دوش و دراو  عضاوت  تلاح  اـب  دوش  یم  هکم  دراو  هک  یماـگنه  دـیامنب و  لـسغ  فلکم  تسا  بحتـسم  زین  همظعم  هکم  لوخد  يارب 
.دیآ نوریب  نآ  نییاپ  زا  ندمآ  نوریب  تقو  هدش و  لخاد  هکم  يالاب  زا  دورب ؛ هنیدم  هار  زا  هک  یسک 

مارحلا دجسم  بادآ 

راقو هنیکـس و  تلاح  اب  هنهرب و  ياپ  اب  تسا  بحتـسم  نینچمه  دـیامنب و  لـسغ  مارحلا  دجـسم  لوخد  يارب  فلکم  تسا  بحتـسم 
انب تسا ؛ مالسلا » باب   » لباقم ینونک  لاح  رد  هبیش » ینب   » باب هک  دنا  هتفگ  دوش و  دراو  هبیش » ینب   » رد زا  دورو  ماگنه  دوش و  دراو 

دجسم رد  رب  تسا  بحتسم  درذگب و  تاناوطسا  زا  ات  دیایب  امیقتسم  هدش و  دراو  مالـسلا  باب  زا  صخـش  هک  تسا  نیا  وکین  نیا  رب 
: دیوگب هداتسیا و  مارحلا 

مالسلا هلـسر و  هّللا و  ءایبنا  یلع  مالـسلا  هّللا و  ءاش  ام  هّللا و  نم  هّللاب و  هّللا و  مسب  هتاکرب ؛ هّللا و  همحر  یبنلا و  اهیا  کیلع  مالـسلا  »
«. نیملاعلا بر  هّلل  دمحلا  هّللا و  لیلخ  میهاربا  یلع  مالسلا  هّللا و  لوسر  یلع 

: دیوگب هدومن و  دنلب  ار  اهتسد  هبعک  هب  ور  دوش و  مارحلا  دجسم  لخاد  سپ 

يذلا هّلل  دـمحلا  يرزو ؛ ینع  عضت  یتئیطخ و  نع  زواجت  نا  یتبوت و  لبقت  نا  یکـسانم  لوا  یف  اذـه  یماقم  یف  کلأسا  ینا  مهللا  »
ینا مهللا  نیملاـعلل ؛ يدـه  اـکرابمانما و  ساـنلل و  هباـثم  هتلعج  يذـلا  مارحلا  کـتیب  اذـه  نا  كدهـشا  ینا  مهللا  مارحلا ؛ هتیب  ینغلب 

ریقفلا هلاسم  کلأسا  كردـقب ؛ ایـضار  كرم  الاعیطم  کتعاط  مؤاو  کتمحر  بلطا  تئج  کـتیب ؛ تیبلا  كدـلب و  دـلبلا  كدـبع و 
«. کتاضرم کتعاطب و  ینلمعتسا  کتمحر و  باوبا  یل  حتفا  مهللا  کتبوقعل ؛ فئاخلا  کیلا 

هک تسا  دراو  رگید  تیاور  ردو 
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: دیوگب دجسم  رد  دزن 

هّللدـمحلا و هّلل و  ءامـسالا  ریخ  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  هّللا  لوـسر  هلم  یلع  هّللا و  ءاـش  اـم  هّللا و  یلا  هّللا و  نم  هّللاـب و  هّللا و  مـسب  »
هّللا و ءایبنا  یلع  مالـسلا  هتاکرب ؛ هّللا و  همحر  یبنلا و  اهیا  کیلع  مالـسلا  هّللادبع ؛ نب  دـمحم  یلع  مالـسلا  هّللا ؛ لوسر  یلع  مالـسلا 

هّللا داـبع  یلع  اـنیلع و  مالـسلا  نیملاـعلا ؛ بر  هـّلل  دـمحلا  نیلـسرملا و  یلع  مالـسلا  نـمحرلا ؛ لـیلخ  مـیهاربا  یلع  مالـسلا  هلــسر ؛
تیلـص و امک  دـمحم  لآ  ادـمحم و  محرا  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  كراب  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مهللا  نیحلاـصلا ؛

یلع کلوسر و  كدـبع و  دـمحم  لآ  دـمحم و  یلع  لص  مهللا  دـیجم ؛ دـیمح  کنا  میهاربا  لآ  میهاربا و  یلع  تمحرت  تکراب و 
باوبا یل  حتفا  مهللا  نیملاعلا ؛ بر  هّلل  دـمحلا  نیلـسرملا و  یلع  مالـس  مهیلع و  ملـس  کلـسر و  کئایبنا و  یلع  کلیلخ و  میهاربا 
ینلعج يذلا  هّلل  دـمحلا  کهجو ؛ ءانث  لج  ینتیقبا  ام  ادـبا  نامیالاظفحب  ینظفحا  کتاضرم و  کتعاط و  یف  ینلمعتـسا  کتمحر و 

قح یتام  لک  یلعو  کتیب ؛ یف  كرئاز  كدبع و  ینا  مهللا  هیجانی ؛ نمم  ینلعج  و  هدجاسم ؛ رمعی  نمم  ینلعج  هراوز و  هدفو و  نم 
کل و کیرـش  كدـحو ال  تنا  الا  هلا  هّللا ال  تنا  کن  اب  نمحر  ای  هّللا  ای  کلاساف  روزم ؛ مرکا  یتام و  ریخ  تنا  هراز و  هاتا و  نمل 
؛ هتیب لها  یلع  هیلع و  هّللا  یلص  کلوسر  كدبع و  ادمحم  نا  دحا و  اوفک  هل  نکی  مل  دلوی و  مل  دلی و  مل  دمـص  دحا  دحاو  کن  اب 

ایدجام ای  میرک  ای  داوج  ای 
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«. رانلا نم  یتبقر  كاکف  ینیطعت  ءیش  لوا  كایا  یترایزب  يایا  کتفحت  لعجت  نا  کلأسا  میرک  ای  رابج 

: دیوگ یم  هبترم  هس  سپ 

«. رانلا نم  یتبقر  کف  مهللا  »

: دیوگ یم  سپ 

«. مجعلا برعلا و  هقسف  رش  نجلا و  سنالا و  نیطایش  رش  ینع  اردا  بیطلا و  لالحلا  کقزر  نم  یلع  عسوا  «و 

: دیوگب دش  دوسالا  رجح  يذاحم  هک  یتقو  تسا  بحتسم  و 

يزعلا و تاللاب و  توغاطلاب و  ترفک  هّللاب و  تنمآ  هلوسر ؛ هدبع و  ادمحم  نا  دهشا  هل و  کیرش  هدحو ال  هّللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  »
«. هّللا نود  نم  یعدی  دن  لک  هدابعب  ناطیشلا و  هدابعب 

: دیوگب دیامن و  مالتسا  ار  نا  هتفر و  دوسالا  رجح  کیدزن  سپ 

هقلخ نم  ربکا  ربکا  هّللا  هّللا و  الا  هلا  هّلل و ال  دمحلا  هّللا و  ناحبـس  هّللا ؛ اناده  نا  الول  يدتهنل  انک  ام  اذهل و  اناده  يذـلا  هّلل  دـمحلا  »
ریخلا و هدیب  ییحی ؛ تیمی و  تیمی و  ییحی و  دمحلا  هل  کلملا و  هل  هل ؛ کیرش  هدحو ال  هّللا  الا  هلا  رذحا و ال  یـشخا و  نمم  ربکا 

«. ریدق ءیش  لک  یلع  وه 

: دیوگ یم  هاگنآ  داد ؛ یم  مالس  دجسم  لوخد  تقو  هچنانچ  دهدب  ناربمغیپ  رب  مالس  دتسرفب و  وا  لآ  ربمغیپ و  رب  تاولصو 

«. كدهعب یفوا  كدعوب و  نمؤا  ینا  »

: هک تسا  دراو  ربتعم  تیاور  ردو 

تسرفب و ربمغیپ  رب  تاولص  روآ و  اج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  نک و  دنلب  ار  دوخ  ياهتـسد  يدیـسر  دوسالارجح  کیدزن  هک  یتقو 
تـسد اب  دشن  نکمم  ندیـسوب  رگا  امن و  مالتـسا  هدیـسوب و  ار  رجح  نآ  زا  سپ  دـنک ؛ لوبق  ار  وت  جـح  هک  هاوخب  ملاع  دـنوادخ  زا 

نک و نآ  هب  هراشا  دشن  نکمم  مه  نآ  رگا  امن و  مالتسا 
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: وگب

هدحو هّللا  الا  هلا  نا ال  دهشا  کیبن ؛ هنـس  یلع  کباتکب و  اقیدصت  مهللا  هافاوملاب ؛ یل  دهـشتل  هتدهاعت  یقاثیم  اهتیدا و  یتناما  مهللا  »
هدابع ناطیـشلا و  هدابع  يزعلا و  تاللاب و  توغاطلا و  تبجلاب و  ترفک  هّللاب و  تنمآ  هلوسر ؛ هدـبع و  ادـمحم  نا  هل و  کیرـش  ـال 

؛ » هّللا نود  نم  یعدی  دن  لک 

: وگب ناوخب و  ار  یضعب  یناوخب ؛ ار  همه  یناوتن  رگا  و 

رکفلا و نم  کب  ذوعا  ینا  مهللا  ینمحرا ؛ یل و  رفغا  یتحبـس و  لبقاف  یتبغر ؛ تمظع  كدـنع  اـمیف  يدـی و  تطـسب  کـیلا  مهللا  »
« .هرخالا ایندلا و  یف  يزخلا  فقاوم  رقفلا و 

فاوط تابحتسم  بادآ و 

: دیوگب تسا  بحتسم  فاوط  لاح  رد 

هل زتهی  يذـلا  کمـساب  کلاساو  ضرالا ؛ ددـج  یلع  هب  یـشمی  امک  ءاملا  للط  یلع  هب  یـشمی  يذـلا  کمـساب  کـلأسا  ینا  مهللا  »
هل تبجتساف  روطلا  بناج  نم  یسوم  هب  كاعد  يذلا  کمساب  کلاساو  کتکئالم ؛ مادقا  هل  زتهت  يذلا  کمساب  کلاساو  کشرع ؛

لعفت نا  کتمعن  هیلع  تممتا  رخات و  ام  هبنذ و  نم  مدقت  ام  دـمحمل  هب  ترفغ  يذـلا  کمـساب  کلاساو  کنم ؛ هبحم  هیلع  تیقل  او 
« اذک اذک و  یب 

.دبلطب ار  دوخ  تجاح  و 

: دیوگب فاوط  لاح  رد  تسا  بحتسم  زینو 

؛ » یمسا لدبت  یمسج و ال  ریغت  الف  ریجتسم  فئاخ  ینا  ریقف و  کیلا  ینا  مهللا  »

.دسر یم  هبعک  هناخ  رد  هب  هک  یتقو  صوصخب  دتسرفب  وا  لآ  دمحم و  رب  تاولص  و 

: دیوگب هدومن و  هاگن  نادوان  هب  دیسر  لیعامسا  رجح  هب  هک  یتقو  و 

رـش ینع  اردا  لـالحلا و  قزرلا  نم  یلع  عسوا  مقـسلا و  نم  ینفاـع  راـنلا و  نم  کـتمحرب  ینرجا  کـتمحرب و  هنجلا  ینلخدا  مهللا  »
«. مجعلا برعلا و  هقسف  رش  سنالا و  نجلا و  هقسف 

رجح زا  نوچ  و 
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: دیوگب دسرب  هبعک  رس  تشپ  هب  درذگب 

«. میلعلا عیمسلا  تنا  کنا  ینم  هلبقت  یل و  هفعاضف  فیعض  یلمع  نا  مرکلا  دوجلا و  لوطلا و  نملا و  اذای  »

: دیوگب درادرب و  تسد  دسرب  ینامی  نکر  هب  نوچ  و 

عیمج یلع  یلع و  هیفاـعلاب  لـضفتملا  هیفاـعلاب و  ناـنملا  هیفاـعلاب و  معنملا  هیفاـعلا و  قزار  هیفاـعلا و  قلاـخ  هیفاـعلا و  یلو  اـی  هّللا  اـی  »
رکـش هیفاعلا و  مامت  هیفاعلا و  ماود  هیفاعلا و  انقزرا  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  لص  امهمیحر  هرخالا و  ایندـلا و  نمحر  ای  کـقلخ ؛

«. نیمحارلا محرا  ای  هرخالا  ایندلا و  یف  هیفاعلا 

: دیوگب دنک و  الاب  هبعک  بناج  هب  رس  سپ 

رارـش هبنج  کقلخ و  رایخ  هل  دها  مهللا  اماما ؛ ایلع  لعج  ایبن و  ادمحم  ثعب  يذلا  هّلل  دمحلا  کمظع و  کفرـش و  يذلا  هّلل  دمحلا  »
«. کقلخ

: دیوگب دسرب  دوسالا  رجح  ینامی و  نکر  نایم  نوچ  و 

«. رانلا باذع  انق  هنسح و  هرخالا  یف  هنسح و  ایندلا  یف  انتآ  انبر  »

هب ار  دوخ  يور  مکـش و  دـیاشگب و  هناـخ  راوید  رب  ار  دوخ  تسد  ود  تسا  بحتـسم  دیـسر  راجتـسم  هب  هک  یتقو  متفه  طوش  رد  و 
: دیوگب دنابسچب و  هبعک  راوید 

؛ » رانلا نم  کب  ذئاعلا  ناکم  اذه  كدبع و  دبعلا  کتیب و  تیبلا  مهللا  »

: دیوگب دعب  .دش  دهاوخ  باجتسم  یلاعت  هّللا  ءاش  نا  هک  دبلطب  ار  نآ  شزرمآ  دنوادخ  زا  هدومن و  فارتعا  دوخ  ناهانگ  هب  سپ 

؛ کقلخ یلع  یفخ  ینم و  هیلع  تعلطا  ام  یل  رفغا  یل و  هفعاضف  فیعض  یلمع  نا  مهللا  هیفاعلا ؛ جرفلا و  حورلا و  کلبق  نم  مهللا  »
؛ » رانلا نم  هّللاب  ریجتسا 

هدمآ دوسالا  رجح  دزن  هب  دنک و  مالتسا  ار  ینامی  نکر  دنک و  اعد  دهاوخ  هچنآ  و 
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: دیوگب هدومن و  مامت  ار  دوخ  فاوط  و 

«. ینتیتآ امیف  یل  كراب  ینتقزر و  امب  ینعنق  مهللا  »

: دیوگب رجح  مالتسا  تقو  رد  دیامن و  مالتسا  ار  دوسالا  رجح  هبعک و  هناخ  ناکرا  طوش ؛ ره  رد  تسا  بحتسم  هدننک  فاوط  ياربو 

«. هافاوملاب یل  دهشتل  هتدهاعت  یقاثیم  اهتیدا و  یتناما  »

فاوط زامن  تابحتسم 

؛ زامن زا  سپ  دناوخب و  ار  دحج  هروس  مود  تعکر  رد  دیحوت و  هروس  یلوا  تعکر  رد  دمح  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  فاوط  زامن  رد 
زا یـضعب  رد  .دیامن و  لوبق  بلط  ملاع  دنوادخ  زا  دتـسرفب و  دمحم  لآ  دـمحمرب و  تاولـص  هدروآ و  اج  هب  ار  یهلا  يانث  دـمح و 

: تفگ یم  نینچ  هتفر و  هدجس  هب  فاوط  زامن  زا  دعب  ع )  ) قداص ترضح  هک  تسا  تایاور 

؛ کیدـی نیب  اذ  انا  اه  و  ءیـش ؛ لک  دـعب  رخالا  ءیـش و  لک  لبق  لوالا  اقح ؛ اقح  تنا  ـالا  هلا  ـال  اـقر ؛ ادـبعت و  کـل  یهجو  دجـس  »
میظعلا بنذـلا  عفدـی  یـسفن و ال  یلع  یبونذـب  رقم  یناف  یل  رفغاـف  كریغ ؛ میظعلا  بنذـلا  رفغی  ـال  هنا  یل  رفغاـف  كدـیب ؛ یتیـصان 

؛ » كریغ

.دشاب هتفر  ورف  بآ  رد  ایوگ  هک  دوب  نینچ  هیرگ  زا  ترضح  نآ  كرابم  يور  هدجس  زا  دعب  و 

تشپ رس و  هب  ار  نا  دشکب و  بآ  ولد  ود  ای  کی  هتفر  مزمز  هاچ  دزن  هب  تسا  بحتسم  یعـس  زا  شیپ  فاوط و  زامن  زا  غارف  زا  دعبو 
: دیوگب دزیرب و  دوخ  مکش  و 

؛ » مقس ءاد و  لک  نم  ءافش  اعساو و  اقزر  اعفان و  املع  هلعجا  مهللا  »

.دیایب دوسالا  رجح  دزن  هب  نآ  زا  سپ 

یعس تابحتسم 

هبعک هب  تفر  الاب  افص  رب  یتقو  شمارآ و  راقو و  تیاعر  اب  دوش ؛ جراخ  افص  فرط  هب  دوسالا  رجح  لباقم  رد  زا  هک  تسا  بحتسم 
؛ دروآ دایب  ار  یهلا  ياهتمعن  دیوگ و  انث  دمح و  ار  يادخ  دوش و  هجوتم  تسا  نآ  رد  دوسالا  رجح  هک  ینکر  فرط  هب  دـنک و  هاگن 

دیوگب هّلل » دمحلا   » هبترم تفه  دیوگب و  ربکا » هّللا   » هبترم تفه  سپس 
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یح وه  تیمی و  ییحی و  دمحلا ؛ هل  کلملا و  هل  هل ؛ کیرـش  هدحو ال  هّللا  الا  هلا  ال   » هبترم هس  دیوگب و  هّللا » الا  هلاال   » هبترم تفه  و 
.دیوگب ریدق » ءیش  لک  یلع  وهو  تومی ؛ ال 

: دیوگب هبترم  هس  دعب  دتسرفب ؛ تاولص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  سپس 

«. مئادلا یحلا  هّلل  دمحلا  مویقلا و  یحلا  هّلل  دمحلاو  انالوا ؛ ام  یلع  هّلل  دمحلا  اناده و  ام  یلع  ربکا  هّللا  »

: دیوگب هبترم  هس  سپس 

«. نوکرشملا هرک  ول  نیدلا و  هل  نیصلخم  هایا ؛ الا  دبعن  ال  هلوسر ؛ هدبع و  ادمحم  نا  دهشا  هّللا و  الا  هلا  نا ال  دهشا  »

: دیوگب هبترم  هس  سپس 

«. هرخالا ایندلا و  یف  نیقیلا  هیفاعلا و  وفعلا و  کلأسا  ینا  مهللا  »

: دیوگب هبترم  هس  و 

«. رانلا باذع  انق  هنسح و  هرخالا  یف  هنسح و  ایندلا  یف  انتآ  مهللا  »

« هّللا ناحبـس   » هبترم دص  دیوگب و  هّلل » دمحلا   » هبترم دص  دـیوگب و  هّللا » الا  هلا  ال   » هبترم دـص  دـیوگب و  ربکا » هّللا   » هبترم دـص  دـعب 
: دیوگب دعب  دیوگب ؛

یف یل  كراب  مهللا  هدحو ؛ هدحو  دمحلا  هل  کلملا و  هلف  هدـحو ؛ بازحالا  بلغ  هدـبع و  رـصن  هدـعو و  زجنا  هدـحو  هّللا  الا  هلا  «ال 
نید و  کلظ » الا  لظ  موی ال  کشرع  لظ  یف  ینلظا  مهللا  هتشحو ؛ ربقلا و  هملظ  نم  کب  ذوعا  ینا  مهللا  توملا ؛ دعب  امیف  توملا و 

.دنک دایز  ار  راک  نیا  دراپسب و  ادخ  هب  ار  دوخ  لایع  لها و  نتشیوخ و  و 

: دیوگب سپ 

یلع ینفوت  کیبن و  هنس  کباتک و  یلع  ینلمعتسا  مهللا  یلها ؛ یسفن و  ینید و  هعئادو  عیضت  يذلا ال  میحرلا ؛ نمحرلا  هّللا  عدوتسا  »
«. هنتفلا نم  ینذعا  هتلم و 

هداعا راب  ود  ار  نا  دیوگب و  ربکا » هّللا   » هبترم هس  سپس 
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.دهد ماجنا  دناوت ؛ یم  هک  ار  يرادقم  سپ  دناوتن  ار  نآ  همه  رگاو  دنک ؛ هداعا  ار  نآ  دعب  دیوگب و  ریبکت  زین  رگید  راب  کی  دنک و 

تـسد ود  دعب  درک و  یم  يور  هبعک  فرط  هب  تفر  یم  الاب  افـص  هب  یتقو  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدـش  تیاور  ع )  ) نینمؤملاریما زا 
: تفگ یم  سپس  درک  یم  دنلب  ار  دوخ 

نا کناف  هلها  تنا  ام  یب  لعفا  مهللا  میحرلا ؛ روفغلا  تنا  کناف  هرفغمل ؛ اب  یلع  دعف  تدـع  ناف  طق ؛ هتبنذا  بنذ  لک  یلرفغا  مهللا  »
هتمحر یلا  جاـتحم  اـنا  نم  اـیف  کـتمحر ؛ یلا  جاـتحم  اـنا  یباذـع و  نع  ینغ  تن  اـف  ینبذـعت  نا  ینمحرت و  هلها  تنا  اـم  یب  لـعفت 
فاخا کلدـع و ال  یقتا  تحبـصا  ینملظت ؛ مل  ینبذـعت و  هلها  انا  ام  یب  لـعفت  نا  کـناف  هلها  اـنا  اـم  یب  لـعفت  ـال  مهللا  ینمحرا ؛

«. ینمحرا روجی  لدع ال  وه  نم  ایف  كروج ؛

: دومرف هک  تسا  هدش  تیاور  ع )  ) قداص ماما  زاو 

(. تسیاب دایز  افص  رد   ) نک دایز  ار  افص  رد  فوقو  سپ  دوش  دایز  تتورث  لام و  یهاوخ  یم  رگا 

هلوره یمود  هرانم  فرط  هب  سپ  دـسرب ؛ یلوا  هرانم  لـحم  هب  اـت  دورب  هار  راـقو  شمارآ و  اـب  دـنک و  یعـس  هداـیپ  تسا  بحتـسم  و 
هداد ماجنا  افـص  رد  هک  دـهد  ماجنا  ار  یلامعا  نامه  هورم  يالاب  رب  دور و  الاب  هورم  هب  ات  دورب  هار  شمارآ  راقو و  اـب  سپـس  دـیامن ؛
سپ .دـنک  تعرـس  هراـنم  ود  ناـیم  رد  دـشاب  هراوس  رگا  میتـفگ و  هک  تروـص  نیمه  هب  ددرگ  یمرب  افـص  فرط  هب  هورم  زا  دوـب و 

.دناوخب ار  ادخ  رایسب  و  دنک ) راداو  هیرگ  هب  ار  دوخ   ) دنک هیرگ  ات  دشوکب  هک  تسا  راوازس 

