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 ( هر  ) تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  کسانمو  هلاسر 

: هدنسیون

 ( هر  ) تجهب یقت  دمحم  یمظعلا  هللا  تیآ 

: یپاچ رشان 

رباج یتاراشتنا  یگنهرف  هسسوم 

: یلاتیجید رشان 
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تسرهف
5تسرهف

( هر  ) تجهب یقتدمحم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  111همانیگدنز 

باتک 111تاصخشم 

یگدنز زا  يا  111هصالخ 

111تدالو

111تالیصحت

لیصحت رد  111تیّدج 

هل مّظعم  112دیتاسا 

تافیلأت 112سیردت و 

میلعت 112هیکزت و 

112تدابع

لسوت 113ترایز و 

( هر  ) تجهب یقتدمحم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  113هلاسر 

باتک 113تاصخشم 

« دوش هجوت  لیذ  دراوم  هب  »114

دیلقت 114ماکحا 

تراهط 116ماکحا 

اهبآ 116ماسقا 

116هراشا

رُک 116بآ 

لیلق 117بآ 

يراج 117بآ 

ناراب 117بآ 
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هاچ 118بآ 

اهبآ 118ماکحا 

« یّلخت ماکحا  »119

119هراشا

120ءاربتسا

یلخت 120بادآ 

121تاساجن

121هراشا

طئاغ 121لوب و 

121ینَم

121رادرُم

122نوخ

كوخ 122گس و 

122رفاک

123بارش

123عاّقُف

مارح زا  بنج  123قرع 

راوختساجن رتش  123قرع 

« تساجن ندش  تباث  هار  »123

ءایشا 124تساجن 

« تاساجن ماکحا  »124

125تارِّهطم

125هراشا

126بآ
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128نیمز

129باتفآ

بالقنا 129هلاحتسا و 

روگنا بآ  موس  ود  ندش  130مک 

130لاقتنا

130مالسا

130تّیعبت

تساجن نیع  ندش  131فرطرب 

راوختساجن ناویح  131ءاربتسا 

ناملسم ندش  131بیاغ 

« سجن ءایشا  ندش  كاپ  »131

« اهفرظ ماکحا  »132

132وضو

132هراشا

یسامترا 134يوضو 

وضو 134ياهاعد 

« وضو طیارش  »134

« وضو ماکحا  »137

بحتسم بجاو و  139ياهوضو 

وضو 139تالطبم 

هریبج 139يوضو 

141لسغ

141هراشا

« تبانج ماکحا  »141
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141هراشا

تسا مارح  بنج  رب  هک  142هچنآ 

تسا هورکم  بنج  رب  هک  142هچنآ 

تبانج 143لسغ 

یبیترت 143لسغ 

یسامترا 143لسغ 

« لسغ ماکحا  »143

« هناگهس ياهنوخ  »144

هضاحتسا - 1144

144هراشا

هضاحتسا 144ماکحا 

ضیح - 2146

146هراشا

ضئاح ياهنز  147ماسقا 

ضئاح 148ماکحا 

ضیح هقرفتم  149لئاسم 

سافن - 3149

« تاوما ماکحا  »150

150هراشا

تّیم 150لسغ 

تیم ّسم  152لسغ 

تّیم 152نفک 

153طونح

تّیم 154زامن 
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154هراشا

تّیم زامن  155روتسد 

تّیم زامن  156تابحتسم 

تّیم 156نفد 

تّیم هقرفتم  156لئاسم 

ربق 157شبن 

« بحتسم ياهلسغ  »157

158مّمیت

158هراشا

تسا حیحص  اهنآ  رب  مّمیت  هک  160ییاهزیچ 

مّمیت 161روتسد 

مّمیت 161ماکحا 

162زامن

162هراشا

« بجاو ياهزامن  »162

162هراشا

هّیموی 162ياهزامن 

162هراشا

رصع رهظ و  زامن  163تقو 

اشع برغم و  زامن  164تقو 

حبص زامن  164تقو 

زامن تاقوا  164ماکحا 

اهزامن 165بیترت 

« بحتسم ياهزامن  »166
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166هراشا

هیموی ياههلفان  166تقو 

هلیفغ 167زامن 

« هلبق »167

« زامن رد  ندب  ندناشوپ  »168

« رازگزامن سابل  »168

169هراشا

رازگزامن سابل  ندب و  ءانثتسا  171دراوم 

رازگزامن سابل  173تاهورکم 

« رازگزامن ناکم  »173

« دجسم ماکحا  »174

تسا بحتسم  اهنآ  رد  ندناوخ  زامن  هک  175ییاهناکم 

« هماقا ناذا و  »175

« زامن تابجاو  »177

177هراشا

177تّین

( نداتسیا  ) 178مایق

مارحالا 179ةریبکت 

179تئارق

182عوکر

183دوجس

183هراشا

تسا حیحص  اهنآ  رب  هدجس  هک  185ییاهزیچ 

نآرق بجاو  186هدجس 
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186دّهشت

زامن 187مالس 

187بیترت

187تالاوم

« تونق »188

« زامن تابحتسم  »188

188هراشا

زامن 188تابیقعت 

« زامن تالطبم  »189

زامن 191تاهورکم 

« زامن تایّکش  »191

191هراشا

لِطبُم 191ياهکش 

درک انتعا  اهنآ  هب  دیابن  هک  192ییاهکش 

192هراشا

لحم زا  دعب  کش  - 1192

مالس زا  دعب  کش  - 2193

تقو زا  دعب  کش  - 3193

کشلا ریثک  - 4193

مومأم ماما و  کش  - 5194

یبحتسم زامن  رد  کش  - 6194

حیحص 194ياهکش 

زامن نتسکش  195دراوم 

« طایتحا زامن  »195
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« وهس هدجس  »197

197هراشا

وهس هدجس  198روتسد 

هدش شومارف  دهشت  هدجس و  198ياضق 

زامن طیارش  ءازجا و  ندرک  دایز  198مک و 

« رفاسم زامن  »199

199هراشا

رفاسم زامن  هقرفتم  204لئاسم 

« اضق زامن  »205

« تعامج زامن  »207

207هراشا

تعامج ماما  210طیارش 

تعامج 210ماکحا 

تعامج زامن  212تابحتسم 

تعامج زامن  212تاهورکم 

« هعمج زامن  »212

« تایآ زامن  »215

215هراشا

تایآ زامن  216روتسد 

« نابرق رطف و  دیع  زامن  »216

« زامن يارب  نتفرگ  ریجا  »217

218هزور

218هراشا

هزور 218تّین 
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« هزور تالطبم  »219

220هراشا

ندیماشآ 220ندروخ و 

220عامج

221ءانمتسا

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ادخ و  هب  نتسب  221غورد 

قلح هب  رابُغ  221ندناسر 

بآ رد  رس  ندرب  221ورف 

حبص ناذا  ات  سافن  ضیح و  تبانج ، رب  ندنام  221یقاب 

ندرک 223هلاما 

ندرک 223یِق 

« هزور هراّفک  »223

223هراشا

تسا بجاو  هزور  ياضق  طقف  هک  224يدراوم 

اضق هزور  225ماکحا 

رفاسم هزور  225ماکحا 

تسین بجاو  اهنآ  رب  هزور  هک  225یناسک 

بحتسم هزور  مارح - 226هزور 

« هام لوا  ندش  تباث  هار  »226

227سمُخ

227هراشا

بسک 227تعفنم 

230ندعم

230جنگ
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مارح هب  طولخم  لالح  231لام 