نانز ياربو 
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.تسین هلوره 

تافرع هب  فوقو  ات  مارحا  تابحتسم 

دمآ نوریب  هکم  زا  هتسب و  مارحا  صخش  هکنیا  زا  سپ  تسا و  بحتسم  زین  جح  مارحا  رد  دوب ؛ بحتـسم  هرمع  مارحا  رد  هک  يروما 
: دیوگب دوش  ینم  هجوتم  نوچ  دیوگب و  هَیبلَت  دنلب  زاوآ  هب  دوش  فرشم  حطبا  رب  هک  نیمه 

.دورب یلاعت  قح  رکذ  حیبست و  اب  مارآ  لد  نت و  اب  و  یلمع » یل  حلصا  یلما و  ینغلبف  وعدا ؛ كایا  وجرا و  كایا  مهللا  »

: دیوگب دیسر  ینم  هب  نوچ  و 

؛ » ناکملا اذه  ینغلب  هیفاع و  یف  احلاص  اهینمدقا  يذلا  هّلل  دمحلا  »

: دیوگب سپ 

یف كدـبع و  انا  امناف  کئایبنا ؛ یلع  هب  تننم  امب  یلع  نمت  نا  کلاساف  کـسانملا ؛ نم  اـنیلع  هب  تننم  اـمم  یه  ینم و  هذـه  مهللا  »
«. کتضبق

رد ار  اـهزامن  اـصوصخ  تاداـبع و  تسا  نآ  رتـهب  دـشاب و  لوغـشم  یهلا  تعاـط  هب  هدوـب و  ینم  رد  ار  هفرع  بش  تسا  بحتـسم  و 
یلو درادن ؛ یعنام  دوش  هناور  تافرع  هب  سپ  هتفگ  بیقعت  باتفآ  عولط  ات  دناوخب  ار  حبـص  زامن  نوچ  دروآ و  اج  هب  فیخ  دجـسم 

یـضعب زا  هورکم و  حبـص  زا  شیپ  ندـش  هناور  دوشن و  در  رِّسَُحم  يداو  زا  هدرکن  عولط  باـتفآ  اـت  هک  تسا  نآ  طوـحا  هکلب  تنس 
.دشاب فئاخ  مدرم  ماحدزا  زا  هک  یسک  رامیب و  دننام  ترورض  يارب  زا  رگم  دنا ؛ هدومن  لقن  ار  نآ  تمرح 

: دناوخب ار  اعد  نیا  دوش  هجوتم  تافرع  هب  نوچ  و 

ینلعجت نا  یتجاح و  یل  یضقت  نا  یتلحر و  یف  یل  كرابت  نا  کلأسا  تدرا ؛ کهجو  تدمتعا و  كایا  تدمـص و  کیلا  مهللا  »
«. ینم لضفا  وه  نم  مویلا  هب  یهابت  نمم 

.دیوگب هیبلت  تافرع  هب  ندیسر  اتو 

تافرع هب  فوقو  تابحتسم 

: تسا بحتسم  زیچ  دنچ  تافرع  هب  فوقو  رد 

تراهط اب   - 1
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.فوقو لاح  رد  ندوب 

.دشاب رهظ  کیدزن  هک  تسا  نآ  رتهب  ندومن و  لسغ   - 2

.ددرگ یهلا  سدقا  بانج  هجوتم  وا  بلق  هکنآ  ات  دزاس  رود  دوخ  زا  تسا  ساوح  قرفت  بجوم  هچنآ   - 3

.ددرگ عقاو  هوک  پچ  تسد  فرط  رد  صخش  فوقو  دیآ ؛ یم  هکم  زا  هک  يا  هلفاق  هب  تبسن   - 4

.تسا هورکم  هوک  نتفر  الاب  دشاب و  هدوب  راومه  نیمز  رد  هوک و  نییاپ  رد  وا  فوقو   - 5

.دروآ اج  هب  هماقا  ود  ناذا و  کی  هب  ار  رصع  رهظ و  زامن  تقو ؛ لوا  رد   - 6

اج هب  ار  قح  ترـضح  يانث  هدومن و  دـیجمت  لیلهت و  یهلا و  دـمح  هتخاس و  هجوتم  ـالع  لـج و  قح  ترـضح  هب  ار  دوخ  بلق   - 7
ار دیحوت  هروس  هبترم  دص  دیوگب و  هّللا » ناحبـس   » هبترم دـص  و  هّلل » دـمحلا   » هبترم دـص  و  ربکا » هّللا   » هبترم دـص  نآ  زا  سپ  دروآ ؛

: دیوگب دربب و  هانپ  ادخ  هب  میجر  ناطیش  زا  دیامن و  اعد  دهاوخب  هچنآ  دناوخب و 

«. قیمعلا جفلا  نم  کیلا  يریسم  محرا  كدف و  بیخا و  نم  ینلعجت  الف  كدبع ؛ ینا  مهللا  »

: دناوخب زین  ار  اعد  نیاو 

مهللا ال سنالا ؛ نجلا و  هقـسف  رـش  ینع  ءاردا  لـالحلا و  کـقزر  نم  یلع  عسوا  راـنلا و  نم  یتبقر  کـف  اـهلک  رعاـشملا  بر  مهللا  »
ای نیعماسلا و  عمسا  ای  کلضف  کنم و  کمرک و  كدوج و  کلوحب و  کلأسا  ینا  مهللا  ینجردتست ؛ ینعدخت و ال  یب و ال  رکمت 

تجاح و  اذک » اذک و  یب  لعفت  نا  دـمحم و  لآ  دـمحم و  یلع  یلـصت  نا  نیمحارلا  محرا  ای  نیبساحلا و  عرـسا  ای  نیرظانلارـصبا و 
.دربب مان  ار  دوخ 

درادرب نامسآ  هب  تسد  سپ 
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: دیوگب و 

نم یتبقر  صالخ  کلأسا  ینتیطعا ؛ ام  ینعفنی  مل  اهینتعنم  نا  یتلا  ینتعنم و  ام  ینرـضی  مل  اـهینتیطعا  نا  یتلا  کـیلا  یتجاـح  مهللا  »
ینم ملـست  نا  ینع و  کیـضری  امل  ینقفوت  نا  کلأسا  کملعب ؛ یلجا  كدـیب و  یتیـصان  كدـی ؛ کلم  كدـبع و  ینا  مهللا  راـنلا ؛

تیضر نمم  ینلعجا  مهللا  هلآ ؛ هیلع و  هّللا  یلـص  ادمحم  کیبن  اهیلع  تللد  هیلع و  کتاولـص  میهاربا  کلیلخ  اهتیرا  یتلا  یکـسانم 
«. هبیط هایح  توملا  دعب  هتییحا  هرمع و  تلطا  هلمع و 

: دناوخب ار  اعد  نیا   - 8

یلع وه  ریخلا و  هدیب  تومی  یح ال  وه  ییحی و  تیمی و  تیمی و  ییحی و  دمحلا  هل  کلملا و  هل  هل ؛ کیرش  هدحو ال  هّللا  الا  هلا  «ال 
کل یتامم و  يایحم و  ینید و  یتالـص و  کل  مهللا  نولئاقلا ؛ لوقی  ام  ریخ  لوقت و  امک  تنا  دـمحلا  کل  مهللا  ریدـق ؛ ءیـش  لـک 

نم رمـالا و  تاتـش  نم  ردـصلا و  ساوسو  نم  رقفلا و  نم  کـب  ذوعا  ینا  مهللا  یتوق ؛ کـنم  یلوـح و  کـب  و  یتأرب خ ل )  ) یثارت
ریخ کلأسا  حایرلا و  هب  یتأت  ام  رـش  نم  کب  ذوعا  حایرلا و  هب  یتأت  ام  ریخ  نم  کلأسا  ینا  مهللا  ربقلا ؛ باذـع  نم  راـنلا و  باذـع 

یماقم و يدعقم و  یقورع و  یماظع و  یمد و  یمحل و  ارون و  يرصب  یعمـس و  یف  ارون و  یبلق  یف  لعجا  مهللا  راهنلا ؛ ریخ  لیللا و 
«. ریدق ءیش  لک  یلع  کنا  كاقلا ؛ موی  بر  ای  ارون  یل  مظعا  ارون و  یجرخم  یلخدم و 

.دنکن ریصقت  تاقدص  تاریخ و  زا  دناوت  یم  ات  زور  نیا  ردو 

: دیوگب ار  راکذا  نیا  هدومن و  لابقتسا  ار  هبعک  هکنآ   - 9

« هّللا ناحبس  »

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 799 

http://www.ghaemiyeh.com


کلملا و هل  هل ؛ کیرـش  هدحو ال  هّللا  الا  هلا  نا ال  دهـشا  « ؛ هبترم دص  هّللاب » الا  هوق  هّللا ال  ءاش  ام  « ؛ هبترم دص  ربکا » هّللا  « ؛ هبترم دص 
دناوخب هیآ  هد  هرقب  هروس  لوا  زا  سپ  هبترم ؛ دص  ریدق » ءیـش  لک  یلع  وه  ریخلا و  هدیب  ییحی  تیمی و  تیمی و  ییحی و  دـمحلا  هل 

: دناوخب ار  تایآ  نیا  سپ  رخآ ؛ ات 

رمقلا سمشلا و  اثیثح و  هبلطی  راهنلا  لیللا  یشغی  شرعلا  یلع  يوتسا  مث  مایا  هتس  یف  ضرالا  تاومـسلا و  قلخ  يذلا  هّللا  مکبر  نا  )
نیدـتعملا و ال بحی  هنا ال  هیفخ  اعرـضت و  مکبر  اوعدا  نیملاـعلا ؛ بر  هّللا  كراـبت  رمـالا  قلخلا و  هلـالا  هرماـب  تارخـسم  موجنلا  و 
و قلفلا » برب  ذوعا  لق   » هروس سپ  نینـسحملا ؛) نم  بیرق  هّللا  همحر  نا  اعمط  افوخ و  هوعدا  اهحالـصا و  دـعب  ضرالا  یف  اودـسفت 
دـیامن و یهلا  دـمح  هدومن و  رکذ  کـیاکی  دـشاب  هتـشاد  داـی  هب  یهلا  معن  زا  هچنآ  سپ  دـناوخب ؛ ار  ساـنلا » برب  ذوعا  لـق   » هروس

: دیوگب دیامنب و  دمح  هدومن  لضفت  وا  هب  قح  ترضح  هک  ییاهزیچ  ریاس  لام و  لها و  رب  نینچمه 

«. لمعب افاکت  ددعب و ال  یصحت  یتلا ال  کئامعن  یلع  دمحلا  کل  مهللا  »

حیبست ار  ادخ  تسا  هدش  حیبست  رکذ  اهنآ  رد  هک  یتایآ  هب  دیامن و  دمح  ار  ادـخ  تسا  هدـش  دـمح  اهنآ  رد  هک  نآرق  زا  یتایآ  هبو 
لیلهت ار  ادـخ  تسا  هدـش  لیلهت  اهنآ  رد  هک  یتایآ  هب  دـیامن و  ریبکت  ار  ادـخ  تسا  هدـش  ریبکت  رکذ  اهنآ  رد  هک  یتایآ  هب  دـیامن و 

زا یمسا  ره  هب  دتسرفب و  تاولص  دایز  ع )  ) دمحم لآ  دمحم و  رب  دیامن و 
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یهلا ءامـسا  هب  دنک و  رکذ  ار  ادخ  دراد  دای  رد  هک  یهلا  ءامـسا  زا  هچنآ  هب  دناوخب و  ار  ادـخ  تسا  دوجوم  نآرق  رد  هک  هّللا  ءامـسا 
: زا دنترابع  اهنآ  دناوخب و  ار  ادخ  تسا  دوجوم  رشح  هروس  رخآ  رد  هک 

؛ قلاـخلا ربـکتملا ؛ راـبجلا ؛ زیزعلا ؛ نمیهملا ؛ نمؤـملا ؛ مالـسلا ؛ سودـقلا ؛ کـلملا ؛ میحرلا ؛ نمحرلا  هداهـشلا ؛ بیغلا و  ملاـع  هّللا ؛ »
«. روصملا ءيرابلا ؛

: دناوخب ار  اعد  نیاو 

کعمجب و کملع و  هب  طاحا  ام  عیمجب  کتزع و  کتردـق و  کتوقب و  کـلأسا  کـلوه و  مسا  لـکب  نمحر  اـی  هّللا  اـی  کـلاسا  »
کیلع اقح  ناک  هب  كاعد  نم  يذلا  میظعلا  کمساب  ربکالا و  ربکالا  کمساب  هیلع و  هّللا  تاولـص  کلوسر  قحب  اهلک و  کناکراب 
یبونذ عیمج  یل  رفغت  نا  لاس  ام  هیطعت  نا  هدرت و  نا ال  کیلع  اقح  ناک  هب  كاعد  نم  يذلا  مظعالا  مظعالا  کمساب  هبیخت و  نا ال 

ره هدـنیآ و  لاس  رد  یبایب  جـح  قیفوت  هک  نک  بلط  یلاعت  هناحبـس  قح  زا  هاوخب و  يراد  هک  تجاح  ره  و  یف .» کـملع  عیمج  یف 
: وگب هبترم  داتفه  لاس و 

«. هیلا بوتا  یبر و  هّللا  رفغتسا   » هبترم داتفه  و  هنجلا » کلاسا  »

: ار اعد  نیا  ناوخب  سپ 

«. مجعلا برعلا و  هقسف  رش  سنالا و  نجلا و  هقسف  رش  ینع  أردا  بیطلا و  لالحلا  کقزر  نم  یلع  عسوا  رانلا و  نم  ینکف  مهللا  »

: دیوگب باتفآ  بورغ  کیدزن  هکنآ   - 10

یفوخ یسما  كوفعب و  اریجتسم  یملظ  یسما  راهنلا ؛ لیللاب و  ثدحی  ام  رش  نم  رمالا و  تتـشت  نم  رقفلا و  نم  کبذوعا  ینا  مهللا  »
نم دوجا  ای  لئـس و  نم  ریخ  ای  یقابلا ؛ کهجوب  اریجتـسم  ینافلا  یهجو  یـسما  كزعب و  اریجتـسم  یلذ  یـسما  کـناماب و  اریجتـسم 

یطعا
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«. کقلخ عیمج  رش  ینع  فرصا  کتیفاع و  ینسبلا  کتمحرب و  ینللج 

تسا بوخ  رایـسب  تسا و  بسانم  اعد  ندناوخ  دشاب  روسیم  هک  ردقره  تسا و  رایـسب  فیرـش  زور  نیا  رد  هدراو  هیعدا  هک  نادب  و 
دعب دوش و  هدناوخ  امهیلع  هّللا  مالس  نیدباعلا  نیز  ترضح  ءادهشلادیس و  ترـضح  ياعد  هلماک و  هفیحـص  ياعد  زور  نیا  رد  هک 

: دیوگب باتفآ  بورغ  زا 

اموحرم یل  اباجتـسم  احجنم  احلفم  مویلا  ینبلقا  ینتیقبا و  اـم  ادـبا  لـباق  نم  هینقزرا  فقوملا و  اذـه  نم  دـهعلا  رخآ  هلعجت  ـال  مهللا  »
ینطعا کیلع و  كدـفو  مرکا  نم  مویلا  ینلعجا  مارحلا و  کـتیب  جاـجح  كدـفو و  نم  دـحا  مویلا  هب  بلقنی  اـم  لـضفاب  یل  اروفغم 

لیلق وا  لام  وا  لها  نم  هیلا  عجرا  امیف  یل  كراب  هرفغملا و  ناوضرلا و  همحرلا و  هکربلا و  ریخلا و  نم  مهنم  ادـحا  تیطعا  ام  لـضفا 
: دیوگب رایسب  و  یف » مهل  كراب  ریثک و  وا 

«. رانلا نم  ینقتعا  مهللا  »

هفلدزم هب  فوقو  تابحتسم 

تـسد فرط  زا  هک  نیمه  دـیامن و  رافغتـسا  هدـش و  هجوتم  هفلدزم  يوس  هب  تافرع  زا  مارآ  یلد  نت و  اـب  تسا  بحتـسم  هک  نادـب 
: دیوگب دیسر  خرس  لت  هب  تسار 

.دهدن رازآ  ار  یسک  دیامن و  يور  هنایم  نتفر  هار  رد  و  یکسانم » لبقت  ینید و  یل  ملس  یلمع و  یف  دز  یفقوم و  محرا  مهللا  »

ود ناذا و  کی  هب  زامن  ود  ره  نایم  درذگب و  زین  بش  ثلث  هچرگا  دزادنا  ریخات  هب  هفلدزم  ات  ار  نتفخ  ماش و  زامن  تسا  بحتـسم  و 
یعنام بش  فصن  زا  شیپ  هفلدزم  هب  ندیـسر  زا  هک  یتروص  رد  .دروآ و  اج  هب  اشع  زامن  زا  دعب  ار  برغم  لفاون  دـنک و  عمج  هماقا 

؛ دیسر
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لوزن هار  تسار  فرط  زا  يداو  طسو  رد  هک  تسا  بحتـسم  دناوخب و  هار  نایم  رد  هتخادـنین و  ریخات  هب  ار  اشع  برغم و  زامن  دـیاب 
هک رادقم  ره  هب  ار  بش  نآ  هک  تسا  بحتسم  دراذگب و  مدق  مارحلا  رعشم  رد  هک  تسا  بحتسم  دشاب  هرورص  یجاح  رگا  دیامن و 

: دناوخب ار  اعد  نیا  درب و  رسب  یهلا  تعاطا  تادابع و  هب  دشاب  روسیم 

یبلق یف  یل  عمجت  نا  کتلاس  يذلا  ریخلا  نم  ینسیؤت  مهللا ال  ریخلا ؛ عماوج  اهیف  یل  عمجت  نا  کلأسا  ینا  مهللا  عمج ؛ هذه  مهللا  »
«. رشبلا عماوج  ینیقت  نا  اذه و  یلزنم  یف  كءایلوا  تفرع  ام  ینفرعت  نا  کیلا  بلطا  و 

معن و زا  دـشاب  روسیم  هک  يرادـقم  ره  هب  دروآ و  اـج  هب  ار  یهلا  ياـنث  دـمح و  تراـهط ؛ اـب  حبـص  زاـمن  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  و 
.دنا هدش  لئاق  نآ  بوجو  هب  یضعب  دیامن و  اعد  هاگنآ  دتسرفب ؛ تاولص  دمحم  لآ  دمحم و  رب  دنک و  رکذ  قح  ترضح  تالضفت 

: دناوخب زین  ار  اعد  نیا  و 

تنا مهللا  سنالا ؛ نجلا و  هقـسف  رـش  ینع  ءارداو  لالحلا ؛ کقزر  نم  یلع  عسوا  رانلا و  نم  یتبقر  کف  مارحلا  رعـشملا  بر  مهللا  »
یترذعم لبقت  یترثع و  ینلیقت  نا  اذه  ینطوم  یف  یتزئاج  لعجاف  هزئاج  دـفاو  لکل  لوؤسم و  ریخ  وعدـم و  ریخ  هیلا و  بولطم  ریخ 

«. يداز ایندلا  نم  يوقتلا  لعجا  مث  یتئیطخ ؛ نع  زواجت  نا  و 

تـسا بحتـسم  .تسا و  داتفه  اهنآ  عومجم  درادرب و  هفلدزم  زا  دومن  دهاوخ  یمر  ینم  رد  هک  ار  ییاه  هزیرگنـس  تسا  بحتـسم  و 
دننام مدق  دص  رادقم  هب  دیسر  رِّسَُحم  يداو  هب  هتفر و  ینم  يوس  هب  هفلدزم  زا  هک  یتقو 
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: دیوگب دهد و  تکرح  ار  دوخ  يراوس  تسا  هراوس  رگاو  دور ؛ دنت  رتش 

«. يدعب تکرت  نم  یف  ینفلخا  یتوعد و  بجاو  یتبوت  لبقا  يدهع و  یل  ملس  مهللا  »

تارمج یمر  تابحتسم 

: تسا بحتسم  زیچ  دنچ  تارمج  یمر  رد 

.یمر لاح  رد  ندوب  تراهط  اب   - 1

: دناوخب ار  اعد  نیا  هتفرگ  تسد  رد  ار  اهگنس  هک  یماگنه   - 2

«. یلمع یف  نهعفرا  یل و  نهصحاف  یتایصح  ءالؤه  مهللا  »

.دیوگب ریبکت  دزادنا  یم  هک  یگنس  ره  اب   - 3

: دناوخب ار  اعد  نیا  دزادنیب  هک  ار  یگنس  ره   - 4

ایعـس الوبقم و  المع  اروربم و  اجح  هلعجا  مهللا  کـیبن ؛ هنـس  یلع  کـباتکب و  اقیدـصت  مهللا  ناطیـشلا ؛ ینع  رحدا  مهللا  ربکا ؛ هّللا  »
«. اروفغم ابنذ  اروکشم و 

.دتسیاب هرمج  هرانک  یطسو  یلوا و  هرمج  رد  دشاب و  هلصاف  عارذ  هدزناپ  ای  هد  هبقع ؛ هرمج  رد  هرمج  وا و  نایم   - 5

.دیامن یمر  هداتسیا  هلبق  هب  ور  ار  یطسو  یلوا و  هرمج  دیامن و  یمر  هلبق  هب  تشپ  هرمج و  هب  ور  ار  هبقع  هرمج   - 6

.دزادنیب تداهش  تشگنا  نخان  اب  هدراذگ و  ماهبا  تشگنا  رب  ار  هزیرگنس   - 7

: دناوخب ار  اعد  نیا  ینم  رد  دوخ  ياج  هب  نتشگرب  زا  سپ   - 8

«. ریصنلا معن  یلوملا و  معن  برلا و  معنف  تلکوت  کیلع  تقثو و  کب  مهللا  »

يده تابحتسم 

: تسا زیچ  دنچ  يده  تابحتسم 

.دشاب دنفسوگ  نآ ؛ ندوبن  تروص  رد  واگ و  نآ ؛ ندوبن  تروص  رد  دشاب و  رتش  ینابرق  نکمت ؛ تروص  رد   - 1

.دشاب هبرف  رایسب  ینابرق   - 2
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.دشاب رن  سنج  زا  نآ ؛ ندوب  زب  ای  دنفسوگ  تروص  رد  هدام و  سنج  زا  نآ ؛ ندوب  واگ  ای  رتش  تروص  رد   - 3

دتـسیاب و وا  تسار  بناج  زا  صخـش  دندنبب و  ار  وا  يوناز  ات  اهتـسد  رـس  زا  هداتـسیا و  دننک ؛ رحن  ار  وا  دنهاوخ  یم  هک  يرتش   - 4
درب و ورف  وا  ندرگ  لادوگ  هب  رجنخ  ای  هزین  ای  دراک 
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: دناوخب ار  اعد  نیا  رحن  ای  حبذ  تقو  رد 