دیآیم تسد  هب  یصاوغ  اب  هک  231يرهاوج 

232تمینغ

درخب ناملسم  زا  یّمذ  رفاک  هک  232ینیمز 

« سمخ فرصم  »232

234تاکز

234هراشا

« تاکز بوجو  طیارش  »234

234هراشا

شمشک امرخ و  وج ، مدنگ ، 235تاکز 

الط 236باصن 

هرقن 237باصن 

دنفسوگ واگ و  رتش ، 237تاکز 

237هراشا

رتش 238باصن 

واگ 238باصن 

دنفسوگ 238باصن 

« تاکز فرصم  »239

239هراشا

تاکز نیقحتسم  240طیارش 

تاکز 241تّین 

تاکز هقرفتم  241لئاسم 

« هرطف تاکز  »242

242هراشا
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هرطف تاکز  243فرصم 

هرطف تاکز  هقرفتم  244لئاسم 

244ّجح

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  245رما 

شورف 246دیرخ و 

« تالماعم ماسقا  »246

246هراشا

لطاب 246تالماعم 

هورکم 248تالماعم 

هویم شورف  248دیرخ و 

فَلَس 249هلماعم 

249هراشا

فَلَس هلماعم  249ماکحا 

هرقن هب  هرقن  الط و  هب  الط  250شورف 

« رادیرخ هدنشورف و  طیارش  »250

« نآ ضوع  سنج و  طیارش  »250

250هراشا

شورف دیرخ و  251هغیص 

« هلماعم خسف  دراوم  »251

253تکرش

254هبراضم

255حلُص

256هراجا

256هراشا
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هراجا دروم  لام  257طیارش 

هراجا دروم  لام  زا  هدافتسا  257طیارش 

هراجا هقرفتم  258لئاسم 

260هلاعُج

260هعرازُم

262تاقاسُم

روجحم 263ماکحا 

263تلاکو

265ضرق

265نهر

( تناما  ) 266هعیدَو

268َهیِراع

269جاودزا

269هراشا

دقع 270ماکحا 

مئاد دقع  270هغیص 

مئادریغ دقع  270هغیص 

دقع 270طیارش 

دقع خسف  271دراوم 

مئاد دقع  271ماکحا 

( هغیص ای   ) 272هعتم

« مارح ياهجاودزا  »272

ندرک هاگن  273ماکحا 

جاودزا هقرفتم  274لئاسم 
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ندادریش 275ماکحا 

275هراشا

نداد ریش  276طیارش 

نداد ریش  276بادآ 

نداد ریش  هقرفتم  277لئاسم 

هقفن تناضح و  دالوا ، 277ماکحا 

278قالط

278هراشا

قالط 279هّدع 

تافو 279هّدع 

یعجر نئاب و  280قالط 

ندرک عوجر  280ماکحا 

علُخ 280قالط 

تارابُم 281قالط 

قالط هقرفتم  281لئاسم 

281بصغ

281هراشا

« هدش ادیپ  هک  یلام  ماکحا  »283

راکش 284حبذ و 

284هراشا

حبذ 285روتسد 

حبذ 285طیارش 

رتش نتشک  286روتسد 

هحلسا اب  286راکش 
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يراکش گس  اب  287راکش 

یهام 288دیص 

خلم 288دیص 

اهیندیماشآ 288اهیندروخ و 

مَسَق 289ماکحا 

دهع 290رذن و 

291فْقَو

292تّیصو

295ثرا

295هراشا

لوا هقبط  296ثرا 

مود هقبط  297ثرا 

موس هقبط  298ثرا 

رهوش نز و  299ثرا 

ثرا هقرفتم  300لئاسم 

301هید

اهکناب 303ماکحا 

303هراشا

یکناب 304تارابتعا 

الاک 304تادراو 

الاک 305تارداص 

: 305مئامض

هقرفتم 305لئاسم 

یهقف تاحالطصا  306اههژاو و 
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( هر  ) تجهب یقتدمحم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  315کسانم 