بر هّلل  یتامم  يایحم و  یکسن و  یتالص و  نا  نیکرشملا ؛ نم  انا  ام  املسم و  افینح  ضرالا  تاومـسلا و  رطف  يذلل  یهجو  تهجو  »
«. ینم لبقت  مهللا  ربکا ؛ هّللا  هّللا و  مسب  کل ؛ کنم و  مهللا  نیملسملا ؛ نم  انا  ترما و  کلذب  هل و  کیرش  نیملاعلا ال 

.دراذگب هدنشک  تسد  يالاب  ار  دوخ  تسد  دناوتن  رگا  دشکب و  ار  ینابرق  دوخ ؛ هکنیا   - 5

قلح تابحتسم 

: تسا بحتسم  زیچ  دنچ  قلح  رد 

: دناوخب ار  اعد  نیا  دنک و  ادتبا  رس  شیپ  تسار  بناج  زا  هکنآ   - 1

«. همایقلا موی  ارون  هرعش  لکب  ینطعا  مهللا  »

دوخ براـش  شیر و  فارطا  زا  قلح ؛ زا  دـعب  هک  تسا  نیا  یلوا  دـیامن و  نفد  دوخ  همیخ  رد  ینم  رد  ار  دوخ  رـس  يوـم  هکنآ   - 2
.دریگب ار  اهنخان  نینچمه  هتفرگ و 

یعسو نآ  زامن  جح و  فاوط  تابحتسم 

تهج هب  هک  یصخش  تسا  بحتسم  .تسا و  يراج  زین  اجنیا  دش ؛ رکذ  یعـس  نآ و  زامن  هرمع و  فاوط  رد  تابحتـسم  زا  هک  هچنآ 
: دناوخب ار  اعد  نیا  دتسیاب و  دجسم  رد  رب  دیایب و  نابرق  دیع  زور  رد  دیآ ؛ یم  جح  فاوط 

ینعجرت نا  یبونذ و  یل  رفغت  نا  هبنذـب  فرتعملا  لیلذـلا  لیلعلا  هلاسم  کلأسا  یل ؛ هملـس  هل و  ینملـس  ککـسن و  یلع  ینعا  مهللا  »
؛ كردـقب ایـضار  كرم  اعبتم ال  کتعاط  مؤاو  کـتمحر  بلطا  تئج  کـتیب ؛ تیبلا  كدـلب و  دـلبلا  كدـبع و  ینا  مهللا  یتجاـحب ؛

راـنلا نم  ینریجت  كوفع و  ینغلبت  نا  کـتبوقعل  فئاـخلا  کباذـع  نم  قفـشملا  كرم  ـال  عیطملا  کـیلا  رطـضملا  هلاـسم  کـلأسا 
«. کتمحرب

دسوبب و ار  دوخ  تسد  هدیلام و  رجح  رب  تسد  دشن  نکمم  ندیـسوب  رگا  دیامن و  هسوب  مالتـسا و  دـیایب و  دوسالا  رجح  دزن  هب  سپ 
.دروآ اج  هب  دوب  هدروآ  اج  هب  هرمع  فاوط  رد  هچنآ  دعب  دیوگب و  ریبکت  هداتسیا و  لباقم  دشن  نکمم  مه  نآ  رگا 

ینم تابحتسم 

زا بحتسم  فاوط  تهج  هب  یتح  دنامب و  ینم  رد  ار  مهدزیـس  مهدزاود و  مهدزای و  زور  هک  تسا  بحتـسم  یجاح  يارب  هک  نادب 
؛ تسا دـیع  زور  رهظ  زامن  اهنآ  لوا  هک  زاـمن  هد  زا  دـعب  ینم  ریغ  رد  زاـمن و  هدزناـپ  زا  دـعب  ینم  رد  نتفگ  ریبکت  دورن و  نوریب  ینم 

: دیوگب هک  تسا  نآ  ریبکت  تیفیک  رد  یلوا  .دنا و  هتسناد  بجاو  ار  نآ  یضعب  دشاب و  یم  بحتسم 

ماعنالا همیهب  نم  انقزر  ام  یلع  ربکا  هّللا  اناده ؛ ام  یلع  ربکا  هّللاو  دمحلا ؛ هّلل  ربکا و  هّللا  ربکا ؛ هّللاو  هّللا  الا  هلا  ال  ربکا ؛ هّللا  ربکا  هّللا  »
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«. انالبا ام  یلع  هّلل  دمحلا  و 

و
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: هک تسا  ثیدح  رد  دروآ و  اج  هب  فیخ  دجسم  رد  ار  بحتسم  بجاو و  ياهزامن  دراد  تماقا  ینم  رد  هک  یمادام  تسا  بحتسم 

نآ باوث  دیوگب  هّللا » ناحبـس   » هبترم دص  اجنآ  رد  سک  ره  تسا و  ربارب  لاس  داتفه  تدابع  اب  فیخ  دجـسم  رد  زامن  تعکر  دـص 
هک یـسک  باوث  اب  تسا  ربارب  نآ  باوث  دـیوگب  هّللا » الا  هلا  ـال   » هبترم دـص  اـجنآ  رد  سک  ره  تسا و  ندرک  دازآ  هدـنب  باوث  ربارب 
هار رد  هک  نیقارع  جارخ  باوث  ای  تسا  ربارب  نآ  باوث  دیوگب  هّلل » دمحلا   » هبترم دـص  اجنآ  رد  سک  ره  دـشاب و  هدرک  سفن  يایحا 

.دیامن قدصت  ادخ 

همظعم هکم  رگید  تابحتسم 

: تسا رارق  نیا  زا  همظعم  هکم  رد  رگید  تابحتسم  بادآ و 

.نآرق ندناوخ  ادخ و  ندومن  رکذ  دایز   - 1

.نآرق کی  ندومن  متخ   - 2

: دناوخب ار  اعد  نیا  ندروخ  زا  دعب  مزمز و  بآ  زا  ندروخ   - 3

« مقس ءاد و  لک  نم  ءافش  اعساو و  اقزر  اعفان و  املع  هلعجا  مهللا  »

: دیوگب زین  و 

«. هّللرکشلا هّلل و  دمحلا  هّللا و  مسب  »

.نآ زا  راثکا  هبعک و  هب  ندومن  رظن   - 4

فاوط ود  حبص  لوخد  زا  سپ  فاوط و  هس  بش  رخآ  رد  فاوط و  هس  بش  لوا  رد  ندومن ؛ فاوط  هبترم  هد  زور  هنابش  ره  رد   - 5
.فاوط ود  رهظ  زا  دعب  و 

هبترم و ود  هاجنپ و  دشن  رادقم  نیا  رگا  دـیامن و  فاوط  هبترم  تصـش  دصیـس و  ینعی  لاس  مایا  ددـع  هب  هکم  رد  فقوت  ماگنه   - 6
.دناوتب هک  يرادقم  ره  دشن  روسیم  مه  نآ  رگا 

تقو رد  دیامنب و  لسغ  لوخد  زا  لبق  تسا  بحتسم  دوش و  لخاد  هبعک  هناخ  هب  هرورص  صخش   - 7
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: دیوگب ندش  لخاد 

«. رانلا باذع  نم  ینماف  انمآ  ناک  هلخد  نم  تلق و  کنا  مهللا  »

ریاس زا  هیآ  جنپ  هاجنپ و  دمح ؛ زا  دـعب  مود ؛ تعکر  رد  هدجـس و  مح  دـمح ؛ زا  دـعب  لوا  تعکر  رد  هدرازگ ؛ زامن  تعکر  ود  سپ 
.دناوخب زمرق  گنس  رب  نوتس  ود  نیب  نآرق  ياهاج 

: دناوخب ار  اعد  نیا  زامن  زا  دعب  هبعک و  هیواز  راهچ  زا  کیره  رد  ندناوخ  زامن  تعکر  ود   - 8

یتئبعت یتئیهت و  يدیس  ای  کیلاف  هلضاوف ؛ هلفاون و  هتزئاج و  هدفر و  ءاجر  قولخم  یلا  هدافول  دعتـسا  وا  دعا  وا  ابعتوا  ایهت  نم  مهللا  »
؛ لئان هصقنی  لئاس و ال  هیلع  بیخی  نم ال  ای  یئاجر  مویلا  بیخت  الف  کتزئاج ؛ کلفاون و  كدـفر و  ءاجر  يدادعتـسا  يدادـعا و  و 

هجح هناف ال  یـسفن ؛ یلع  هءاسالا  ملظلاب و  ارقم  کتیتا  ینکلو  هتوجر ؛ قولخم  هعافـش  هتمدق و ال  حلاص  لمعب  مویلا  کتآ  مل  یناف 
یتبغرب و ال ینبلقت  یترثع و  ینلیقت  یتل و  اسم  ینیطعت  هلآ و  دـمحم و  یلع  یلـصت  نا  کلذـک  وه  نم  ای  کـلاساف  رذـع ؛ ـال  یل و 

الا هلا  ال  میظعلا ؛ بنذـلا  یل  رفغت  نا  میظع  ای  کلأسا  میظعلل ؛ كوجرا  میظع  ای  میظع  ای  میظع  ای  ابئاخ ؛ اعونمم و ال  اهوبجم  یندرت 
«. تنا

: دیوگب سپ  دیوگب  ربکا » هّللا   » هبترم هس  هبعک  زا  جورخ  ماگنه  تسا  بحتسمو 

«. عفانلا راضلا  تنا  کناف  انءادعا ؛ انب  تمشت  انبر و ال  انءالب ؛ دهجت  مهللا ال  »

.دناوخب زامن  تعکر  ود  اه  هلپ  دزن  دیامن و  لابقتسا  ار  هبعک  هداد  رارق  پچ  تسد  ار  اه  هلپ  هدمآ و  نییاپ  ادعب 

عادو فاوط 

یطوش ره  رد  دیامن و  عادو  فاوط  تسا  بحتسم  دور  نوریب  هکم  زا  دهاوخ  یم  هک  یسک  يارب  هک  نادب 
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دش رکذ  ناکم  نآ  يارب  البق  هک  یتابحتسم  دسر  راجتسم  هب  نوچ  دیامن و  مالتسا  ناکما  تروص  رد  ار  ینامی  نکر  دوسالا و  رجح 
رب ار  تسد  کی  دنابسچب ؛ هبعک  هناخ  هب  ار  دوخ  مکش  هدومن و  مالتـسا  ار  دوسالارجح  ادعب  دیامن ؛ اعد  دهاوخ  هچنآ  دروآ و  اج  هب 
: دناوخب ار  اعد  نیا  دتسرفب و  وا  لآ  ربمغیپ و  رب  تاولص  دیامن و  یهلا  يانث  دمح و  هتشاذگ و  رد  فرط  هب  ار  رگید  تسد  رجح و 

کتلاسر غلب  امک  مهللا  کقلخ ؛ نم  کتریخ  کبیجن و  کبیبح و  کنیما و  کیبن و  کلوسر و  كدبع و  دـمحم  یلع  لص  مهللا  »
ام لضفاب  یل  اباجتـسم  احجنم  احلفم  ینبلقا  مهللا  نیقیلا ؛ هاتا  یتح  کبنج  یف  کیف و  يذوا  كرماب و  عدص  کلیبس و  یف  دهاج  و 

«. هیفاعلا ناوضرلا و  هکربلا و  هرفغملا و  نم  كدفو  نم  دحا  هب  عجری 

ار تعجارم  قیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  دور و  نوریب  تسا  یماش  نکر  لباقم  هک  نیطانح  باب  زا  ندمآ ؛ نوریب  تقو  تسا  بحتـسم  و 
.دیامن قدصت  ارقف  رب  ار  نا  هدیرخ و  امرخ  مهرد  کی  نتفر  نوریب  تقو  دبلطب و 

جح زا  دعب  هرونم  هنیدم  ترایز 

هب هکنآ  ات  ددرگرب  هبیط  هنیدم  هار  زا  نتشگرب ؛ ماگنه  صخش  هک  تسا  نیا  تسا  دکؤم  رایـسب  هک  هبحتـسم  روما  هلمج  زا  هک  نادب 
.ددرگ فرشم  ع )  ) عیقب همئا  و  س )  ) هرهاط هقیدص  ترضح  و  ص )  ) هّللا لوسر  ترضح  ترایز 

ص)  ) مرکا لوسر  ترضح  ترایز 

دق کنا  دهـشا  هّللا ؛ نیما  ای  کیلع  مالـسلا  هّللا ؛ هوفـص  ای  کـیلع  مالـسلا  هّللا ؛ بیبح  اـی  کـیلع  مالـسلا  هّللا ؛ لوسر  یلع  مالـسلا  »
یلع لص  مهللا  هتما ؛ نع  ایبن  يزج  ام  لضفا  هّللا  كازجف  نیقیلا ؛ كاتا  یتح  هتدـبع  هّللا و  لیبس  یف  تدـهاج  کـتم و  ـال  تحـصن 

«. دیجم دیمح  کنا  میهاربا ؛ لآ  میهاربا و  یلع  تیلص  ام  لضفا  دمحم  لآ  دمحم و 

س)  ) هقیدص ترضح  ترایز 

نوقدـصم و ءایلوا و  کل  انا  انمعز  هرباـص و  کـنحتما  اـمل  كدـجوف  کـقلخی ؛ نا  لـبق  کـقلخ  يذـلا  هّللا  کـنحتما  هنحتمم  اـی  »
انقیدصتب انتقحلا  الا  كانقدصانک  نا  کل  اسن  اناف  مالسلا  هیلع  هیـصو  هب  اناتا  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  كوبا  هب  اناتا  ام  لکل  نورباص 

«. کتیالوب انرهط  دق  ان  ابانسفنا  رشبنل  يرشبلاب ]  ] امهل

هعماج ترایز 

یلع مالـسلا  هئابحا ؛ هّللا و  ءاـنما  یلع  مالـسلا  هئایفـصا ؛ هّللا و  ءاـیلوا  یلع  مالـسلا   » دوش یم  تراـیز  نآ  هب  ع )  ) همئا زا  کـیره  هک 
یلع مالسلا  هیهن ؛ هّللا و  رما  يرهظم  یلع  مالسلا  هّللا ؛ رکذ  نکاسم  یلع  مالـسلا  هّللا ؛ هفرعم  لاحم  یلع  مالـسلا  هئافلخ ؛ هّللا و  راصنا 

مالسلا هّللا ؛ یلع  ءالدالا  یلع  مالسلا  هّللا ؛ هعاط  یف  نیصلخملا  یلع  مالسلا  هّللا ؛ هاضرم  یف  نیرقتسملا  یلع  مالـسلا  هّللا ؛ یلا  هاعدلا 
نم هّللا و  لهج  دقف  مهلهج  نم  هّللا و  فرع  دقف  مهفرع  نم  هّللا و  يداع  دقف  مهاداع  نم  هّللا و  یلا  دـقف و  مهالا  نم و  نیذـلا  یلع 

نمؤم متبراح ؛ نمل  برح  متملاس و  نمل  ملـس  ینا  هّللا  دهـشا  هّللا ؛ نم  یلخت  دقف  مهنم  یلخت  نم  هّللاب و  مصتعا  دـقف  مه  هب  مصتعا 
یلع هّللا  یلص  مهنم و  هّللا  یلا  اربا  سنالا و  نجلا و  نم  دمحم  لآ  ودع  هّللا  نعل  مکیلا ؛ هلک  کلذ  یف  ضوفم  مکتینالع  مکرـسب و 
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«. دمحم لآ  دمحم و 

هفرع زور  رد  ع )  ) نیسح ماما  ياعد 

پچ فرط  رد  دوخ  نایعیش  نادنزرف و  تیب و  لها  زا  یهورگ  اب  هفرع  زور  رخآ  رد  ع )  ) نیـسح ماما  ترـضح  هک  دنا  هدرک  تیاور 
: دندناوخ ار  اعد  نیا  دنتشادرب و  ور  لباقم  ات  ار  اهتسد  عوشخ  للذت و  اب  دنداتسیا و  هلبق  هب  ور  هوک 

هتمکحب نقت  او  عئادبلا  سانجا  رطف  عساولا  داوجلا  وه  عناص و  عنص  هعنصک  عنام و ال  هئاطعل  عفاد و ال  هئاضقل  سیل  يذلا  هّلل  دمحلا 
وه عناص و  هقیلخلل  عطاسلا و  رونلا  مالـسالا  عرـشب  عماجلا و  باتکلاب  یتا   ] عئادولا هدـنع  عیـضت  عئالطلا و ال  هیلع  یفخت  عئانـصلا ال 

محار عناق و  لک  شئار  عناص و  لک  يزاج  عئاجفلا ] یلع  ناعتسملا 
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عماق هربابجلل  عفار و  تاجردـلل  عفاد و  تابرکلل  عماس و  تاوعدـلل  وه  عطاسلا و  رونلاب  عماجلا  باتکلا  عفانملا و  لزنم  عراض و  لک 
بغرا ینا  مهللا  ریدق  ءیـش  لک  یلع  وه  ریبخلا و  فیطللا  ریـصبلا  عیمـسلا  وه  ءیـش و  هلثمک  سیل  هلدـعی و  ءیـشال  هریغ و  هلا  الف 

نم ینتقلخ  اروکذـم و  ائیـش  نوکا  نا  لبق  کتمعنب  ینتادـتبا  يدرم  کیلا  نا ]  ] یبر و کـن  اـب  ارقم  کـل  هیبوبرلاـب  دهـشا  کـیلا و 
الا نم  مداقت  یف  محر  یلا  بلص  نم  انعاظ  لزا  ملف  نینـسلا  روهدلا و  فالتخا  نونملا و  بیرل  انما  بالـص  الا  ینتنکـسا  مث  بارتلا 

اوـضقن نیذـلا  رفکلا  هـمئا  هـلود  یف  یلا  کـناسحا  و  یب ]  ] یل کـفطل  یب و  کـتفارل  ینجرخت  مـل  هیلاـخلا  نورقلا  هیـضاملا و  ماـی 
ینتاشنا و هیف  ینترـسی و  هل  يذلا  يدهلا  نم  یل  قبـس  يذلل  یلع ] اننحت  کنم و  هفار   ] ینتجرخا کنکل  کلـسر  اوبذک  كدـهع و 
محل و نیب  ثالث  تاملظ  یف  ینتنکـسا  ینمی و  ینم  نم  یقلخ  تعدتباف  کمعن  غباوس  کعنـص و  لیمجب  یب  تفؤر  کلذ  لبق  نم 

یلا يدـهلا  نم  یل  قبـس  يذـلل  ینتجرخا  مث  يرما  نمائیـش  یلا  لـعجت  مل  و  یقلخب ] ینرهـشت  مـل   ] یقلخ یندهـشت  مـل  دـلج  مد و 
تاهم الا  ینتلفک  نضاوحلا و  بولق  یلع  تفطع  ایرم و  انبل  ءاذـغلا  نم  ینتقزر  ایبص و  ـالفط  دـهملا  یف  ینتظفح  اـیوس و  اماتایندـلا 
اقطان تللهتسا  اذا  یتح  نمحر  ای  میحر  ای  تیلاعتف  ناصقنلا  هدایزلا و  نم  ینتملس  ناجلا و  قراوط  نم  ینت  الکو  مئاحرلا ]  ] محاورلا

یلع تبجوا  یتریرـس ]  ] یترم تلدـتعا  یترطف و  تلمتکا  اذا  یتح  ماع  لک  یف  ادـیاز  ینتیبر  ماعن و  الا  غباوس  یلع  تممتا  مالکلاب 
ناب کتجح 
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ینتهبن کقلخ و  عئادـب  نم  کضرا  کئامـس و  یف  تارذ  امل  ینتظقیاو  [ کترطف  ] کتمکح بئاجعب  ینتعور  کـتفرعم و  ینتمهلا 
یلع تننم  کتاضرم و  لبقت  یل  ترـسی  کلـسر و  هب  تءاج  ام  ینتمهف  کتدابع و  کتعاط و  یلع  تبجوا  كرکذ و  كرکـشل و 

نم ینتقزر  يرخا و  نود  [ همعنب  ] همعن یهلا  ای  یل  ضرت  مل  يرثلا  رح ]  ] ریخ نم  ینتقلخ  ذا  مث  کـفطل  کـن و  وعب  کـلذ  عیمج  یف 
تفرـص معنلا و  عیمج  یلع  تممت  ااذا  یتح  یلا  میدـقلا  کناسحا  یلع و  مظع  الا  میظعلا  کنمب  شایرلا  فونـص  شاـعملا و  عاونا 

کتوعد ناف  کیدل  ینفل  زی  امل  ینتقفو  کیلا و  ینبرقی  ام  یلع ]  ] یلا ینتللد  نا  کیلع  یتارج  یلهج و  کعنمی  مل  مقنلا  لک  ینع 
کناسحا یلع و  کمعن  ال  الامکا ]  ] لامکا کلذ  لک  ینتدز  کترکش  نا  ینترکـش و  کتعطا  نا  ینتیطعا و  کتلئـس  نا  ینتبجا و 

اددع و یصحا  یهلا  ای  کمعن  ياف  كؤالا  تمظع  كؤامسا و  تسدقت  و]  ] دیجم دیمح  دیعم  ئدبم  نم  کناحبس  کناحبـسف  یلا 
تارد تفرـص و  ام  مث  نوظفاحلا  اهب  املع  غلبی  وا  نوداعلا  اهیـصحی  نا  نم  رثکا  برای  یه  ارکـش و  اـهب  موقا  كاـیاطع  يا  ما  ارکذ 

ینیقی و تامزع  دقع  ینامیا و  هقیقحب  یهلا  ای  دهشا  اناف ]  ] ان او  ءارسلا  هیفاعلا و  نم  یل  رهظامم  رثکا  ءارـضلا  رـضلا و  نم  مهللا  ینع 
یـسفن براسم  قرخ  ینیبج و  هحفـص  ریراسا  يرـصب و  رون  يراجم  قئـالع  يریمـض و  نونکم  نطاـب  يدـیحوت و  حیرـص  صلاـخ 

زرغم یناسل و  ظفل  تاکرح  ياتفش و  هیلع  تقبطا  تمض و  ام  یعمس و  خامص ]  ] خامس براسم  ینینرع و  نرام  فیراذخو  [ یسفن ]
یمعطم غاسم  یسارضا و  تبانم  یکف و  یمف و  کنح 
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لبح لمج ]  ] لئامح يردـص و  رومات  هیلع  لمتـشا  ام  یقنع و  عراب ] لئابح  غولب   ] لئابح راف غ  عولب  یـسار و  ما  هلاـمح  یبرـشم و  و 
یلمانا فارطا  یلماوع و  ضبق  یلصافم و  قاقح  یعالضا و  فیسارش  هتوح  ام  يدبک و  یشاوح  ذالف  او  یبلق  باجح  طاین  ینیتو و 

ماـیا کـلذ  یلع  جـستنا  اـم  یحراوج و  عیمج  یقورع و  یخم و  یماـظع و  یبصق و  یبصع و  يرـشب و  يرعـش و  یمد و  یمحل و  و 
الا يدـم  تدـهتجا  تلواح و  ول  نا  يدوجـس  یعوکر و  تاکرح  ینوکـس و  یتظقی و  یمون و  ینم و  ضر  الا  تلقا  اـم  یعاـضر و 

ادیدجادبا و كرکش  هب  یلع  بجوملا  کنمب  الا  کلذ  تعطتساام  کمعنا  نم  هدحا  رکش و  يدؤا  نا  اهترمع  ول  باقح  الاوراصع 
هانرـصح ام  هفنا ] و   ] هفنا و  هفلاس ]  ] هفلاس کماعنا  يدـم  یـصحن  نا  کمانا  نم  نوداعلا  انا و  تصرح  ول  لجا و  ادـیتع  اـفراط  ءاـنث 

قدص اهوصحت  هّللا ال  همعن  اودعت  نا  قداصلا و  ابنلا  قطانلا و  کباتک  یف  ربخملا  تنا  کلذ و  ینا  تاهیه  ادما  هانیـصحا  اددع و ال 
یهلا ای  ینا  ریغ  کنید  نم  مه  هب  مهل و  تعرش  کیحو و  نم  مهیلع  تلزنا  ام  کلـسر  كؤایبنا و  تغلب  كؤابنا و  مهللا و  کباتک 

هل نکی  ملواثوروم  نوکیف  ادلو  ذختی  مل  يذلا  هّلل  دمحلا  انقوم  انمؤم  لوق  او  یعسو  و  یتقاط ]  ] یتعاط غلبم  يدج و  يدهجبدهشا و 
اتدـسفل و هّللا  الا  ههلا  امهیف  ناک  ول  هناحبـس  هناحبـسف  عنـص  امیف  هدـفریف  لذـلا  نم  یل  عدـتبا و ال و  امیف  هداضیف  هکلم  یف  کـیرش 

دلوی مل  دلی و  مل  يذلا  دمصلادح  الا  دحاولا  هّللا  ناحبس  اترطفت 
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متاخ دـمحم  هتریخ  یلع  هّللا  یلـص  نیلـسرملا و  هئایبن  او  نیبرقملا  هتکئالم  دـمح  لداـعی  ادـمح  هّللدـمحلا  دـحا  اوفک  هل  نکی  مل  و 
.ملس نیصلخملا و  نیرهاطلا  نیبیطلا  هلا  نییبنلا و 

: دنتفگ رابکشا  یناگدید  اب  دندرک و  یلاعت  قح  زا  لاؤس  اعد و  رد  عورش  ترضح  هاگنآ 

كردـق یف  یل  كراب  کئاضق و  یف  یل  رخ  کتیـصعمب و  ینقـشت  کیوقتب و ال  یندعـسا  كارا و  ین  اـک  كاـشخا  ینلعجا  مهللا 
رونلا یلمع و  یف  صالخ  الا  یبلق و  یف  نیقیلا  یـسفن و  یف  يانغ  لعجا  مهللا  تلجع  ام  ریخات  ترخا و ال  ام  لیجعت  بحا  ـال  یتح 

هیف ینرا  ینملظ و  نم  یلع  ینرـصنا  ینم و  نیثراولا  يرـصب  یعمـس و  لـعجا  یحراوجب و  ینعتم  ینید و  یف  هریـصبلا  يرـصب و  یف 
لعجا یناهر و  کف  یناطیـش و  اسخا  یتئیطخ و  یل  رفغا  یتروع و  رتسا  یتبرک و  فشکا  مهللا  ینیع  کلذـب  رقا  یبر و  ام  يراـث و 
ینتقلخ امک  دـمحلا  کل  اریـصب و  اعیمـس  ینتلعجف  ینتقلخ  امک  دـمحلا  کل  مهللا  یلو  الاو  هرخ  الا  یف  ایلعلا  هجردـلا  یهلا  اـی  یل 
یتروص تنـسحاف  ینتاشنا  امب  بر  یترطف  تلدـعف  ینتارب  امب  بر  اینغ  یقلخ  نع  تنک  دـق  یب و  همحر  ایوس  ایح ]  ] اـقلخ ینتلعجف 

لک نم  ینتیلوا و  امب  بر  ینتیدهف  یلع  تمعنا  امب  بر  ینتقفو  ینت و  الک  امب  بر  ینتیفاع  یسفن  یف  و  یب ]  ] یلا تنسحا  امب  بر 
یفاصلا كرتس  نم  ینتسبلا  امب  بر  ینتززعا  ینتنعا و  امب  بر  ینتینق  او  ینتینغا  امب  بر  ینتیقـس  ینتمعطا و  امب  بر  ینتیطعا  ریخ 

روهدلا قئاوب  یلع  ینعا  دمحم و  لا  دمحم و  یلع  لص  یفاکلا  کعنص  نم  یل  ترسی  و 
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فاخا ام  مهللا  ضر  الا  یف  نوملاظلا  لمعی  ام  رـش  ینفکا  هرخالا و  تابرک  ایندـلا و  لاوها  نم  ینجن  ماـیالا و  یلاـیللا و  فورـص  و 
كرابف ینتقزر  امیف  ینفلخاف و  یلام  یلها و  یف  ینظفحاف و  يرفـس  یف  ینـسرحاف و  ینید  یـسفن و  یف  ینقف و  رذـحا  ام  ینفکاف و 
ینزخت الف  یتریرسب  ینحضفت و  الف  یبون  ذب  ینملسف و  سنالا  نجلا و  رش  نم  ینمظعف و  سانلا  نیعا  یف  ینللذف و  یـسفن  یف  یل و 

ما ینمهجتیف  دیعب  یلا  ما  ینعطقیف  بیرق  یلا  ینلکت  نم  یلا  یهلا  ینلکت  الف  كریغ  یلا  ینبلست و  الف  کمعن  ینلتبت و  الف  یلمعب  و 
یلع للحت  الف  یهلا  يرما  هتکلم  نم  یلع  یناوه  يراد و  دعب  یتبرغ و  کیلا  وکشا  يرما  کیلم  یبر و  تنا  یل و  نیفعضتسملا  یلا 

يذـلا کهجو  رونب  بر  اـی  کلئـساف  یل  عسوا  کـتیفاع  نا  ریغ  کناحبـس  كاوس  یلاـبا  ـالف  یلع  تبـضغ  نکت  مل  ناـف  کبـضغ 
کبضغ و ال یلع  ینتیمت  نا ال  نیرخالاو  نیلوالا  رما  هب  حلص  تاملظلا و  هب  تفشکنا ]  ] تفـشک تاومـسلا و  ضرالا و  هل  تقرـشا 

قیتعلا تیبلا  مارحلا و  رعـشملا  مارحلادـلبلا و  بر  تنا  الا  هلا  کلذ ال  لبق  یـضرت  یتح  یبتعلا  کل  یبتعلا  کـل  کطخـس  یب  لزنت 
همرکب لیزجلا  یطعا  نم  ای  هلـضفب  ءامعنلا  غبـسا  نمای  هملحب  بونذـلا  میظع  نع  افع  نم  ای  انما  سانلل  هتلعج  هکربلا و  هتللحا  يذـلا 

قحسا و لیعمـسا و  میهاربا و  یئابا  هلا  یهلا و  ای  یتمعن  یف  ییل  ای و  یتبرک  یف  یثایغ  ای  یتدحو  یف  یبحاص  ای  یتدش  یف  یتدعای 
نییبنلا و متاخ  دمحم  بر  لیفارسا و  ]و  لاکیم  ] لیئاکیم لیئربج و  بر  بوقعی و 
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ینییعت نیح  یفهک  تنا  میکحلا  نا  رقلا  سی و  هط و  صعیهک و  لزنم  ناقرفلا و  روبزلا و  لیجن و  الا  هیروتلا و  لزنم  نیبجتنملا و  هلا 
الول یترثع و  لیقم  تنا  نیکلاـهلا و  نم  تنکل  کـتمحر  ـالول  و  تبحر ] اـمب   ] اـهبحرب ضر  ـالا  یب  قیـضت  اهتعـس و  یف  بهاذـملا 
صخ نم  ای  نیبولغملا  نم  تنکل  یل ]  ] يایا كرصن  الول  یئادعا و  یلع  رصنلاب  يدیؤم  تنا  نیحوضفملا و  نم  تنکل  يایا  كرتس 
هنئاخ ملعی  نوفئاخ  هتاوطـس  نم  مهف  مهقانعا  یلع  هلذـملا  رین  كولملا  هل  تلعج  نم  ای  نوزتعی  هزعب  هؤایل  واف  هعفرلا  ومـسلاب و  هسفن 

نم ال ای  وه  الا  وه  ام  ملعی  نم ال  ای  وه  الا  وه  فیک  ملعی  نم ال  ای  روهدلا  هنمز و  الا  هب  یتات  ام  بیغ  رودصلا و  یفخت  ام  نیع و  الا 
فورعملا اذ  ایءامـس  الا  مرکا  هل  نم  ای  ءامـسلاب  ءاوهلا  دـس  ءاملا و  یلع  ضر  الا  سبک  نم  ای  وه ] ـالا  هملعی  اـم  ملعی   ] وه ـالا  هملعی 

بوقعی یلع  هدار  ای  اکلم  هیدوبعلا  دعب  هلعاج  بجلا و  نم  هجرخم  رفقلا و  دـلبلا  یف  فسویل  بکرلا  ضیقم  ای  ادـبا  عطقنی  يذـلا ال 
ربک دعب  هنبا  حبذ  نع  میهاربا  يدـی  کسمم  [ ای  ] بویا و نع  يولبلا  رـضلا و  فشاک  ای  میظک  وه  نزحلا و  نم  هانیع  تضیبا  نا  دـعب 
قلف نم  ای  توحلا  نطب  نم  سنوی  جرخا  نم  اـی  ادـیحو  ادرف  هعدـی  مل  ییحی و  هل  بهوف  اـیرکزل  باجتـسا  نم  اـی  هرمع  ءاـنف  هنس و 

لجعی مل  نم  ای  هتمحر  يدی  نیب  تارشبم  حایرلا  لسرا  نم  ای  نیقرغملا  نم  هدونج  نوعرف و  لعج  مهاجن و  اف  لیئارسا  ینبل  رحبلا 
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هوداح دق  هریغ و  نودبعی  هقزر و  نولکای  هتمعن  یف  اودغ  دق  دوحجلا و  لوط  دعب  نم  هرحسلا  ذقنتسا  نم  ای  هقلخ  نم  هاصع  نم  یلع 
ییحم ای  یح  نیح ال  ایح  ای  کل  دافن  امئاد ال  ای  کل  ءدـب ]  ] دـن ال  اعیدـب ]  ] عیدـب ای  ءيدـب  ای  هّللا  ای  هّللا  ای  هلـسر  اوبذـک  هوداـن و  و 

یلع ینا  رو  ینحـضفی  ملف  یتئیطخ  تمظع  ینمرحی و  ملف  يرکـش  هل  لق  نم  ای  تبـسک  امب  سفن  لک  یلع  مئاـق  وه  نم  اـی  یتوملا 
يزاجت همعن ال  یصحت و  يدنع ال  هیدایا  نم  ای  يربک  یف  ینقزر  نم  ای  يرغص  یف  ینظفح  نم  ای  ینلذخی ]  ] ینرهشی ملف  یصاعملا 

نم ای  نانتم  الا  رکـش  فرعا  نا  لبق  نم  نامی  الل  ینادـه  نم  ای  نایـصعلا  هئاس و  الاب  هتـضراع  ناسحالا و  ریخلاب و  ینـضراع  نم  اـی 
ینرثکف و ادـیحو  ینفرعف و  الهاج  ینزعاف و  الیلذ  یناوراف و  ناشطع  ینعبـشاف و  اعئاج  یناسکف و  اـنایرع  ینافـشف و  اـضیرم  هتوعد 

رانلا نم  یتبقر  قتعا  یفوخ و  نما  ینید و  یندـب و  یف  ینفاع  لالحلا و  ملف  اینغ  ینرـصنف و  ارـصتنم  یناـنغاف و  ـالقم  یندرف و  اـبئاغ 
.سنالا نجلا و  هقسفرش  ینع  ءردا  ینعدخت و  ینجردتست و ال  یتب   + پ الو ) یب  رکمت  مهللا ال 

: دنتفگ دنلب  يادص  نایرگ و  مشچ  اب  دندرک و  دنلب  نامسآ  يوس  هب  ار  دوخ  هدید  رس و  ترضح  سپس 

نیمآ و یملا  هداسلا  دـمحم  لا  دـمحم و  یلع  لص  نیمحارلا  محرا  ای  نیبساحلا و  عرـسا  ای  نیرظانلا و  رـصبا  ای  نیعماـسلا  عمـسا  اـی 
ام ینعفنی  مل  اهینتعنم  نا  ینتعنم و  ام  ینرضی  مل  اهینتیطعا  نا  یتلا  یتجاح  مهللا  کلئسا 
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ءیـش لک  یلع  تنا  دـمحلا و  کل  کلملا و  کل  کل  کیرـش  كدـحو ال  تنا  الا  هلا  رانلا ال  نم  یتبقر  كاکف  کلئـسا  ینتیطعا 
هداد و شوگ  ناشیا  ياعد  هب  دندوب  ترـضح  نآ  رود  هک  یناسک  .دـندرک و  رارکت  رایـسب  ار  بر » ای   » هلمج بر و  ای  بر  ای  ریدـق 

ياعد اجنیا  ات  .دـندش  مارحلا  رعـشم  هناور  درک و  بورغ  دیـشروخ  هکنآ  ات  دـش  دـنلب  هیرگ  هب  ناشیادـص  هاگنآ  دـنتفگ ؛ یم  نیمآ 
هدومن هفاـضا  زین  ار  لـیذ  نیا  هر )  ) سوواـط نبا  دیـس  یلو  دوش ؛ یم  ماـمت  یمعفک  موحرم  تیاور  قبط  ع )  ) نیـسح ماـما  ترـضح 

: تسا

نا یهلا  یلهج  یف  ـالوهج  نوکا  ـال  فیکف  یملع  یف  لـهاجلا  اـنا  یهلا  يرقف  یف  اریقف  نوکا  ـال  فـیکف  ياـنغ  یف  ریقفلا  اـنا  یهلا 
ام ینم  یهلاءالب  یف  کنم  سایلا  ءاطع و  یلا  نوکـسلا  نع  کب  نیفراعلا  كدابع  اعنم  كریداقم  ءاوط  هعرـس  كریبدـت و  فالتخا 

دوجو دـعب  امهنم  ینعنمتفا  یفعـض  دوجو  لـبق  یل  هفارلا  فطللاـب و  کـسفن  تفـص  یهلا و  کـمرکب  قیلی  اـم  کـنم  یمؤلب و  قیلی 
یهلا یلع  هجحلا  کل  کلدـعبف و  ینم  يواسملا  ترهظ  نا  یلع و  هنملا  کـل  کلـضفبف و  ینم  نساـحملا  ترهظ  نا  یهلا  یفعض 
کیلا لـسوتا  اـنا  اـه  یب  یفحلا  تنا  بیخا و  فیک  ما  یل  رـصانلا  تنا  ماـضا و  فیک  یل و  تلکوـت ]  ] تلفکت دـق  ینلکت و  فـیک 
مجرتا فیک  ما  کیلع  یفخی  وه ال  یلاح و  کیلا  وکشا  فیک  ما  کیلا  لصی  نا  لاحم  وه  امب  کیلا  لسوتا  فیک  کیلا و  يرقفب 

ام یهلا  تماـق  کـب  یلاوحا و  نسحت  ـال  فیک  ما  کـیلا  تدـفودق  یه  یلاـما و  بیخت  فـیک  ما  کـیلا  زرب  کـنم  وـه  یلاـقمب و 
یلهج و میظع  عم  یب  کفطلا 
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تملع یهلا  کـنع  ینبجحی  يذـلا  اـمف  یب  کـف  ارا  اـم  کـنع و  یندـعبا  ینم و  کـبرقا  اـم  یهلا  یلعف  حـیبق  عم  یب  کـمحرا  اـم 
ینـسرخا املک  یهلا  ءیـش  یف  کلهجا  یتح ال  ءیـش  لک  یف  یلا  فرعتت  نا  ینم  كدارم  نا  راوط  ـالا  تـالقنتوراث  ـالا  فـالتخاب 

يواسم و هیواسم  نوکت  فیکف ال  يواسم  هنـساحم  تناک  نم  یهلا  کننم  ینتعمطا  یفاصوا  ینتـسیا  املک  کمرک و  ینقطنا  یمؤل 
الاقم و ال لاقم  يذـل  اکرتی  مل  هرهاقلا  کتیـشم  ذـفانلا و  کمکح  یهلا  يواعد  هیواعد  نوکت  فیکف ال  يواعد  هقیاقح  تناک  نم 
ینا و ملعت  کنا  یهلا  کلضف  اهنم  ینلاقا  لب  کلدع  اهیلع  يدامتعا  مده  اهتدیـش  هلاح  اهتینب و  هعاط  نم  مک  یهلا  الاح  لاح  يذل 

يددرت یهلا  رم  الا  تنا  مزعا و  فیک ال  رهاقلا و  تنا  مزعا و  فیک  یهلا  امزع  هبحم و  تماد  دقف  امزج  العف  ینم  هعاطلا  مدت  مل  نا 
نوکیا کیلا  رقتفم  هدوجو  یف  وه  امب  کیلع  لدتـسی  فیک  کیلا  ینلـصوت  همدـخب  کیلع  ینعمجاف  رازملادـعب  بجوی  راث  الا  یف 

یتح تدـعب  یتم  کیلع و  لدـی  لـیلد  یلا  جاـتحت  یتح  تبغ  یتم  کـل  رهظملا  وه  نوکی  یتح  کـل  سیل  اـم  روهظلا  نم  كریغل 
یهلا ابیـصن  کبح  نم  هل  لعجت  مل  دـبع  هقفـص  ترـسخ  ابیقر و  اهیلع  كارت  نیع ال  تیمع  کـیلا  لـصوت  یتلا  یه  راـث  ـالا  نوکت 

اهنم کیلا  تلخد  امک  اهنم  کیلا  عجرا  یتح  راصبتـس  ـالا  هیادـه  راون و  ـالا  هوسکب  کـیلا  ینعجراـف  راـث  ـالا  یلا  عوجرلاـب  ترما 
اذه کیدـی و  نیب  رهاظ  یل  اذـه ذ  یهلا  ریدـق  ءیـش  لک  یلع  کنا  اهیلعدامتع  الا  نع  همهلا  عوفرم  اهیلا و  رظنلا  نع  رـسلا  نوصم 

یلاح
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کیدـی نیب  هیدوبعلا  قدـصب  ینمقا  کیلا و  كرونب  یندـهاف  کیلع  لدتـسا  کب  کیلا و  لوصولا  بلطا  کـنم  کـیلع  یفخی  ـال 
بذـجلا لها  کلـسم  یب  کلـسا  برقلا و  لها  قئاقحب  ینققح  یهلا  نوصملا  كرتسب  ینـص  نوزخملا و  کـملع  نم  ینملع  یهلا 

یـسفن و لذ  نم  ینجرخا  یهلا  يرارطـضا  زکارم  یلع  ینفقوا  يرایتخا و  نع  كراـیتخاب  يریبدـت و  نع  یل  كریبدـتب  یننغا  یهلا 
یف ینبیخت و  الف  لئـسا  كایا  ینلکت و  الف  لکوتا  کیلع  ینرـصناف و  رـصتنا  کب  یـسمر  لولح  لـبق  یکرـش  یکـش و  نم  ینرهط 

کنم هلع  هل  نوکت  نا  كاضر  سدقت  یهلا  یندرطت  الف  فقا  کبابب  یندـعبت و  الف  بستنا  کبانجب  ینمرحت و  الف  بغرا  کلـضف 
ردـقلا ءاضقلا و  نا  یهلا  ینع  اینغ  نوکت  فیکف ال  کنم  عفنلا  کـیلا  لـصی  نا  کتاذـب  ینغلا  تنا  یهلا  ینم  هلع  هل  نوکت  فیکف 

نع کب  ینغتسا  یتح  کلضفب  یننغا  ینرـصبت و  ینرـصنت و  یتح  یل  ریـصنلا  تنا  نکف  ینرـسا  هوهـشلا  قئاثوب  يوهلا  نا  ینینمی و 
کئابحا بولق  نع  رایغ  ـالا  تلزا  يذـلا  تنا  كودـحو و  كوفرع و  یتح  کـئایل  وا  بولق  یف  راون  ـالا  تقرـشا  يذـلا  تنا  یبلط 

مهل تنابتـسا  ثیح  مهتیدـه  يذـلا  تنا  ملاوعلا و  مهتـشحوا  ثیح  مهل  سنوملا  تنا  كریغ  یلا  اوئجلی  مل  كاوساوبحی و  مل  یتح 
الوحتم کنع  یغب  نم  رـسخ  دقل  الدب و  کنود  یـضر  نم  باخدـقل  كدـجو  نم  دـقف  يذـلا  ام  كدـقف و  نم  دـجو  اذام  ملاعملا 

هوالح هئابحا  قاذا  نم  ای  نانتم  الا  هداع  تلدـب  ام  تنا  كریغ و  نم  بلطی  فیک  ناسح و  الا  تعطق  ام  تنا  كاوس و  یجری  فیک 
وا سبلا  نم  ای  نیقلمتم و  هیدی  نیب  اوماقف  هسناؤملا 
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داوجلا تنا  نیدباعلا و  هجوت  لبق  ناسح  الاب  يدابلا  تنا  نیرکاذلا و  لبق  رکاذلا  تنا  نیرفغتـسم  هیدی  نیب  اوماقف  هتبیه  سبالم  هئایل 
ینبذـجا کیلا و  لصا  یتح  کتمحرب  ینبلطا  یهلا  نیـضرقتسملا  نم  انل  تبه  امل و  مث  باهولا  تنا  نیبلاطلا و  بلط  لـبق  ءاـطعلاب 

ملاوعلا ینتعفد  دقف  کتعطا  نا  ینلیازی و  یفوخ ال  نا  امک  کتیـصع  نا  کنع و  عطقنی  یئاجر ال  نا  یهلا  کیلع  لبقا  یتح  کنمب 
یف زعتـسا و  فیک  یهلا  یلکتم  کیلع  ناها و  فیک  ما  یلما  تنا  بیخا و  فیک  یهلا  کیلع  کـمرکب  یملع  ینعقوا  دـق  کـیلا و 

يذـلا تنا  رقتفا و  فیک  ما  ینتمق  اءارقفلا  یف  يذـلا  تنا  رقتفا و  فیک ال  یهلا  ینتبـسن  کـیلا  وزعتـسا  ـال  فیک  ما  ینتزکرا  هلذـلا 
کتیارف ءیـش  لک  یف  یلا  تفرعت  يذـلا  تن  او  ءیـش  کلهج  امف  ءیـش  لکل  تفرعت  كریغ  هلا  يذـلا ال  تنا  ینتینغا و  كدوجب 