باتک 315تاصخشم 

جح 315کسانم 

315همدقم

ثیدح 315لهچ 

جح 318بوجو 

هرمع جح و  اب  یلامجا  ییانشآ  لوا  318لصف 

هدرفم 318هرمع 

عّتمت 318ّجح 

عّتمت ّجح  ندش  بجاو  طیارش  مود  319لصف 

جح بوجو  طیارش  319حیضوت 

هلأسم 324دنچ 

جح هب  تّیصو  تّیم و  جح  ماکحا  موس  325لصف 

تباین ماکحا  مراهچ  328لصف 

عّتمت جح  ماکحا  332لامعا و 

332همدقم

عّتمت هرمع  لامعا  ماکحا و  لوا  332لصف 

تاقیممارحا 332ناکم 

هناگجنپ 332ياهتاقیم 

اهتاقیم 333ماکحا 

مارحا 334تابجاو 

مارحا 336تاّبحتسم 

مارحا 336تامّرحم 

دنوشیم تباث  دمع  ملع و  اب  مارحا  336تاراّفک 
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مارحا تامّرحم  337حیضوت 

هراّفک تخادرپ  حبذ و  ناکم  341یگنوگچ و 

فاوط عّتمت : هرمع  مود  341لمع 

فاوط 344تابجاو 

فاوط زامن  عّتمت : هرمع  موس  347بجاو 

یعس عّتمت : هرمع  مراهچ  348لمع 

ریصقت عّتمت : هرمع  مجنپ  350لمع 

جح لامعا  عتمت و  هرمع  نیب  نامز  صاخ  351ماکحا 

جح لامعا  مود  351لصف 

مارحا جح : لوا  351لمع 

تافرع رد  فوقو  جح : مود  352لمع 

رعشمهفلدزم رد  فوقو  جح : موس  352لمع 

ینِم 353لامعا 

هکم هناگ  جنپ  356لامعا 

ینم رد  هتوتیب  جح : مهدزاود  358لمع 

تارمج یمر  جح : مهدزیس  359لمع 

دودصم روصحم و  ماکحا  موس  360لصف 

360دودصم

دوشیم دارفا  هب  لدب  اهنآ  عتمت  جح  هک  361يدارفا 

دارفا جح  362تیفیک 

هدرفم هرمع  لامعا  362ماکحا و 

هدرفم 362هرمع 

عّتمت هرمع  هدرفم و  هرمع  362ياهقرف 

؟ تسا بجاو  یسک  رب  هدرفم  هرمع  363ایآ 
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هدرفم هرمع  نداد  ماجنا  363یگنوگچ 

هدرفم هرمع  363تّین 

هدرفم هرمع  مارحا  363ناکم 

هدرفم هرمع  رد  تاقیم  زا  مارحا  نودب  364نتشذگ 

هدرفم هرمع  مارحا  زا  ندش  جراخ  364یگنوگچ 

هرمع 364رارکت 

دنوش دراو  همّرکم  هّکم  هب  دنناوتیم  مارحا  نودب  هک  364يدارفا 

دنوش مرحُم  دنناوتیم  تاقیم  زا  رتولج  هدرفم ، هرمع  رد  هک  364يدارفا 

هدرفم هرمع  رد  ءاسن  364فاوط 

تبانج لسغ  نودب  هدرفم  هرمع  365ماجنا 

هرونم هنیدم  همظعم و  هکم  رد  زامن  ماکحا  زا  یضعب  هقرفتم  365لئاسم 

زور هد  365دصق 

ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  صاخ  366مکح 

366هراشا

دیلقت هب  طوبرم  لئاسم  366ضعب 

هرمع جح و  هب  طوبرم  سمخ  366لئاسم 

گنس كاخ و  366نتشادرب 

تراهط تساجن و  هب  طوبرم  ماکحا  367یضعب 

هنیدم هکم و  رد  بحتسم  367ياهلسغ 

همّرکم هّکم  هیعدا  367لامعا و 

367راتفگشیپ

نآ ماسقا  367اعد و 

تیبولطم 368ءاجر 

ناسنا یگدنز  رد  ترایز  اعد و  ندش  هتفریذپ  368راثآ 
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یمالسا تّما  تدحو  هنیمز  رد  هیصوت  369دنچ 