نم ای  راصبالا  هکردـت  نا  نع  هتاذ  یف  ابیغ  شرعلا  راصف  هتینامحرب  يوتـسا  نم  ای  ءیـش  لـکل  رهاـظلا  تنا  ءیـش و  لـک  یف  ارهاـظ 
لک یلع  کـنا  رـضاحلا  بیقرلا  تنا  بیغت و  فیک  ما  رهاـظلا  تنا  یفخت و  فیک  ءاوتـس  ـالا  هتمظع  تققحتف  هئاـهب  لاـمکب  یلجت 

.هدحو هّلل  دمحلا  ریدق و  ءیش 

دیدج تائاتفتسا 

: دنا هدومرف  ماظع  عجارم 

هبلاـطم دراد و  ار  نآ  يادا  زا  نکمت  شرهوش  رگا  تسا ؛ راـکبلط  دوخ  رهوـش  زا  ار  نا  تسا و  جـح  يارب  یفاو  شا  هیرهم  هک  ینز 
هب دنک و  هبلاطم  ار  هیرهم  نز ؛ تسا  مزال  دهد  یم  ار  نز  یگدـنز  جراخم  هقفن  درم  هکنیا  ضرف  اب  درادـن  يا  هدـسفم  نز  يارب  نآ 

؟ دورب جح 

اب هدش  رقتسم  وا  رب  جح  ایآ  هتسناد ؛ یمن  ار  هلأسم  نیا  لاحب  ات  ینز  رگا 
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؟ هیرهم يادا  زا  رهوش  نکمت  ضرف 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسین رقتسم  وا  رب  جح  هدوب ؛ یجرح  وا  رب  رهم  هبلاطم  هک  دنک  زارحا  رگا 

.ملاعلا هّللاو 

هتـشادن تینما  دناوتن و  رگاو  هن  ای  تسا  طرـش  یمرحم  ندوب  هارمه  ایآ  دسرتن ؛ دوخ  رب  دورب و  جح  هب  ییاهنت  هب  دـناوتب  ینز  رگا  * 
؟ هن ای  تسا  طقاس  وا  زا  جح  دشاب 

؛ یلاعت همساب 

دوخ هارمه  ترجا  نداد  اب  ول  ار و  یمرحم  دیاب  دشاب  هتشاد  شدوخ  رب  فوخ  هارمه  نتـشاد  نودب  جح  رفـس  زا  نز  هک  یتروص  رد 
؛ دوب دهاوخن  بجاو  وا  رب  جح  درادن  ار  هارمه  جراخم  ای  تسین  نکمتم  رگا  دربب و 

.ملاعلا هّللاو 

؛ تسوا رب  نهو  دنک  لوبق  رگا  هکنیا  ضرف  اب  ورب ؛ جح  هب  مهد  یم  ار  وت  جح  رفس  جراخم  نم  دیوگ ، یم  یـصخش  هب  هک  یـسک  * 
؟ تسین مزال  ای  دنک  لوبق  دیاب 

؛ یلاعت همساب 

؛ دشاب یمن  بجاو  لوبق  تسین ؛ لمحت  لباق  هداع  هک  تسا  یتلذ  تنم و  لذب ؛ لوبق  رد  رگا 

.ملاعلا هّللاو 

تسا و جازم  یتمالس  هب  یکی  تسا ؛ زیچ  دنچ  هب  ندوب  عیطتـسم  تسا و  ندوب  عیطتـسم  جح ؛ ندش  بجاو  طیارـش  زا  دیا  هدومرف  * 
دناوتن یناوتان  ای  ضرم  ای  يریپ  هطـساو  هب  یلو  هدرک ؛ ادیپ  لام  جـح  نتفر  ردـق  هب  یلوا  لاس  رد  رگا  دـیا : هدومرف  هلأسم 2056  رد 

هب هک  یلوا  لاس  رد  رگا  سپ  دتـسرفب ؛ بئان  دوخ  فرط  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب ؛ دوخ  ییاناوت  زا  دـیماان  دـنک و  جـح 
نیا ینعی  تسا ؛ صقان  صخش  نیا  تعاطتـسا  طئارـش  درادن ؛ جازم  یتمالـس  ینعی  تسا  ضیرم  یلو  هدرک  ادیپ  لام  جح  نتفر  ردق 

لوا لاس  رد  جح  يارب  نتفرگ  بئان  بجاو ؛ طایتحا  هب  ضیرم  صخش  نیا  هب  روطچ  سپ  تسین ؛ عیطتسم  صخش 
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؟ دوش یم  بجاو 

؛ یلاعت همساب 

هربتعم تایاور  ضعب  یـضتقم  مود  تروص  رد  تسا و  ربتعم  یلوا  رد  یتمالـس  تسا ؛ جح  هب  بئان  نداتـسرف  زا  ریغ  یترـشابم  جـح 
؛ تسا بئان  لاسرا 

.ملاعلا هّللاو 

: دیوگ یم  یسک  هب  یصخش  * 

صخش نیا  یلو  مهد ؛ یم  ار  وت  رفس  جراخم  نم  جح ؛ هب  میورب  مهاب  ایب 

؟ دیئامرف نایب  ار  شمکح  درادن ؛ یندب  تعاطتسا 

؛ یلاعت همساب 

؛ دوش یمن  بجاو  جح  روبزم  صخش  رب 

.ملاعلا هّللاو 

هب داقتعا  اب  هدومن  مالسالا  هجح  هضیرف  ماجنا  هب  تیصو  يرامیب  رتسب  رد  توف و  زا  لبق  یصخش  * 

یم عیطتـسم  نوچ  نک  تیـصو  ار  جـح  هضیرف  امتح  هک  هدومن  رارـصا  دوخ  طابنتـسا  اـب  موحرم  ردارب  یهتنم  تسین  عیطتـسم  هکنیا 
یم موحرم  ندرگ  رب  جح  ایآ  قوف  هلأسم  رب  انب  هدومن ؛ جح  هضیرف  ماجنا  هب  تیـصو  شردارب  رظن  قبط  موحرم  صخـش  اذل  یـشاب و 

؟ ریخ ای  دشاب 

؟ ریخ ای  دنک  یم  يدلب  جح  زا  تیافک  یتاقیم  جح  یلام  ناکما  مدع  رطاخب  ندوب  تبثم  تروص  ردو 

؛ یلاعت همساب 

رابک هثرو  هچنانچ  دوبن  يدلب  جح  هب  یفاو  لام  ثلث  رگا  دنروآ و  اج  هب  وا  يارب  يدلب  جـح  دـیاب  تیم  لام  ثلث  زا  روبزم  ضرف  رد 
اج هب  وا  يارب  یتاقیم  جح  تیم  ثلث  اب  تروص  نیا  ریغ  رد  دنهدب و  دوخ  مهس  زا  ار  نآ  يرـسک  تسا  راوازـس  دنـشاب  یـضار  تیم 

؛ دنروآ یم 

.ملاعلا هّللاو 

اب یلو  تسا ؛ دایز  تمحز  تقشم و  بجوم  شیارب  جح  ترشابم  ضرم ؛ ای  يریپ  تلعب  هک  یصخش  * 
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( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 824 

http://www.ghaemiyeh.com


ایآ دناسر ؛ نایاپ  هب  ار  لامعا  هرمع  جح و  لامعا  رد  هبانتـسا  ناور و  تخت  خرچ و  دننام  هفلتخم  لئاسو  اب  تفر و  جـح  هب  لاح  نیا 
؟ تفرگ جح  لامعا  ماجنا  تهج  یبئان  دعب  ياهلاس  رد  دیاب  ای  دیامن  یم  مالسالا  هجح  زا  تیافک  جح  نیا 

؛ یلاعت همساب 

تسین دیعب 
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؛ درادن یموزل  يدعب  هبانتسا  دشاب و  مالسالا  هجَح  زا  يزجم  روبزم  ضرف  رد  جح  هک 

.ملاعلا هّللاو 

تدم هچ  ات  هک  دیئامرفب  هدومرف ؛ رکذ  جح  يارب  یلام  تعاطتسا  ظفح  هراب  رد  ار  ناتکرابم  ياوتف  * 

؟ درک ظفح  تسا  مزال 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا بجاو  وا  رب  جح  دورب ؛ جح  هب  هدرک  ادیپ  یلام  تعاطتسا  هک  یلاس  رد  دناوتب  رگا 

.ملاعلا هّللاو 

درذگب نآ  رب  لاس  رگا  لام  نآ  سیمخت  ایآ  تسا ؛ هدرک  مان  تبث  مالسالا  هجح  يارب  هک  یسک  * 

؟ هن ای  تسا  بجاو 

؟ ریخ ای  دراد  دوجو  نآ  ریغ  هدش و  رقتسم  وا  رب  جح  هک  یسک  نیب  یقرف  ایآ  و 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا بجاو  نآ  سمخ  تروص  ود  ره  رد 

.ملاعلا هّللاو 

هب هعرق  لاس  دنچ  زا  سپ  هدش و  زیراو  یبحتسم  ای  بجاو  هرمع  جح و  يارب  لاس  دمآرد  زا  هک  یلوپ  * 

؟ هن ای  دراد  سمخ  دنک ؛ یم  تباصا  وا  مان 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا مزال  نآ  سیمخت 

.ملاعلا هّللاو 

ایآ دنا ؛ هدمآ  تاقیم  هب  تیرومام  اب  هک  يرگید  دارفا  نارگدادما و  ناکشزپ و  اهناوراک و  همدخ  * 

؟ دنروآ اج  هب  مالسالا  هجح  دیاب  دنتسه و  عیطتسم 
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؛ یلاعت همساب 

؛ دنتسه عیطتسم  روکذم  صاخشا 

.ملاعلا هّللاو 

یگدنز جراخم  ای  همیلو  نداد  يارب  جح  رفس  زا  تشگرب  رد  اما  دراد  ار  جح  جراخم  هک  یصخش  * 

؟ تسا عیطتسم  یصخش  نینچ  ایآ  دوش ؛ یم  دنمزاین  تاکز  سمخ و  دننام  هب  دوش و  یم  ضورقم 

؛ یلاعت همساب 

عیطتـسم دنـشاب ؛ هتـشادن  ار  همیلو  جراخم  هکنیا  ولو  دنیآرب  ضرق  نودب  یگدنز  جراخم  هدـهع  زا  تشگرب  زا  دـعب  هک  یتروص  رد 
عیطتسم ددرگ ؛ یم  جرح  راچد  یگدنز  رد  هک  يوحن  هب  دنک  یم  ادیپ  تاکز  سمخ و  نتفرگ  هب  زاین  تشگرب  رد  هچنانچ  دنتسه و 

؛ تسین

.ملاعلا هّللاو 

هتشذگ نآ  رب  یسمخ  لاس  هدش و  تخادرپ  جح  رفس  مان  تبث  يارب  هک  یلوپ  * 
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وا مان  هب  هعرق  زونه  و 

؟ هن ای  دشاب  یم  سمخ  لومشم  هدرکن ؛ تباصا 

؛ یلاعت همساب 

؛ دراد سمخ 

.ملاعلا هّللاو 

: تسا هدش  هتشون  جح  بوجو  طیارش  رد  یقثولا  هورع  رد  * 

هل زوجی  جحلل  هیفکی  ام  هدنع  لصح  اذا 

جح تبون  هک  ام  نامز  رد  یهتنم  زوجی ؛ الف  هنم  نکمتلا  دعب  اما  هعاطتسالا و  نع  هجرخی  امب  هیف  فرصتی  نا  ریـسملا  نکمتی  نا  لبق 
لام رد  فرصت  دنک  یم  نکمت  قدص  جح  تبون  ندیسر  ارف  یسیون و  مان  نیب  ینالوط  هلـصاف  نیا  اب  ایآ  تسا ؛ لاس  نیدنچ  زا  دعب 

؟ دنک یم  نکمت  مدع  قدص  ای  تسین  زیاج 

؛ یلاعت همساب 

درادـن نکمت  رگا  یلو  .دـنک  لام  رب  ظـفحت  دـیاب  تبون  تیاـعر  زا  ریغ  رگید  قیرط  زا  ولو  دورب  جـح  هب  دراد  نکمت  هک  یلاـس  رد 
یلع ناـنیمطا و  تروـص  رد  درک  ادـیپ  جـح  رهـشا  ریغ  رد  یلاـم  نکمت  رگا  تسین و  بجاو  رگید  ياـهلاس  يارب  تعاطتـسا  ظـفح 

؛ دورب جح  ات  دنک  لام  رب  ظفحت  تسا  بجاو  جح  مسوم  رد  طیارش  رگید  عامتجا  هب  لامتحا  تروص  رد  طوحالا 

.ملاعلا هّللاو 

: هکنیا هب  دنا  هدز  هیشاح  هر )  ) ینیمخ ماما  موحرم  روبزم  هلأسم  رد  و  * 

لجال نکمتلا  مدع  ناک  اذا 

هقفرلا نادـقف  وا  بابـسالا  هئیهت  مدـع  لجال  ناکاذا  اما  فرـصتلا و  زاوج  يوقـالاف  برـسلا  هیلخت  مدـع  وا  ندـبلا  یف  هحـصلا  مدـع 
؛ خلا زوجیالف … 

باب زا  ای  تسا  برـس  هیلخت  مدع  باب  زا  دشاب ؛ لاس  هد  دیاش  جـح  تبون  ندیـسر  جـح و  يارب  مان  تبث  هلـصاف  هک  ام  نامز  رد  ایآ 
؟ بابسا هئیهت  مدع 

؛ یلاعت همساب 
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؛ مان تبث  تبون  قیرط  ریغ  زا  نتفر  يارب  یلام  نکمت  مدع  باب  زا  ای  تسا  برس  هیلخت  مدع  باب  زا  ای 

.ملاعلا هّللاو 

دوخ هیشاح  رد  هر )  ) یئوخ یمظعلا  هّللا  هیآ  موحرم  و  * 

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 829 

http://www.ghaemiyeh.com


: دنا هتشاد  موقرم 

نتفر لاس  هد  دعب  هک  یئاج  لثم  رد  ایآ  تسا ؛ لاس  دنچ  هلصاف  رد  فرصت  زاوج  مدع  نیا  هعاطتسالا ) تیوفتیا   ) هزاوج مدع  رهاظلا 
؟ دنک ظفح  ار  جح  لوپ  هک  تسا  نآ  موحرم  نآ  رظن  زاب  دوش ؛ یم  نکمم  جح  هب 

؛ یلاعت همساب 

؛ دنک ظفحت  دیاب  دوش  مهارف  ای  دشاب  یقاب  طئارش  رگید  ياهلاس  يارب  دهد  یم  لامتحا  رگا  هک  تسا  هدوب  نیا  ناشیا  رظن 

.ملاعلا هّللاو 

ار جح  ماجنا  تعاطتسا  هک  یسک  يارب  نآ  بوجو  ببس  هدرفم  هرمع  ماجنا  يارب  تعاطتسا  ایآ  * 

؟ هن ای  دشاب  یم  درادن 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسین بجاو  تسا  عتمت  جح  ناشضرف  هک  یناسک  رب  هدرفم  هرمع 

.ملاعلا هّللاو 

یعربت تباین  نیا  ایآ  دریگب ؛ يزیچ  نیریاس  زا  هکنیا  نودب  دورب ؛ جح  هب  وا  زا  تباین  هب  شردپ  موحرم  شیف  اب  هک  يدنزرف  تباین  * 
؟ يا هراجا  ای  تسا 

؟ دنکب دیاب  هچ  دوش  يا  هراجا  دهاوخب  رگاو 

؛ یلاعت همساب 

یـصو رگا  یـصو و  هزاجا  اب  جح  زا  لبق  ار  جراخم  رـسک  دور و  یم  جح  هب  روکذم  شیف  اب  ثراو  هدوب ؛ رقتـسم  ردـپ  رب  جـح  رگا 
تسین و بجاو  هبانتسا  هدوبن ؛ رقتسم  ردپ  رب  جح  رگا  تسا و  هراجا  تباین  نیا  دراد و  یمرب  كرت  ام  زا  عرـش  مکاح  هزاجا  اب  درادن 

؛ دروآ اج  هب  جح  اعربت  دناوت  یم  شدوخ  مهس  زا  ثراو 

.ملاعلا هّللاو 

ایآ هدرک ؛ كرت  اضعب  ای  الک  ار  بش  هتوتیب  یلو  درک  كرد  الک  ار  رعشم  يرایتخا  فوقو  جح  رد  بئان  * 

؟ هن ای  تسا  يزجم  حیحص و  وا  تباین 
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؛ یلاعت همساب 

؛ دوش یم  رسک  وا  ترجا  زا  تبسن  هب  نکلو  تسا  حیحص  وا  تباین 

.ملاعلا هّللاو 

؟ هن ای  دنوش  بئان  یبحتسم  هرمع  جح و  رد  دنناوت  یم  ایآ  تسین ؛ حیحص  نانآ  تئارق  هک  یناسک  * 

تسا حیحص  اهنآ  مارحا  روکذم  فصو  اب  الصا  و 
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؟ تسا لطاب  مارحا  لصا  ای  دوش  یمن  جراخ  مارحا  زا  و 

؛ یلاعت همساب 

تسا نآ  حیحـصت  زا  نکمتم  یلو  تسین  حیحـص  شتئارق  هک  یـسک  درادن و  عنام  یبحتـسم  هرمع  جح و  رد  روذعم  صخـش  تباین 
دوش گنت  تقو  هک  دزادنایب  ریخات  ردقنآ  رگا  عتمت  جح  رد  یلو  دوش ؛ یمن  جراخ  هدرفم  هرمع  مارحا  زا  دنکن ؛ حیحصت  ار  نآ  رگا 

؛ تسا حیحص  شجح  دوش ؛ تئارق  حیحصت  زا  زجاع  و 

.ملاعلا هّللاو 

: دیوگ یم  اهنآ  هب  ناوراک  ریدم  دنهد  ماجنا  عتمت  جح  هک  دنا  هدش  بئان  ناوراک  همدخ  * 

دیاب ار  اهنز 

يرایتخا فوقو  كرد  تهج  دنتـساوخ  یم  یتقو  ناوراک  همدخ  دینک ؛ هناور  ینم  هب  سپـس  دـیهدب و  يرارطـضا  فوقو  رعـشم  رد 
؟ تسا تسرد  بئان  جح  ایآ  دندیسر ؛ رعشم  هب  حبص  ناذا  زا  دعب  دنتفگ و  ار  حبص  ناذا  هار  نیب  رد  دندرگرب  رعشم 

؛ یلاعت همساب 

؛ دنک هحلاصم  دوخ  فرط  اب  اطایتحا  ترجا  رد  یلو  تسا ؛ تسرد  بئان  جح 

.ملاعلا هّللاو 

يوس زا  هک  دوش  ریجا  دناوت  یم  هدرواین ؛ اج  هب  جح  نونک  ات  یلو  هدش  عیطتسم  العف  هک  یسک  رگا  * 

؟ دروآ ياج  هب  یتباین  جح  رگید  سک 

؛ یلاعت همساب 

؛ دروآ اج  هب  جح  شدوخ  يارب  دیاب 

.ملاعلا هّللاو 

يارب يرگید  صخش  فرط  زا  دناوت  یم  تسوا  رفس  نیلوا  تسا و  هتفرن  جح  هب  نونک  ات  هک  یسک  ایآ  * 

؟ هن ای  دوش  بیان  جح  ماجنا 

؛ یلاعت همساب 
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؛ درادن یعنام  تسا  جح  لئاسم  هب  فراع  رگا 

.ملاعلا هّللاو 

ماجنا يارب  اهنت  دننام و  یمن  مارحلا  رعشم  رد  ار  نابرق  دیع  بش  هک  يروذعم  دارفا  اهناوراک و  همدخ  * 

بیان جح  رد  دنناوت  یم  دنروآ ؛ یم  اج  هب  ار  رعشم  يرارطضا  فوقو  ای  دنیآ و  یم  رعـشم  هب  باتفآ  عولط  ات  حبـص  ناذا  زا  فوقو ؛
؟ هن ای  دنوش 

؛ یلاعت همساب 

دنناوت یمن  كرد  ار  رعشم  يرایتخا  فوقو  هک  دنناد  یم  ادتبا  زا  رگا 
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لاعفا هب  لخم  كرت  هک  تسا  یلقتسم  بجاو  تسا و  طایتحا  رب  ینبم  بش  ماگنه  رعـشم  رد  تیبم  دنوشب و  بئان  دنناوت  یمن  دننکب 
؛ تسین جح 

.ملاعلا هّللاو 

لامعا نیب  رد  یلو  درادن ؛ جح  هرمع و  لامعا  ماجنا  زا  يرذع  تباین  نتفریذپ  ماگنه  هک  یسک  * 

؟ هن ای  دنز  یم  ررض  وا  تباین  هب  دیآ ؛ شیپ  شیارب  يرذع 

؛ یلاعت همساب 

؛ دنک لصاح  یضارت  دوخ  فرط  اب  ترجا  رد  اطایتحا  یلو  تسا  يزجم  دهد  ماجنا  ار  جح  هرمع و  هچنانچ 

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسیچ لامعا  هیقب  هب  تبسن  هدش  ضئاح  فاوط  زا  لبق  عتمت و  هرمع  مارحا  زا  سپ  هک  ینز  هفیظو  هرمع  لامعا  * 

؛ یلاعت همساب 

دنک كرد  ار  تافرع  يرایتخا  فوقو  یمـسم  دناوتب  هکنیا  هب  ولو  دـشاب  هتـشاد  ار  هرمع  لامعا  ندروآ  اج  هب  تعـسو  تقو  هچنانچ 
جح هب  لودع  هکنیا  نیب  تسا  ریخم  دشاب  هتشادن  ار  راک  نیا  تعسو  تقو  هچنانچ  دروآ و  اج  هب  ار  هرمع  لامعا  هدومن و  لسغ  دیاب 

دورب ینم  تافرع و  هب  هتسب  مارحا  جح  يارب  هدومن و  ریصقت  یعـس و  هکنیا  نیب  دروآ و  اج  هب  هدرفم  هرمع  جح  زا  دعب  دیامن و  دارفا 
؛ دروآ اج  هب  ار  هرمع  فاوط  زامن  فاوط و  جح ؛ فاوط  زا  لبق  و 

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسا ردقچ  هرمع  ود  نیب  هلصاف  * 

نیب هلصاف  ای  دراد  هدرفم  هرمع  ود  هب  صاصتخا  هلصاف  نیا  ایآ  و 

؟ تسا مزال  تاعارم  مه  هدرفم  عتمت و  هرمع 

؟ هن ای  تسا  مزال  هلصاف  تاعارم  مه  هرمع  رد  ایآ  و 

؛ یلاعت همساب 

نآ نیب  دیاب  هکلب  داد ؛ ماجنا  هام  کی  رد  ار  هرمع  ود  ناوت  یمن  دـشاب ؛ رگید  صخـش  زا  ای  رمتعم  دوخ  زا  هرمع  ود  هک  یتروص  رد 
زا دارم  و  دشاب -  هلصاف  هام  کی  ود 
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کی تین  هب  هرمع  ود  هچنانچ  دروآ و  اج  هب  مود  هام  لوا  رد  ار  یمود  لوا و  هام  رخآ  رد  ار  یلوا  دـنچ  ره  تسا -  یلـاله  هاـم  نآ ؛
هرمع هک  یسک  سپ  تسین ؛ مزال  عتمت  هرمع  هدرفم و  هرمع  نیب  روبزم  هلـصاف  داد و  ماجنا  هام  کی  رد  ار  ود  ره  ناوت  یم  دشابن  رفن 
هدرفم هرمع  ندروآ  اج  هب  نینچمهو  دشاب ؛ هام  نامه  رد  ولو  دروآ  اج  هب  ار  عتمت  هرمع  نآ  زا  دعب  دناوت  یم  داد  یم  ماجنا  ار  هدرفم 

؛ دروآ اج  هب  عتمت  جح  عتمت و  هرمع  نیب  ار  هدرفم  هرمع  دوش  یمن  یلو  درادن  یعنام  جح ؛ لامعا  زا  غارف  زا  دعب 

.ملاعلا هّللاو 

؟ دوش یمن  ناونع  ود  نیب  عمج  ای  تسا  حیحص  یباین  یلصا و  ناونع  ود  تحت  یبحتسم  هرمع  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا حیحص 

.ملاعلا هّللاو 

تافرع هب  هفرع  زور  زا  لبق  دنناوت  یم  جاجح  همیخ  ندرک  ایهم  يارب  اهناوراک  همدـخ  ایآ  ینم  ای  هفرع  زور  زا  لبق  هکم  زا  جورخ  * 
؟ دندرگرب هکم  هب  دنورب و  ینم  ای 

؛ یلاعت همساب 

دـننک و ددرت  هکم  جراخ  هب  دـنناوت  یم  هدـشن  مامت  هام  اـت  هرمع  ماـمتا  زا  دـعب  دـنوش و  مرحم  هدرفم  هرمع  دـصقب  روبزم  صاخـشا 
هک ترورـض  دراوـم  رد  رگم  تسین  زئاـج  هـکم  زا  جورخ  دـنا  هدـش  مرحم  عـتمت  هرمع  يارب  رگا  یلو  تـسا ؛ عـتمت  هرمع  زا  يزجم 

ددرگ و یم  جراخ  تجاح  عفر  يارب  ددنب و  یم  مارحا  هکم  زا  دراوم  نیا  رد  تسا و  هدـش  نایب  هلأسم 158  کسانم  رد  نآ  لیصفت 
؛ دور یم  تافرع  هب  دوش و  یم  هکم  دراو  مارحا  نامه  اب  تجاح  عفر  زا  سپ 

.ملاعلا هّللاو 

؟ دش جراخ  هکم  رهش  زا  ناوت  یم  عتمت  جح  مارحا  عتمت و  هرمع  مامتا  نیب  هلصاف  رد  ایآ  * 

ردو

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 835 

http://www.ghaemiyeh.com


یتروص

؟ تسیچ فیلکت  دوش  جراخ  هکم  زا  اوهس  ای  ادمع  هک 

؛ یلاعت همساب 

مارحا نودب  هرمع  ماجنا  زا  سپ  ناسنا  هک  یتروص  رد  دش و  جراخ  هکم  رهش  زا  ناوت  یمن  عتمت  مارحا  عتمت و  هرمع  نیب  هلـصاف  رد 
ماجنا هرابود  ار  هرمع  تسا  مزال  تسا ؛ هداد  ماجنا  ار  هرمع  هک  دشاب  یلاله  هام  ریغ  رد  هکم  هب  تشگرب  هچنانچ  دـش  جراخ  هکم  زا 

؛ دهد

.ملاعلا هّللاو 

نوریب هکم  رهش  زا  عتمت  جح  عتمت و  هرمع  نیب  تسا و  بیان  جح  رد  يرگید  فرط  زا  هک  یسک  * 

؟ هن ای  دنز  یم  وا  تباین  هب  يررض  ایآ  هتفر ؛

؛ یلاعت همساب 

؛ دنز یمن  يررض  وا  تباین  هب  یلو  هداد  ماجنا  یمارح  راک 

.ملاعلا هّللاو 

؟ ریخای دیناد  یم  یفاک  اضف  رد  ار  تاقیم  تاذاحم  زا  مارحا  تاقیم  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسین یفاک  اضف  رد  تاقیم  تاذاحم  زا  مارحا 

.ملاعلا هّللاو 

نوریب ای  دوش  مرحم  هرجش  دجسم  لخاد  دیاب  امتح  درذگ ؛ یم  هنیدم  لها  تاقیم  زا  هک  یسک  ایآ  * 

؟ تسا یفاک  هفیلحلا  وذ  رد  دجسم 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا بحتسم  طایتحا  یلو  دوش ؛ مرحم  هرجش  دجسم  لخاد  زا  تسین  مزال 

.ملاعلا هّللاو 
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دنناوت یم  ای  دنورب  اهتاقیم  زا  یکی  هب  دیاب  امتح  ندش  مرحم  يارب  ایآ  دنور ؛ یم  هکم  هب  سپـس  هتفر و  هدـج  هب  ادـتبا  هک  یناسک  * 
؟ دنوش مرحم  تاقیم  تاذاحم  رد 

؛ یلاعت همساب 

هک تسا  مزال  دـنور  یم  هدـج  هب  ءادـتبا  هک  یناسک  تسین و  يزجم  هدـج  زا  مارحا  نیاربانب  تسین ؛ تیقاوم  زا  یکی  يذاـحم  هدـج 
؛ دنورب تیقاوم  زا  یکی  هب  مارحا  يارب 

.ملاعلا هّللاو 

هیزیزع لثم  دیدج  هکم  زا  صخـش  نیا  نکل  دناد ؛ یم  میدق  هکم  ار  عتمت  جح  تاقیم  هک  دـنک  یم  دـیلقت  يدـهتجم  زا  یـصخش  * 
توف مه  دهتجم  نآ  هدش  دوخ  هابتشا  هجوتم  صخش  نیا  نونکا  هدروآ ؛ اج  هب  عتمت  جح  هدش و  مرحم 
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؟ تسین یفاک  هدشن  مرحم  تاقیم  زا  نوچ  ای  تسا  حیحص  صخش  نیا  جح  ایآ  هدرک ؛

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا تحص  هب  موکحم  وا  جح 

.ملاعلا هّللاو 

مرحم ثکم  نودب  ندز  رود  لاح  رد  دوش و  جراخ  هدش  دراو  هک  برد  نامه  زا  هرجـش  هدجـسم  رد  دناوت  یم  ضئاح  نز  مارحا  * 
؟ دناوت یمن  ای  دوش 

؛ یلاعت همساب 

؛ دوش مرحم  دجسم  نوریب  زا  دیاب  تسین و  زئاج 

.ملاعلا هّللاو 

تامرحم زا  یضعب  دناوت  یمن  دراد  نیقی  هک  یسک  دنناد ؛ یم  ربتعم  ار  تامرحم  كرت  دصق  مارحا  تین  رد  هک  یعجارم  رظن  قبط  * 
؟ دنکب دیاب  هچ  لالظتسا ؛ لثم  دنک  كرت  ار 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسین رضم  يو  مارحا  هب 

.ملاعلا هّللاو 

ای تسا و  یفاـک  دـهد ؛ یم  ماـجنا  هک  یلمع  هب  هجوت  اـیر و  نودـب  لـمع  ماـجنا  رب  دـصق  جـح ؛ لاـمعا  ریاـس  مارحا و  تین  رد  اـیآ 
؟ تسا مزال  ندروآ  نابز  هب  ای  بلق  زا  ندنارذگ 

؟ دیوگب دیاب  يزیچ  هچ  تسا  مزال  ندروآ  نابز  هب  رگا 

؛ یلاعت همساب 

؛ دوش هدروآ  نابز  هب  تین  تسا  بحتسم  جح ؛ رد  یلو  تسین ؛ مزال  نابز  هب  ندروآ  ای  بلق  هب  راطخا  تین ؛ رد 

.ملاعلا هّللاو 

؟ هن ای  تسا  مزال  مارحا  دشاب ؛ هتشادن  ار  هکم  لوخد  دصق  دنچ  ره  مرح  رد  لوخد  يارب  * 
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؛ یلاعت همساب 

؛ تسین مزال  مارحا  روکذم ؛ ضرف  رد 

.ملاعلا هّللاو 

؟ دوش هرجش  دجسم  لخاد  دناوت  یم  مارحا  تهج  هریثک ) هطسوتم ؛ هلیلق ؛  ) هضاحتسم نز  ایآ  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ دوش دجسم  لخاد  دناوت  یم  هضاحتسم  نز 

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسا لیصفت  ای  دننک  راداو  ار  لفط  ای  دهد  ماجنا  وا  یلو  ار  جح  هرمع و  لاعفا  ایآ  دنا ؛ هدرک  مرحم  ار  هلاس  هس  لفط  * 

؟ هن ای  دننک  تیاعر  دیاب  ار  فاوط  طیارش  مامت  دنهد ؛ فاوط  ار  لفط  رگا  لاح  ره  رد  و 

؛ یلاعت همساب 

دهد یم  یعس  فاوط و  ار  يو  دیوگ و  یم  هیبلت  وا  بناج  زا  یلو 
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فاوط زا  لبق  ار  ءوضو  هک  تسا  نیا  طایتحا  تسا ؛ مزال  یعـس  فاوط و  طئارـش  تیاعر  دـناوخ و  یم  فاوط  زاـمن  وا  بناـج  زا  و 
؛ دهد یم  ماجنا  وا  بناج  زا  یلو  دهد ؛ ماجنا  دناوت  یمن  هک  ار  یلامعا  رئاس  زین  دنک و  داجیا  يو  يارب 

.ملاعلا هّللاو 

تیافک مه  زاس  ون  ياه  هلحم  رد  ای  دشاب ؛ مارحلا  دجسم  ای  میدق  هکم  رد  دیاب  امتح  جح  مارحا  ایآ  * 

؟ دنک یم 

؛ یلاعت همساب 

رد هچنانچ  دشاب و  هدوب  تسا ؛ میدق  هکم  زا  هک  یعـضاوم  رد  دیاب  دشاب -  روسیم  هک  یتروص  رد  جـح -  مارحا  مزال ؛ طایتحا  رب  انب 
؛ دنک یم  تیافک  دشاب ؛ تسا  يوط  يذ  يداو  ات  نیندم  هبقع  نآ  دح  هک  میدق  هکم  زا  تسا  لمتحم  هک  ددنبب  مارحا  یئاج 

.ملاعلا هّللاو 

اب دنک ؛ یم  تیافک  سیساتلا  دیدج  ياهتمسق  رد  مارحا  ایآ  هرجش ؛ دجسم  دیدج  هعسوت  هب  هجوت  اب  * 

؟ تسا لکشم  رایسب  نآ  صیخشت  ای  دشاب  یمن  صخشم  میدق  دجسم  هدودحم  هکنیا  هب  هجوت 

؛ یلاعت همساب 

؛ دنک یم  تیافک 

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسیچ مارحا  ماگنه  رد  کیبل »  » بجاو رادقم  * 

؛ یلاعت همساب 

: دیوگب هک  تسا  نآ  هیبلت  تروص 

؛ » کیبل کل  کیرش  کیبل ال  کیبل ؛ مهللا  کیبل  »

: دنک هفاضا  مه  ار  هلمج  نیا  هک  تسا  نآ  یلوا  طوحا و  و 

؛ » کیبل کل  کیرش  کلملا ال  کل و  همعنلا  دمحلا و  نا  »

: دیوگب هکنیا  هب  دروایب  کلملا »  » زا دعب  مه  ار  کل »  » هملک تسا  زئاج  و 
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؛ » کیبل کل  کیرش  کل ال  کلملا  «و 

.ملاعلا هّللاو 

سپ تسا و  هتفر  هرونم  هنیدم  هب  یتجاح  يارب  هدش  جراخ  مارحا  زا  هک  تسا  زور  ود  رمتعم  صخش  * 

؟ دوش مرحم  دیاب  هکم  هب  لوخد  يارب  ایآ  ددرگ ؛ یمرب  هکم  هب  تجاح  ماجنا  ترایز و  زا 

.تسا هدشن  یضقنم  یلاله  هام  زونه  نمض  رد 

؛ یلاعت همساب 

ار هرمع  مارحا 
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؛ دوش هکم  دراو  مارحا  نودب  دناوت  یم  هدشن  مامت  یلاله  هام  نآ  ات  تسب ؛ هک  هام  ره  رد 

.ملاعلا هّللاو 

مارحا سابل 

یلومعم سابل  رد  دنناوت  یم  ای  دنشوپب و  ار  نآ  هباشم  ای  ءادر  گنل و  دیاب  مارحا  يارب  مه  ناوناب  ایآ 

؟ دنوش مرحم  دوخ 

؛ یلاعت همساب 

؛ دشاب هتشاد  دیاب  ار  رازگزامن  سابل  طیارش  یلو  دنوش ؛ مرحم  دنناوت  یم  دوخ  یلومعم  ياهسابل  رد 

.ملاعلا هّللاو 

؟ دراد یمکح  هچ  مارحا  سابل  هب  یلفق  نزوس  ندز  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا نآ  كرت  بحتسم  طایتحا  هچرگ  درادن ؛ یعنام 

.ملاعلا هّللاو 

؟ دراد یمکح  هچ  مارحا  سابل  ندز  هرگ  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ دوش كرت  اقلطم  هکلب  ندرگ ؛ رد  ندز  هرگ  بجاو  طایتحا  رب  انب 

.ملاعلا هّللاو 

؟ هن ای  دراد  لاکشا  نآ  ندوب  طیخَم  ایآ  دناشوپن ؛ ار  اپ  يور  هک  یتروص  رد  مارحا  شفک  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ درادن یعنام 

.ملاعلا هّللاو 
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ای دندنبب  ار  نآ  رود  یشک  اب  دنراذگب و  نآ  لخاد  یگنس  هلیسو  هب  ار  شفرط  ود  دنناوت  یم  ار  ءادر  ایآ  * 

؟ دنزب هرگ  ای  دنک  لصتم  قاجنس  هلیسو  هب 

؛ یلاعت همساب 

؛ درادن یعنام  دناسرب ؛ مه  هب  ار  نآ  فرط  ود  نداد  رارق  گنس  ای  قاجنس و  اب  یلو  دنزن ؛ هرگ  ار  ءادر  هک  تسا  نآ  طایتحا 

.ملاعلا هّللاو 

مارحا تامرحم 

؟ تسیچ لیلظت  زا  دارم 

؛ یلاعت همساب 

: لیلظت

دـسج ضعب  هب  تبـسن  ولو  نآ  وحن  امرـس و  امرگ و  زا  عنام  هک  يوحن  هب  تسا  فرط  ود  زا  یکی  ای  رـس  يالاب  نداد  رارق  ناب  هیاـس 
؛ دشاب

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسا يوتف  یلاعبانج  دزن  رد  بش  رد  لیلظت  ایآ  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا یبوجو  طایتحا  بش ؛ رد  لیلظت  كرت 

.ملاعلا هّللاو 

« ملعالاف  » هب هلأسم  نیا  رد  دیهد  یم  هزاجا  تسا ؛ یبوجو  طایتحا  بش ؛ رد  لیلظت  كرت  رگا  * 

؟ دومن عوجر 

؛ یلاعت همساب 

؛ درادن یعنام 
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.ملاعلا هّللاو 

هچ العف و  هچ  دنرادن ؛ ار  لیلظت  هرافک  تهج  ینابرق  یئاناوت  اعقاو  جاجح  یضعب  هکنیا  هب  هجوت  اب  * 

؟ دننکب دیاب  هچ  تروص  نیا  رد  ادعب ؛

؛ یلاعت همساب 

؛ دوش یم  طقاس  نانآ  زا  دشابن ؛ نکمم  رخآ  ات  رگا 

.ملاعلا هّللاو 

ریز نتفر  * 
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؟ تسا هنوگچ  مارحلا  دجسم  هب  نتفر  هار  رد  كرحتم  تباث و  ياهناب  هیاس 

؛ یلاعت همساب 

؛ دوش كرت  طایتحا  رب  انب  نتفر ؛ هار  لاح  رد  ناب  هیاس  نتفرگ  یلو  درادن ؛ یعنام  تباث  ياهناب  هیاس  ریز  نتفر 

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسا هنوگچ  تافرع  ینم و  رد  نتفر  هار  ماگنه  رد  لیلظت  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ دوش كرت  طایتحا  رب  انب 

.ملاعلا هّللاو 

؟ دبای یم  متخ  اجک  هب  دوش ؛ یم  عورش  تاقیم  زا  هک  لیلظت  مدع  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ دوشن لیلظت  مه  هکم  رهش  رد  هک  تسا  نیا  طایتحا 

.ملاعلا هّللاو 

دیاب دوش ؛ نیشام  راوس  مارحا  لاح  رد  دهاوخ  یم  مارحلادجسم  ات  دوخ  لته  زا  هک  یصخش  ایآ  * 

؟ دوش راوس  فوشکم  ياهنیشام 

؛ یلاعت همساب 

؛ دوشن هتسب  ور  نیشام  راوس  بجاو ؛ طایتحا  رب  انب 

.ملاعلا هّللاو 

دوخ يارب  ادرفنم  یئاهنت و  هب  صخش  درادن  ناکما  دنشاب و  یم  فقسم  الومعم  اهنیشام  هرمع  رد  اصوصخ  نونکا  مه  هک  اجنآ  زا  * 
؟ درک دیاب  هچ  تروص  نیا  رد  دتفا ؛ یم  ناوارف  تمحز  هب  هکنیا  ای  دتفا  یم  بقع  هلفاق  زا  نوچ  دنک  هیهت  یبکرم 

؛ یلاعت همساب 
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؛ دنهدب هرافک  دیاب  یلو  درادن  یعنام  لیلظت  روکذم ؛ ضرف  رد 

.ملاعلا هّللاو 

راوس مارحا  لاح  رد  دوش  یم  روبجم  راب  نیدنچ  دوخ  لامعا  ندومن  لماک  يارب  یصخش  اسب  هچ  * 

؟ تسا دیدج  هرافک  بجوم  ندش  راوس  ره  تروص  نیا  رد  دوش ؛ نیشام 

؛ یلاعت همساب 

؛ دراد هرافک  کی  مه  جح  رد  لیلظت  داد و  هرافک  کی  دوش  رارکت  هچره  عتمت  ای  هدرفم  هرمع  رد  لیلظت 

.ملاعلا هّللاو 

ره يارب  ایآ  دوش ؛ فقسم  نیشام  راوس  راب  ره  دهد و  ماجنا  هرمع  نیدنچ  جح  لامعا  زا  دعب  رگا  * 

؟ دهدب هرافک  دیاب  هرمع 

؛ یلاعت همساب 

؛ دهدب هرافک  کی  هرمع  ره  يارب 

.ملاعلا هّللاو 

ار هرمع  ای  جح  کسانم  زا  ندنام  یقاب  ندش و  ضیرم  فوخ  هک  ناناوتان  نادرمریپ و  يارب  لیلظت  ایآ  * 

؟ تسا زیاج  دنراد ؛

؛ یلاعت همساب 

تسا زیاج  اهنآ  رب  لیلظت 
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؛ دنهدب هرافک  دیاب  یلو 

.ملاعلا هّللاو 

دوخ يارب  ریسم  رد  دوش  یم  روبجم  دشاب ؛ یم  كانرطخ  هک  یگدزامرگ  رطاخ  هب  یصخش  * 

؟ دریگ یم  قلعت  هرافک  دنک  یم  ار  راک  نیا  ناج  ظفح  يارب  هک  هظحل  دنچ  يارب  تروص  نیا  رد  دنک ؛ هیهت  ناب  هیاس 

؛ یلاعت همساب 

هرافک دشکب ؛ رـس  هب  دیاب  ار  هلوح  هکنیا  دننام  دوش  رطـضم  رـس  هَیطغَت  هب  رگا  یلو  دـهدب ؛ هرافک  دـیاب  لیلظت  هب  رارطـضا  دروم  رد 
؛ درادن

.ملاعلا هّللاو 

؟ ریخ ای  دراد  هرافک  هتخود  دنب  قتف  یلاع  ترضح  رظن  هب  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسین بترتم  نآ  رب  يا  هرافک  درادن و  یعنام  هتخود  دنب  قتف  نتسب 

.ملاعلا هّللاو 

ای تسا  عنام  یب  لیلظت  نآ ) هعسوت  هب  هجوت  اب   ) هکم یلعف  رهـش  هب  دورو  درجم  هب  ایآ  دش ؛ مرحم  تاقیم  رد  یجاح  هکنآ  زا  سپ  * 
؟ تسا لاکشا  یب  لیلظت  دعب  هب  نآ  زا  دوش و  دراو  تماقا  لحم  هب  دیاب 

؛ یلاعت همساب 

یعنام لیلظت  تروص  نیا  رد  هک  هار  نیب  رد  فقوت  لاـح  رد  رگم  دـنک  كرت  تماـقا  لـحم  ریغ  رد  ار  لـیلظت  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 
؛ درادن

.ملاعلا هّللاو 

راوس راد  فقـس  نیـشام  رد  ار  هکم  ات  تاقیم  هلـصاف  ـالثم  دورب ؛ فقـس  ریز  هار ؛ ندومیپ  ماـگنه  بش ؛ رد  دـناوت  یم  مرحم  اـیآ  * 
؟ دوش

؛ یلاعت همساب 
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؛ ترورض دراوم  رد  رگم  تسا  نآ  كرت  رد  طایتحا 

.ملاعلا هّللاو 

هدایپ ندروخ  اذـغ  تحارتسا  يارب  هدرک و  لزنم  هک  ییاج  رد  اـی  دراد و  هار  ندومیپ  ماـگنه  هب  صاـصتخا  لالظتـسا  تمرح  اـیآ  * 
؟ دورب هیاس  ریز  دیابن  مه  نآ  دننام  هدش و 

؛ یلاعت همساب 

هار نیب  رد  نآ  لاـثما  ندروخ و  اذـغ  تحارتـسا و  يارب  هک  يدراوم  رد  زین  تسا و  هدرک  لزنم  نآ  رد  مرحم  هک  یناـکم  رد  لـیلظت 
؛ درادن یلاکشا  دنک ؛ یم  فقوت 

.ملاعلا هّللاو 

ریغ ییاهزیچ  اب  تروص  ندناشوپ  ایآ  * 
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؟ دراد لاکشا  ناتخرد و …  گرب  دننام  فراعتم 

؛ یلاعت همساب 

؛ دوخ رس  هب  تبسن  درم  نینچمه  دناشوپب و  ار  تروص  زین  فراعتم  ریغ  ییاهزیچ  اب  دیابن  نز  بجاو  طایتحا  رب  انب 

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسا زیاج  ندیباوخ  يارب  شلاب  يور  تروص  نتشاذگ  ایآ  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ درادن یعنام 

.ملاعلا هّللاو 

؛ تسا هدناشوپ  ار  بجاو  رادقم  هک  دوش  نیقی  هکنیا  يارب  زامن  رد  تروص  زا  يردق  ندناشوپ  ایآ  * 

؟ تسا زیاج 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا زیاج 

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسیچ ناوناب  يارب  تروص  ندناشوپ  هرافک  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا دنفسوگ  کی  طایتحا  رب  انب 

.ملاعلا هّللاو 

هدش هجوتم  اذغ  نیب  رد  هدروخ و  دنا و  هتخیر  هیودا  جنرب  يور  دنا و  هدروآ  اذغ  شیارب  مرحم  صخش  * 

؟ دراد هرافک  ایآ  هدروخ ؛ ار  رطعم  ياذغ  یقاب  هدومنن و  ءانتعا  نکل 

؟ تسیچ شا  هرافک  دراد  هرافک  رگا 
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؛ یلاعت همساب 

؛ دشاب یم  هدش  هیهت  ربنع  سرو و  کشم ؛ دوع ؛ نارفعز ؛ زا  وبشوخ  ياهزیچ  ندروخ  هرافک  دنفسوگ  کی 

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسیچ دریگ  یم  ار  اپ  يور  مامت  هک  يزیچ  ندیشوپ  هرافک  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا دنفسوگ  کی  طایتحا  رب  انب 

.ملاعلا هّللاو 

ناب هیاس  ریز  دناوت  یم  رگید  ياج  ای  مرح  هب  نتفر  ماگنه  درک ؛ لزنم  هکم  رد  یجاح  هکنآ  زا  سپ  ایآ  * 

؟ هن ای  دورب 

؛ یلاعت همساب 

؛ دوش راد  فقس  نیشام  راوس  ای  دریگ و  رس  رب  رتچ  دناوت  یمن  یلو  درادن  یلاکشا  تباث  ناب  هیاس  ریز  نتفر 

.ملاعلا هّللاو 

؟ دراد یمکح  هچ  مرحم  درم  يارب  بش  رد  فقسم  نیشام  ندش  راوس  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ دوش كرت  طایتحا  رب  انب 

.ملاعلا هّللاو 

يرگید هار  هک  یلاح  رد  دنک  تکرح  لنوت  لخاد  زا  دناوت  یم  هکم  ینم و  نیب  هلصاف  ندومیپ  لاح  رد  ای  هکم  رهش  رد  مرحم  ایآ  * 
؟ دراد دوجو  تسا  رترود  هک  مه 

؛ یلاعت همساب 

؛ درادن یعنام  اجنآ  زا  روبع 
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.ملاعلا هّللاو 

دناوت یم  دجسم ؛ هب  نتفر  الثم  ندش ؛ اج  هباج  لاح  رد  تافرع  رد  فوقو  ماگنه  مرحم  ایآ  * 
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؟ دورب هیاس  ریز 

؛ یلاعت همساب 

نیشام رد  ای  دنک  تسرد  ناب  هیاس  دوخ  يارب  نتفر  هار  لاح  رد  دناوت  یمن  یلو  درادن ؛ یلاکـشا  نآ  دننام  هوک و  هیاس  ریز  هب  نتفر 
؛ دریگب رارق  فقسم 

.ملاعلا هّللاو 

فیخ دجسم  هب  نتفر  هار  ماگنه  دناوت  یم  ایآ  هدرکن ؛ قلح  زونه  تسا و  ینم  رد  مرحم  هک  یمایا  رد  * 

؟ هن ای  دورب  هیاس  ریز  هار  نیب  رد  هاگنابرق  ای  هرمج  یمر  ياربو 

؛ یلاعت همساب 

؛ دنک روبع  دناوت  یم  تباث  ناب  هیاس  ریز  زا 

.ملاعلا هّللاو 

زا سپ  هتفرگ ؛ رارق  هکم  رهش  لخاد  کنیا  هدرفم ) هرمع  تاقیم   ) میعنت دجسم  هکنیا  هب  هجوت  اب  * 

؟ دراد یمکح  هچ  تماقا  لحم  ات  ای  مارحلا  دجسم  ات  اجنآ  زا  لیلظت  میعنت ؛ دجسم  رد  مارحا 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا تماقا  لحم  ای  مارحلا  دجسم  ات  اجنآ  زا  تکرح  رد  میعنت و  رد  لالظتسا  كرت  مزال  طایتحا 

.ملاعلا هّللاو 

فاوط

: دیامرفب يدروم  رد  هیقف  رگا 

« دنک هداعا  دنک و  مامت  ار  فاوط  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  »

؟ تسا هدرک  هانگ  ایآ  تسا و  حیحص  وا  فاوط  ایآ  دنک ؛ هداعا  طقف  وا  دلقم  فلکم  و 

؛ یلاعت همساب 
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؛ تسا هداعا  مامتا و  رد  طایتحا  هچرگ  دشاب  يزجم  تسین  دیعب 

.ملاعلا هّللاو 

نیا جراخ  رد  ای  دوش ؛ ماجنا  میهاربا  ماقم  هبعک و  نیب  هلصاف  هدودحم  رد  دیاب  امتح  بجاو  فاوط  ایآ  * 

؟ تسا زیاج  مه  هدودحم 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا زئاج  مه  هدودحم  نیا  زا  جراخ  رد  فاوط  ماحدزا  دراوم  رد 

.ملاعلا هّللاو 

ماحدزا ماگنه  رد  دوش ؛ ماجنا  ع )  ) میهاربا ماقم  هبعک و  هلصاف  هدودحم  رد  دیاب  فاوط  رگا  * 

؟ تسیچ فیلکت  تسا ؛ لکشم  هدودحم  نآ  رد  فاوط  هک  تیعمج  يدایز  و 

؛ یلاعت همساب 

؛ دننک فاوط  هدودحم  زا  جراخ  دنناوت  یم 

.ملاعلا هّللاو 

؟ هن ای  هدوب  ضئاح  زامن  ای  فاوط  ماگنه  رد  هک  دنک  کش  نآ  زامن  ای  فاوط  ماجنا  زا  دعب  رگا  * 

ایآ

شلامعا

داوج ازریم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللا  تیآ  ترضح  جح  کسانم  هلاسر و  همانیگدنز 
( هر  ) يزیربت اقآ 

هیمئاق يا  هنایار تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 882ناهفصا   هحفص 853 

http://www.ghaemiyeh.com


؟ تسا حیحص 

؟ ریخ ای  دراد  هداعا 

؛ یلاعت همساب 

؛ درادن هداعا  تسا و  حیحص 

.ملاعلا هّللاو 

ار شرس  تفر  دعب  دروخ  شرس  هب  گنس  هبقع و  هرمج  یمر  هب  تفر  نابرق  دیع  زور  یصخش  * 

هب تسد  لامعا  زا  دعب  دهد  ماجنا  ار  جح  لامعا  هک  هکم  هب  تفر  ینم  زا  بش  همین  زا  دـعب  هدـمآ و  نوخ  هک  هتـسناد  یمن  تسش و 
؟ تسیچ وا  لامعا  فیلکت  هتسب ؛ هلد  هک  هدمآ  نوخ  هدش  مولعم  هتسب ؛ هملد  دید  تشاذگ و  شرس 

؛ یلاعت همساب 

يو يوضو  لحم  رگا  یلو  درادن ؛ هداعا  تسا و  حیحـص  فاوط  زامن  فاوط و  دـشاب ؛ هدرکن  سجن  ار  يو  يوضو  لحم  نوخ  رگا 
ار فاوط  زامن  فاوط و  هرابود  دنک و  ریهطت  ار  لحم  دـیاب  هدـش  عقاو  یعـس  زامن و  فاوط و  وضو و  لاح  نآ  رد  دوب ؛ هدـش  سجن 

؛ دنک هداعا  ار  یعس  اطایتحا  دهد و  ماجنا 

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسیچ نآ  فاقیتسا  ای  همادا  فاوط ؛ عطق  هب  هدننک  فاوط  فیلکت  دوش ؛ اپ  رب  تعامج  زامن  فاوط ؛ ءانثا  رد  رگا  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ دهد یم  همادا  هدرک  عطق  هک  ییاج  زا  ار  فاوط  زامن ؛ زا  دعب  دناوخ و  یم  اهنآ  اب  ار  زامن 

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسیچ فیلکت  دشاب ؛ راک  رد  هصیقن  ياپ  دنک و  کش  فاوط  ياهرود  دادعت  رد  رگا  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا نالطب  هب  موکحم  شفاوط 

.ملاعلا هّللاو 
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؟ دراد لاکشا  ایآ  میهاربا  ماقم  تشپ  زا  فاوط  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا زیاج  فاوط  ماحدزا ؛ دراوم  رد 

.ملاعلا هّللاو 

؟ دراد یمکح  هچ  مارحلادجسم  موس  مود و  هقبط  رد  فاوط  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ دوش كرت  طایتحا  رب  انب 

.ملاعلا هّللاو 

؟ دوش ماجنا  دیاب  هدودحم  نامه  رد  مه  بحتسم  فاوط  ایآ  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ تراهط رابتعا  رد  رگم  دراد  ار  بجاو  فاوط  مکح  تیفیک ؛ رظن  زا  بحتسم  فاوط 

.ملاعلا هّللاو 

 / 5  ) هدودحم رد  دیاب  امتح  فاوط  رگا  * 
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جراخ زا  ای  دوش  یم  هبـساحم  هبعک  راوید  زا  هلـصاف  نیا  لیعامـسا ؛ رجح  فرط  رد  ایآ  دوش ؛ ماـجنا  ماـقم  هبعک و  هلـصاف  عارذ )  26
؟ رجح

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا زئاج  مه  هدودحم  نیا  جراخ  رد  فاوط  ماحدزا ؛ دراوم  رد  هک  دش  نایب  یلو  دوش ؛ یم  هبساحم  هبعک  راوید  زا 

.ملاعلا هّللاو 

فاوط زامن 

ایآ دنناوخب ؛ تعامج  هب  طایتحا  ار  دوخ  فاوط  زامن  دنهاوخ  یم  دنتسین و  هئارقلا  حیحص  هک  یناسک 

؟ تسا زئاج  یبحتسم  فاوط  زامن  ای  هیموی  زامن  هب  ءادتقا 

؛ یلاعت همساب 

؛ دنیامن ءادتقا  بجاو  فاوط  زامن  هب  هک  تسا  نیا  طایتحا 

.ملاعلا هّللاو 

یفاک دشاب  هک  دجسم  ياج  ره  ای  دوش  ماجنا  ع )  ) میهاربا ماقم  تشپ  دیاب  امتح  فاوط  زامن  ایآ  * 

؟ تسا

؟ تسا لطاب  مه  شزامن  ای  هدرک  تیصعم  طقف  درواین ؛ اج  هب  ماقم  تشپ  ار  زامن  یصخش  هچنانچ  دوش ؛ هدناوخ  اجنآ  رد  دیاب  رگاو 

؛ یلاعت همساب 

رد تسا و  زامن  تحـص  طرـش  ناکم  نآ  رد  ندروآ  اج  هب  دروآ و  اـج  هب  نآ  دزن  میهاربا و  ماـقم  تشپ  ار  فاوط  زاـمن  تسا  مزـال 
؛ دشاب ماقم  فلخ  دیاب  یلو  دروآ  ياج  هب  تسا  ماقم  هب  رتکیدزن  هک  دجسم  ياج  ره  رد  نکمت ؛ مدع  تروص 

.ملاعلا هّللاو 

رد رگا  ای  دوش ؛ هدناوخ  ماقم  کیدزن  دیاب  امتح  زامن  ایآ  تسا ؛ تولخ  مارحلا  دجسم  هک  یماگنه  * 

؟ تسا یفاک  دریگ  رارق  هبعک  وا و  نیب  ع )  ) میهاربا ماقم  یلو  دناوخب  يرترود  هلصاف 

؛ یلاعت همساب 
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؛ دننک نایتا  ع )  ) میهاربا ماقم  دزن  ار  فاوط  زامن  تسا  مزال 

.ملاعلا هّللاو 

وا هب  ناگدننک  فاوط  دروآ ؛ اج  هب  نآ  تشپ  ای  ماقم  دزن  ار  فاوط  زامن  دهاوخب  رگا  تاقوا  یهاگ  * 

؟ دروآ اج  هب  ار  زامن  يرترود  هلصاف  رد  دناوت  یم  ایآ  دوش ؛ یم  جراخ  زامن  لاح  زا  دننز و  یم  هنت 

؛ یلاعت همساب 

ماقم تشپ  ار  زامن  روکذم  ضرف  رد 
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؛ دروآ یم  ياج  هب  يرترود  هلصاف  رد  و 

.ملاعلا هّللاو 

تبسن شفیلکت  دشاب ؛ رصقم  تئارق  ندرکن  حیحصت  رد  هچنانچ  تسین ؛ حیحص  وا  تئارق  هک  یسک  * 

؟ تسیچ فاوط  زامن  هب 

؛ یلاعت همساب 

نکمم تعاـمج  هک  یتروص  رد  دریگب و  بئاـن  نآ  يارب  زین  دـنک و  ناـیتا  شنکمم  تروصب  ار  فاوـط  زاـمن  هک  تسا  نآ  طوـحا 
؛ دناوخب مه  تعامج  اب  دشاب ؛

.ملاعلا هّللاو 

یعس

ینعی  ) دنک روبع  مارحلادجسم  زا  تسا  راچان  یعس  يارب  نتفر  تهج  ماحدزا  رثا  رد  ناسنا  یهاگ 

؟ تسیچ ءاسفن  ضئاح و  فیلکت  تروص  نیا  رد  دنک ) عورش  ار  یعس  دناسرب و  افص  هب  ار  شدوخ  اجنآ  زا 

؟ دنریگب بئان  فاوط  لثم  مه  یعس  يارب  ایآ  و 

؛ یلاعت همساب 

؛ دریگب بئان  مه  یعس  يارب  دشابن ؛ مارحلادجسم  زا  روبع  نودب  یعس  زا  نکمتم  رگا 

.ملاعلا هّللاو 

رد یعس  ماجنا  تسا ؛ هدش  هتخاس  يا  هقبط  ود  نلاس  تروصب  هورم  افص و  نیب  هلصاف  هک  هزورما  * 

؟ دراد یمکح  هچ  مود  هقبط 

؛ یلاعت همساب 

؛ دوش كرت  دیاب  طایتحا  رب  انب  مود  هقبط  رد  یعس 

.ملاعلا هّللاو 
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الثم دهد ؛ ماجنا  دایز  هلصاف  اب  ار  یعس  دناوت  یم  ایآ  هداد ؛ ماجنا  ار  فاوط  زامن  فاوط و  هک  یسک  * 

؟ رگید زور 

؟ دروآ اج  هب  ادرف  ار  یعس  دناوت  یم  ایآ  تسا ؛ هتسخ  رایسب  هداد و  ماجنا  بش  ار  زامن  فاوط و  رگا  و 

؛ یلاعت همساب 

بش ات  نآ  ریخات  زاوج  يوقا  هچرگا  دزادنین  ریخات  هب ؛ ٌدتعم  رادقم  هب  زامن  فاوط و  زا  ار  یعس  ترورض  نودب  هک  تسا  نآ  طوحا 
؛ تخادنا ریخات  ادرف  ات  ار  یعس  دوش  یمن  رایتخا  لاح  رد  یلو  تسا ؛

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسیچ فیلکت  دروآ ؛ اج  هب  طوش  تفه  زا  شیب  اوهس  ار  یعس  رگا  * 

؛ یلاعت همساب 

دنک هفاضا  نآ  هب  طوش  شش  تسا  بحتسم  دشاب ؛ لماک  طوش  کی  دئاز  رگا  نکل  تسا ؛ حیحص  وا  یعس 
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یعنام ءاجر  دصق  هب  ندومن  مامت  دشاب ؛ طوش  کی  زا  شیب  دئاز  هک  یتروص  رد  دوشب و  لوا -  یعـس  زا  ریغ  لماک -  یعـس  کی  ات 
؛ درادن

.ملاعلا هّللاو 

قلح ای  ریصقت 

ياهوم ببـس  نیدب  دننیچ و  یم  ار  دوخ  يوم  ریـصقت ؛ يارب  هورم  هوک  دزن  هرمع  رد  یعـس  زا  سپ  ناوناب  دوش  یم  هدـهاشم  یهاگ 
؟ دیئامرفب موقرم  ار  كرابم  رظن  افطل  دنیب ؛ یم  مرحمان  دوش و  یم  رهاظ  اهنآ 

؛ یلاعت همساب 

مه نتفرگ  نخان  تسین و  مزال  مه  وم  ندیچ  تسا و  یفاک  مه  وم  کی  ندیچ  هکلب  دوش  هتفرگ  اهوم  همه  زا  تسین  مزال  ریصقت  رد 
وا رب  رتس  هک  دنچ  ره  تسا  حیحـص  ریـصقت  لاؤس ؛ رد  روکذم  ضرف  رد  دوش و  یم  جراخ  مارحا  زا  مرحم  نآ  اب  دنک و  یم  تیافک 

؛ تسا بجاو 

.ملاعلا هّللاو 

؟ دراد تروص  هچ  باتفآ  بورغ  زا  دعب  بورغ و  رد  ندومن  قلح  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ دوش عقاو  زور  رد  دیاب  قلح  طایتحا ؛ رب  انب 

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسیچ ریصقت  رد  شا  هفیظو  تسا ؛ لکشم  شندوب  نز  ای  درم  صیخشت  هک  یسک  * 

؛ یلاعت همساب 

ای هدز  هرگ  هدیچیپ و  مه  رد  هدرک و  عمج  ار  دوخ  رـس  يوم  هکنیا  رگم  دشارتب  ار  دوخ  رـس  نآ  زا  لبق  دـیابن  دـیامن و  ریـصقت  دـیاب 
؛ دنک عمج  قلح  ریصقت و  نیب  دیاب  هک  دشاب  هدینابسچ  غمص  ای  لسع  اب  ار  دوخ  رس  يوم  نآ  دننام  شپش و  عفد  يارب  ای  دشاب و  هتفاب 

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسا بجاو  تسا  ناشلوا  لاس  هک  يدارفا  يارب  ندومن  قلح  * 

؛ یلاعت همساب 
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هکلب لضفا  هچرگ  تسا  زیاج  ینم  لامعا  رد  ریصقت  مه  قلح و  مه  دشاب ؛ یم  يو  نتفر  جح  هب  لوا  لاس  هک  یسک  يارب  رهظا  رب  انب 
؛ تسا قلح  يو  دروم  رد  طوحا 

.ملاعلا هّللاو 

لبق مرحم  ایآ  * 
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دنک ریصقت  يرگید  يارب  دناوت  یم  دوش  جراخ  مارحا  زا  دنک و  ریصقت  شدوخ  هکنآ  زا 

؟) دنیچب وم  ای  دریگب  نخان  )

؛ یلاعت همساب 

؛ درادن یعنام  رگید  صخش  نخان  نتفرگ  یلو  دنیچب  ار  رگید  صخش  يوم  دناوت  یمن 

.ملاعلا هّللاو 

؟ دنک یم  تیافک  مه  ریصقت  ای  دشارتب  رس  دیاب  جح  رد  ایآ  تسوا  جح  لوا  لاس  هک  یسک  * 

نیا رد  ایآ  و 

؟ هن ای  تسه  یقرف  نآ  ریغ  مالسالا و  هجح  نیب  هلأسم 

؛ یلاعت همساب 

هجح نیب  هلأـسم  نیا  رد  وا و  قح  رد  تسا  قلح  طوـحا  هکلب  لـضفا  هچرگ  ریـصقت  قـلح و  نیب  تسا  ریخم  زین  هرورـص  رهظا  رب  اـنب 
؛ تسین یقرف  نآ  ریغ  مالسالا و 

.ملاعلا هّللاو 

نونکات ْهنَع  ٌبونَم  یلو  تسین  وا  لوا  لاس  بیان  هچرگ  تسا ؛ يرگید  بیان  جح  رد  هک  یسک  * 

؟ دنک یم  تیافک  مه  ریصقت  ای  دنک  قلح  دیاب  ایآ  هدرواین ؛ اج  هب  یجح 

؛ یلاعت همساب 

یقرف رهظا  رب  انب  هرورـص  ریغ  هرورـص و  نیب  هلأسم  نیا  رد  هچرگ  دـنک  یم  لمع  هرورـص  ریغ  هفیظو  هب  دـشابن ؛ هَرورَـص  بیاـن  رگا 
؛ دشاب هرورص  وا  بیان  دیاب  طایتحا  رب  انب  دشاب  هدنز  ْهنَع  ٌبونَم  رگا  نکلو  تسین ؛

.ملاعلا هّللاو 

هکم لامعا  میدقت 

؛ دش فرطرب  وا  رذع  ینم  زا  تشگزاب  زا  سپ  تشاد و  مدقم  تافرع  هب  فوقو  رب  ار  هکم  لامعا  رگا 

؟ هن ای  تسا  بجاو  لامعا  هداعا 
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؛ یلاعت همساب 

؛ دنک هداعا  ار  زامن  فاوط و  هجحلا  يذ  رخآ  ات  نکمت  تروص  رد  هک  تسا  نآ  یلوا  طوحا و 

.ملاعلا هّللاو 

نیفوقو

؟ تسیچ ینم  لامعا  فوقو و  هب  تبسن  نانآ  فیلکت  دشن  تباث  نایعیش  دزن  هجحلا  يذ  هام  لوا  رگا 

؟ دننک لمع  تنس  لها  یضاق  مکح  هب  دنناوت  یم  ایآ 

؛ یلاعت همساب 

؛ دننک تیعبت  دیاب  دشابن ؛ فالخ  هب  ملع  هچنانچ 

.ملاعلا هّللاو 

زا يرارطـضا  فوقو  ماجنا  زا  سپ  حبـص  ناذا  زا  لبق  بش ؛ فصن  زا  سپ  ناوناـب  یهارمه  تهج  هب  یناـسک  اـهناوراک و  همدـخ  * 
؟ دندرگرب مارحلا  رعشم  هب  ناذا  زا  لبق  يرایتخا  فوقو  يارب  دیاب  ایآ  دنور ؛ یم  ینم  هب  رعشم 

؛ یلاعت همساب 

؛ دندرگرب دیاب 

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسا سافن  ای  ضیح  زا  تراهط  رعشم ؛ تافرع و  رد  فوقو  طرش  ایآ  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسین طرش 

.ملاعلا هّللاو 

زیاج نانز  يارب  مهد  بش  رد  یمر  رعشم و  يرارطضا  فوقو  ندرک  كرد  مهد و  بش  ندرک  چوک  ایآ  * 

؟ تسا
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؟ دنوش بیان  دنناوت  یم  نانز  لاح  نیا  اب  ایآ  و 

؛ یلاعت همساب 

؛ دننک چوک  مهد  بش  هکنآ  ولو  دنوش  بیان  تسا  زیاج 

.ملاعلا هّللاو 

ینم لامعا 

تشگرب عقوم  دهد ؛ ماجنا  ار  جح  لامعا  هک  هکم  هب  تفر  ینم  زا  بش  همین  زا  دعب  یصخش  رگا 

؟ تسیچ شفیلکت  دیسر ؛ ینم  هب  برغم  زا  دعب  ای  برغم  ناذا  ماگنه 

؛ یلاعت همساب 

؛ دهد یم  ماجنا  زور  نآ  يادرف  رد  تسا  هتشذگ  هک  ار  يزور  تارمج  یمر  ياضق 

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسا رادقم  هچ  ياهبش 11 و12  رد  ینم  رد  هتوتیب  نامز  * 

؛ یلاعت همساب 

عولط ات  بش  فصن  زا  لبق  دناوت  یم  دنامب و  ینم  رد  بش  فصن  زا  دعب  ات  بش  لوا  زا  دنناوت  یم  تسین ؛ مزال  بش  مامت  رد  تیبم 
؛ دنامب ینم  رد  رجف 

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسا ینامز  هچ  ات  ینم  زا  دعب  لامعا  تقو  * 

؛ یلاعت همساب 

يذ رخآ  ات  هکلب  قیرـشت  مامتا  زا  دـعب  اـت  ریخاـت ش  زاوج  هچرگ  مهدزاـی ؛ زور  زا  بترتم  هچنآ  جـح و  فاوط  ریخاـت  مدـع  طوحا 
؛ تسین توق  زا  یلاخ  هجحلا 

هّللاو
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.ملاعلا

ینابرق

؟ ریخ ای  دیناد  یم  یفاک  لیتسا  دراک  اب  ار  ینابرق  حبذ 

؛ یلاعت همساب 

؛ دشابن يرگید  دراک  حبذ  لحم  رد  هکنیا  رگم  دوش  كرت  بحتسم  طایتحا  رب  انب 

.ملاعلا هّللاو 

دعب ای  دوش  یم  حبذ  ینم  رد  ایآ  دشاب و  ینابرق  طیارش  ياراد  دیاب  دوش  یم  حبذ  مارحا  تامرحم  هرافک  ناونع  هب  هک  یناویح  ایآ  * 
؟ دهد ماجنا  دناوت  یم  مه  دوخ  نطو  هب  تشگزاب  زا 

؛ یلاعت همساب 

ره دزادنیب و  ریخات  جح  زا  نتـشگرب  ات  ار  هرافک  دـناوت  یم  دـشاب ؛ هدـش  بجاو  هرافک  دیـص  ریغ  رطاخب  هچنانچ  درادـن و  ار  طیارش 
؛ دیامن حبذ  دهاوخ  یم  هک  یئاج 

.ملاعلا هّللاو 

رضاح لاح  رد  اهنآ و  هب  تسا  ینابرق  تشوگ  نداد  ارقف و  ماعطا  ینم  رد  ینابرق  ياهمکح  زا  یکی  * 

رِّسَُحم يداو  رد  تسین و  رـسیم  ینم  رد  حبذ  یبناج  زا  دوش و  یم  لصاح  تردـن  هب  مک و  یلیخ  ای  دوش و  یمن  لصاح  بولطم  نیا 
یتروص رد  رگید  ياج  هکم و  رِّسَُحم و  يداو  نیب  تسا  قرف  هچ  هتکن  ود  نیا  هب  هجوت  اب  دـننک ؛ یم  حـبذ  تسا ؛ ینم  زا  جراـخ  هک 

.دننک لمع  اهنآ ) هب  تسا  تشوگ  نداد  ءارقف و  ماعطا  هک   ) هفیظو هب  دنناوت  یم  رتهب  دننک  حبذ  يرگید  لحم  ای  هکم  رد  رگا  هک 

؛ یلاعت همساب 

میـسقت دوش و  تاـعارم  ینم  هب  نکاـما  برقا  دـیاب  هجحلا  يذ  رخآ  اـت  ولو  ینم  رد  حـبذ  ندوب  یجرح  اـی  ناـکما و  مدـع  ضرف  اـب 
؛ تسین جح  هب  رضم  ادمع  ول  نآ و  كرت  تسا و  تردق  هب  طورشم  نآ  لاثتما  هک  تسا  یلقتسم  بجاو  ینابرق  تشوگ 

.ملاعلا هّللاو 

؟ هن ای  تسا  یفاک  الهج  ای  ادمع  بش  رد  قلح  ینابرق و  * 

؛ یلاعت همساب 
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دیع زور  رد  دیاب  جح  رد  ریصقت  قلح و  ینابرق و  مزال  طایتحا  رب  انب 
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؛ تسین یفاک  قیرشت  ياهبش  رد  نآ  ماجنا  طایتحا  رب  انب  دهد و  ماجنا  قیرشت  مایا  رد  دیاب  دومن  كرت  رگا  دشاب و 

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسا یفاک  مه  نمؤم  ریغ  ای  دشاب ؛ نمؤم  يده  حباذ  هک  تسا  طرش  ایآ  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسین طرش  حباذ  رد  نامیا 

.ملاعلا هّللاو 

ياهزور رد  دیاب  ای  دهد و  ماجنا  بش  دناوت  یم  ایآ  دشن ؛ ینابرق  هب  قفوم  دیع  زور  رد  یجاح  رگا  * 

؟ دنک حبذ  هدنیآ 

؛ یلاعت همساب 

هجحلا يذ  هام  رخآ  ات  دـناوت  یم  دوب  رمتـسم  شرذـع  رگا  هکلب  دـهد  ماجنا  مهدزیـس  زور  رخآ  ات  هدـنیآ  ياهزور  رد  طایتحا  رب  انب 
؛ دیامن ریخات 

.ملاعلا هّللاو 

ندروخ هک  نونکا  مه  دییامرف و  نایب  ینابرق  تشوگ  میسقت  هب  تبسن  ار  كرابم  رظن  افطل  * 

؟ تسیچ فیلکت  دوشب ؛ یبرکیم  ياهیرامیب  ندمآ  دیدپ  ثعاب  تسا  نکمم  لکشم و  ینابرق  تشوگ 

؛ یلاعت همساب 

؛ درادن یعنام  نآ  كرت  دشاب  هتشاد  ررض  فوخ  رگا  یلو  دروخب ؛ ینابرق  تشوگ  زا  هک  تسا  نآ  یجاح  يارب  طوحا 

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسا بجاو  ینابرق  تشوگ  میسقت  ایآ  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا نآ  میسقت  مزال  طایتحا 
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.ملاعلا هّللاو 

؟ دریگب بیان  دناوت  یم  ینابرق  رد  هدمآ  جح  هب  اتباین  هک  ینز  ایآ  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ درادن یعنام 

.ملاعلا هّللاو 

: هتفگ وا  هب  شرهوش  دراد  یم  راهظا  یمناخ  * 

زا تباین  هب  ار  ینابرق  لمع  ررقم  عقوم  نالف  رد  نم 

؟ تسیچ وا  فیلکت  دیئامرفب  یهد ؛ ماجنا  ینم  رد  ار  راک  نیا  امش  متسین  یضار  اذل  مهد  یم  ماجنا  ناریا  رد  امش 

؛ یلاعت همساب 

؛ دوش لطاب  تسین  دیعب  هکلب  دراد  لاکشا  وا  جح  الا  دنک و  حبذ  ینم  رد  دیاب 

.ملاعلا هّللاو 

ریخات ضرف  رد  دزادنیب و  ریخات  دیع  زور  زا  ار  حـبذ  دوش  یم  ایآ  تسا ؛ عقاو  رِّسَُحم  يداو  رد  تسا و  ینم  زا  جراخ  یلعف  حـبذم  * 
ماجنا دیع  زور  رد  دیاب  ار  ریصقت  قلح و  ایآ 
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؟ هن ای  دوش  یم  طقاس  بیترت  دهد و 

؛ یلاعت همساب 

یم ریصقت  ای  قلح  هجحلا  يذ  هام  رخآ  ات  ولو  دشاب  ینم  رد  نآ  هب  نایتا  دیع و  زور  زا  حبذ  ریخات  زا  نکمتم  فلکم  هک  یتروص  رد 
؛ دزادنا یم  ریخات  ار  یعس  زامن و  فاوط و  زا  تسا  نآ  رب  بترتم  هچنآ  رحن و  ای  حبذ  دوش و  یم  جراخ  مارحا  زا  نآ  اب  دنک و 

.ملاعلا هّللاو 

تسین نکمتم  ینم  رد  حبذ  زا  صخش  تسا و  ینم  جراخ  دیدج  ياهخلسم  هکنیا  هب  هجوت  اب  * 

دـهد و ماـجنا  ار  ینم  لاـمعا  ریاـس  دـنناوت  یم  نارئاز  اـیآ  دوش ؛ یم  هدرب  نیب  زا  هدـنازوس و  ارثکا  اـهلاس  نیا  رد  یناـبرق  تشوگ  و 
؟ دنهد ماجنا  نطو  رد  ای  هکم  رد  ینم  زا  تشگزاب  زا  سپ  ار  ینابرق 

؛ یلاعت همساب 

؛ داد ماجنا  رگید  ياج  رد  ار  نآ  دیابن  تسا و  يزجم  یلعف  حبذم  رد  ینم  رد  حبذ  زا  نکمت  مدع  تروص  رد 

.ملاعلا هّللاو 

زا سپ  نابرق  دیع  زور  رد  يرگید  هلیسو  ای  ینفلت  سامت  اب  دناوتب  یسک  رگا  قوف  لاؤس  ضرف  رد  * 

رد ار  ریـصقت  ای  قلح  ینابرق  ماجنا  هب  نییعت  عالطا و  زا  سپ  دـهد و  ماجنا  دوخ  نطو  رد  ار  حـبذ  هک  دـهد  تباـین  یـصخش  هب  یمر 
؟ تسیچ هفیظو  دهد ؛ ماجنا  دیع  زور  رد  ینم 

؛ یلاعت همساب 

؛ دوش یم  رهاظ  قباس  هلأسم  باوج  زا  هلأسم  نیا  مکح 

.ملاعلا هّللاو 

یمر

: دنیوگ یم  هک  يدارفا 

رارصا ناوراک  یناحور  هک  تسا  زاین  ایآ  تارمج ؛ یمر  مییایب  میناوت  یمن  ام 

؟ دیامن
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؛ یلاعت همساب 

تلاخد یلو  دنک  یم  نایب  نانآ  يارب  تسا  تارمج  یمر  رد  ترشابم  كرت  زوجم  هک  ار  يرذع  تسا و  مکح  نایب  یناحور  هفیظو 
؛ تسین مزال  يو  رب  عوضوم  رد 

.ملاعلا هّللاو 

؟ هن ای  تسا  زیاج  یناقوف  هقبط  زا  تارمج  یمر  * 

رب هچنانچ  و 
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هقبط رد  یمر  تیعمج ؛ ماحدزا  رثا 

؟ تسیچ فیلکت  دشاب ؛ لکشم  نییاپ 

؛ یلاعت همساب 

نییاپ هقبط  رد  یمر  زور  مامت  رد  رگا  دنک و  یمر  دناوتب  ار  هرمج  نییاپ  تمـسق  هکنیا  رگم  تسا  لاکـشا  لحم  روبزم  یمر  تیافک 
؛ دیامن یمر  لبق  بش  دشاب ؛ هتشاد  سفن  رب  فوخ  دشاب و  لکشم 

.ملاعلا هّللاو 

اج هب  ار  نآ  ياضق  دعب  زور  دیاب  ای  دنک  یمر  بش  دناوت  یم  ایآ  هدرک ؛ كرت  ار  زور  رد  یمر  هک  یسک  * 

؟ دروآ

؛ یلاعت همساب 

؛ دروآ ياج  هب  ار  نآ  ياضق  دعب  زور  دیاب 

.ملاعلا هّللاو 

؟ تسا زیاج  نآ  فرط  راهچ  زا  هبقع  هرمج  یمر  ایآ  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ دوش یمر  نآ  يولج  زا  تسا  بحتسم  یلو  تسا ؛ یفاک  فرط  ره  زا 

.ملاعلا هّللاو 

هقرفتم لئاسم 

زا یضعب  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  رد  تعامج  زامن  ییاپرب  ماگنه  هک  دوش  یم  هدهاشم  یهاگ 

؟ دییامرفب موقرم  هراب  نیا  رد  ار  كرابم  رظن  افطل  دننک ؛ یم  اشامت  هداتسیا و  يرانک  رد  ای  دنوش و  یم  جراخ  دجسم  زا  جاجح 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسین زئاج  دشاب ؛ هعیش  نهو  بجوم  هک  يراک 
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.ملاعلا هّللاو 

ینم تافرع و  هب  زور  هد  زا  دعب  دناوخ و  مامت  ار  شزامن  دومن و  دصق  هکم  رد  زور  هد  یصخش  رگا  * 

؟ تسا تروص  هچ  هب  شزامن  اجنآ  تفر ؛

؟ تسیچ زامن  هراب  رد  شفیلکت  هکم  رد  تشگرب  الاح  و 

؛ یلاعت همساب 

هماقا ققحت  زا  دعب  هک  یتروص  رد  دشابن ؛ خسرف  تشه  یلعف  ینوکـسم  ياه  هناخ  رخآ  هظحالم  هب  وا  تشگرب  تفر و  عومجم  رگا 
؛ تسا مامت  تشگزاب  زا  سپ  هکم  رد  نتشگرب و  نتفر و  رد  ینم  رعشم و  تافرع و  رد  وا  ياهزامن  دورب  تافرع  هب 

.ملاعلا هّللاو 

؟ دیناد یم  يزجم  لیصفت  اب  ای  دیناد  یم  يزجم  اقلطم  ار  هماع  اب  زامن  * 

؛ یلاعت همساب 

اهنآ اب  اهنت  دنکن و  مامتئا  دصق  اهنآ  اب  زامن  رد 
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؛ تسا يزجم  زامن  نیاو  دناوخب ؛ سفن  ثیدح  وحن  هب  ولو  تئارق  دنک و  یهارمه 

.ملاعلا هّللاو 

دوش یمن  رضاح  لاح  رد  هدرک و  ص )  ) يوبن هفیرش  هرجح  ای  هسدقم  هبعک  رذن  ار  يا  هچراپ  ای  هکس  * 

؟ تسیچ فیلکت  تخادنا ؛ يوبن  هرجح  رد  ای  هبعک  رد  ار  هکس 

؛ یلاعت همساب 

؛ دیامنب نینمؤم  راوز  زا  ءارقف  فرص  ار  نآ 

.ملاعلا هّللاو 

؟ دراد یمکح  هچ  ننست  لها  تعامج  هعمج و  زامن  رد  تکرش  * 

؛ یلاعت همساب 

دناوخ یم  اهنآ  اب  هک  ار  يا  هعمج  زامن  دـنک و  یم  تیاـفک  تسا و  حیحـص  دـناوخب  دوخ  ار  هروس  دـمح و  رگا  تعاـمج  زاـمن  رد 
؛ دنک یمن  رهظ  زا  تیافک 

.ملاعلا هّللاو 

ماب تشپ  فارطا  راوید  یلو  تسا  هدش  ایهم  نارازگزامن  يارب  مه  یبنلا  دجسم  ماب  تشپ  اریخا  * 

؟ تسا حیحص  ماب  تشپ  رد  عضو  نیا  اب  ادتقا  ایآ  تسین ؛ ادیپ  دجسم  تعامج  ياهفص  فرط  چیه  تسا و  دنلب  ناسنا  تماق  زا  شیب 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا يزجم  دیامن ؛ تیاعر  نکمم  رادقم  هب  ار  زامن  طیارش  رئاس  دیامن و  نایتا  دوخ  ار  تئارق  هک  یتروص  رد 

.ملاعلا هّللاو 

یضعب تسا و  شورفم  اهاج  زا  یضعب  هنیدم  هکم  دجاسم  ریاس  یبنلا و  دجسم  مارحلا و  دجسم  رد  * 

گنـس رب  هک  دورب  ییاج  هب  يدارف  ای  تعامج  زامن  ماجنا  يارب  تسا  مزال  اـیآ  تسا ؛ هدـش  هتخاـس  گنـس  اـب  شورفم و  ریغ  اـهاج 
؟ دیامن هدجس  شرف  رب  دناوت  یم  ای  دنک و  هدجس 

؛ یلاعت همساب 
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؛ کیئازوم گنـس و  لثم  تسا  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ  رب  ناوتب  هک  دشاب  هدوب  ییاج  روکذـم  دـجاسم  رد  هک  یتروص  رد 
؛ دناوخب زامن  اجنآ  رد  دیامن ؛ هدجس 

.ملاعلا هّللاو 

ببس امن و  تشگنا  هک  یتروص  رد  هنیدم  هکم و  دجاسم  رد  نزبداب  ریصح و  ای  رهم و  رب  ندرک  هدجس  * 

دوشب نیملسم  هب  نهو 
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؟ دراد یمکح  هچ 

؛ یلاعت همساب 

هک يزیچ  رب  ار  هدجس  ناوتب  هک  دشاب  ییاج  دجسم  رد  هک  یتروص  رد  یلو  تسین ؛ زیاج  دشاب  نیملـسم  هب  نهو  بجوم  هک  يراک 
؛ دنک زامن  اجنآ  دیاب  دهد ؛ ماجنا  تسا  حیحص  نآ  رب  هدجس 

.ملاعلا هّللاو 

يراج زین  نیفیرش  نیدلب  رد  ای  دراد  نیفیرش  نیدجسم  هب  صاصتخا  مامتا  رصق و  نیب  رییخت  مکح  * 

؟ تسا

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا يراج  همیدق  هنیدم  هکم و  همه  رد  هکلب  درادن  نیدجسم  هب  صاصتخا  رییخت  مکح 

.ملاعلا هّللاو 

ایآ هنیدم  هکم و  دجاسم  ریاس  ای  یبنلادجسم  مارحلا و  دجسم  تعامج  زامن  رد  تکرش  ماگنه  * 

؟ هن ای  درک  هدجس  شرف ؛ رب  ناوت  یم 

؟ هن ای  تسا  مزال  نآ  هداعا  ایآ  دنک  هدجس  شرف  رب  هک  یتروص  ردو 

؛ یلاعت همساب 

کیئازوم گنـس و  لـثم  تسا  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ  رب  ناوتب  هک  دـشاب  یعـضوم  هروکذـم  دـجاسم  رد  هک  یتروص  رد 
يزجم هدرک ؛ هدجـس  شرف  رب  نآ  رد  هک  ار  يزامن  دشابن ؛ یعـضوم  نینچ  رگا  دـناوخب و  زامن  تمـسق  نآ  رد  دـیاب  دـیامن ؛ هدـجس 

؛ تسا

.ملاعلا هّللاو 

زا رتدوز  اهنآ  دزن  برغم  زامن  تقو  هکنیا  هب  هجوت  اب  تنس ؛ لها  برغم  تعامج  زامن  رد  تکرش  * 

؟ هن ای  دیامن  یم  برغم  زامن  زا  تیافک  ایآ  تسا ؛ نایعیش  دزن  یعرش  برغم 

؛ یلاعت همساب 
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؛ دشاب يزجم  تسین  دیعب  هدرک  بورغ  باتفآ  هک  دوش  زرحم  رگا 

.ملاعلا هّللاو 

مینک تکرش  ننست  لها  ناردارب  تعامج  زامن  رد  نیملسم  تدحو  بولق و  بیبحت  يارب  هاگره  * 

؛ درادن اضق  هداعا و  يزجم و  تسا و  حیحص  تقو  تعـسو  رد  زامن  نیا  ایآ  دشاب ؛ عنام  اب  هارمه  ای  طرـش  ای  ءزج  دقاف  زامن  ًارهق  هک 
چیه نودب  رگید  نامز  ای  رگید  ناکم  رد  دناوت  یم  تسین و  یترورض  رارطضا و  هکنیا  ضرف  اب 
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؟ دناوخب هعیش  قیرط  هب  زامن  یلاکشا 

هب نیقی  ای  دراد ؛ کش  هکنیا  اـب  هدرک  مکح  هماـع  یـضاق  هک  يزور  رد  تاـفرع  رد  فوقو  لـثم  تاـعوضوم  رد  هیقت  رد  نینچمهو 
؟ تسا يزجم  ننست  لها  ناردارب  اب  فوقو  ایآ  دراد ؛ فالخ 

؛ یلاعت همساب 

هک يدراوم  رد  تسا و  يزجم  دنک ؛ نایتا  دوخ  ار  تئارق  هک  یتروص  رد  دهد ؛ یم  ماجنا  یتارادـم  هیقت  قبط  رب  ناسنا  هک  ار  يزامن 
هب نیقی  تروص  رد  دیامن و  تعباتم  دیاب  دشاب ؛ هتشادن  فالخ  هب  نیقی  ناسنا  رگا  دشاب ؛ هدرک  هام  لوا  توبث  هب  مکح  هماع  یـضاق 

؛ میدومن نایب  هقرفتم  لئاسم  رد  کسانم  رد  هک  یلیصفت  هب  دیامن  طایتحا  دیاب  فالخ 

.ملاعلا هّللاو 

؟ دراد یمکح  هچ  هنیدم  هکم و  رد  اه  هناخرفاسم  اهلته و  رد  نایعیش  طسوت  تعامج  زامن  ندومن  رازگرب  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ درادن یعنام  هسفن  یف 

.ملاعلا هّللاو 

؟ دراد هداعا  ایآ  مینک ؛ یم  تکرش  تنس  لها  تعامج  زامن  رد  هنیدم  هکم و  رد  رگا  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ دناوخب تافخا  هب  ار  هیرهج  زامن  دنچ  ره  تسین  مزال  هداعا  دنک و  یم  تیافک  دناوخب ؛ صخش  دوخ  ار  هروس  دمح و  هچنانچ 

.ملاعلا هّللاو 

؟ يرارمتسا ای  تسا  ییادتبا  نیدجسم  ای  نیفیرش  نیمرح  رد  مامتا  رصق و  نیب  رییخت  * 

؛ یلاعت همساب 

؛ تسا يرارمتسا  همیدق  هنیدم  هکم و  رد  مامت  رصق و  نیب  رییخت 

.ملاعلا هّللاو 

رد ای  دراد  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  هب  صاصتخا  ایآ  تنس ؛ لها  تعامج  زامن  رد  تکرش  * 
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؟ تسا یفاک  مه  رگید  دجاسم 

؛ یلاعت همساب 

؛ درادن یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  هب  صاصتخا 

.ملاعلا هّللاو 
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5

HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 

هقبط كالپ 129/34 -  - یلکوت نسح  دمحم  دیهـش  هچوک  يا -  هدابآ  رفعج  دمحم  جاح  هچرازاب  قازرلادـبع -  نابایخ   - ناهفـصا
لوا

www.ghbook.ir تیاس : بو 
Info@ghbook.ir لیمیا :

03134490125 يزکرم : رتفد  نفلت 
021 88318722  ـ نارهت : رتفد 

09132000109 شورف : یناگرزاب و 
09132000109 ناربراک : روما 
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