369هراشا

یمالسا تّما  تدحو  تّیمها  369فلا 

جح یهلا  رفس  رد  ادخ  نانامهیم  369ب 

میرامشب منتغم  ار  تصرف  370ج 

مینکن نآ  تّیمک  يادف  ار  تدابع  تّیفیک  370د 

جح 370هاگیاج 

ّجح عیرشت  370هفسلف 

جح مسارم  رد  اعد  رد  بلق  371روضح 

ّجح بادآو  لامعا  لوا  372شخب 

عّتمت هرمع  373تابجاو 

هدرفم هرمع  373تابجاو 

مارحا ياه  373تاقیم 

: مارحا 373تابجاو 

مارحا 373تاّبحتسم 

مارِحا 374تامّرحم 

مارحلا دجسم  هب  دورو  374بادآ 

فاوط 375تابحتسم 

فاوط طاوشا  375ياعد 

375هراشا

لّوا رود  375ياعد 

مود رود  376ياعد 

موس رود  376ياعد 

مراهچ رود  376ياعد 
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مجنپ رود  376ياعد 

مشش رود  376ياعد 

متفه رود  376ياعد 

فاوط زامن  377تابحتسم 

یعس 377تاّبحتسم 

هرمع ریصقت  378بادآ 

جح 378ماسقا 

: تسا مسق  هس  رب  378ّجح 

عتمت ّجح  378تابجاو 

: تسا لمع  عّتمت 13  ّجح  378تابجاو 

تافرع هب  فوقو  ات  ّجح  مارحإ  379تابحتسم 

هفرع بش  لامعاو  379تابحتسم 

هفرع بش  379ياعد 

تافرع هب  فوقو  381تابحتسم 

تافرع هب  فوقو  381هیعدا 

هفَرَع زور  رد  (ع ) نیسح ماما  382ياعد 

هفرع زور  رد  (ع ) داّجس ماما  387ياعد 

هفرع زور  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  391ترایز 

مارحلارعشم هب  فوقو  تاّبحتسم  زا  391یخرب 

تارمج یمر  392تاّبحتسم 

ینابرق 392بادآ 

ریصقتو قلح  392تاّبحتسم 

انم 392تاّبحتسم 

ْفیَخ دجسم  393تاّبحتسم 
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همّظعم هّکم  هب  تشگرب  393تاّبحتسم 

همّرکم هّکم  لامعاو  393تاّبحتسم 

عادو 393فاوط 

همّرکم هّکم  هکّربتم  ياهرازم  ترایز  مّود : 394شخب 

همّرکم هّکم  ياهرازم  هرابرد  هاتوک  394یحیضوت 

بلاطوبا ناتسربق  . 1394

394هراشا

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  يالعا  ّدج  مالسلا ) هیلع  ) فانم دبع  394ترایز 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمغیپ  ّدج  بلّطملادبع  394ترایز 

( مالسلا هیلع  ) نانمؤمریما راوگرزب  ردپ  )و  هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ یمارگ  يومع  بلاطوبا  ترضح  395ترایز 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  یمارگ  رسمه  هجیدخ ، ترضح  395ترایز 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  دنزرف  مساق  ترضح  395ترایز 

ّخف يادهش  رازم  . 2395

395هراشا

ّخف يادهش  395رازم 

. دنوش یم  ترایز  ناکم  نیا  رد  هک  تسا ، ناوارف  یهلا  يایبنا  روبق  هبعک  هناخ  فارطا  هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زاو  دراد . رارق  مالسلا ) مهیلع  ) ناربمایپ زا  يدایز  عمج  روبقو  رجاه  شردامو  لیعامسا  ترضح  كرابم  ربق  نآ  رد  هک  تسا  هدوب  لیعامسا  ترضح  هناخ  یبرغ ، نکرو  یلامش  نکر  لصاف  ّدح  هبعک  هناخ  رانک  مارحلا  دجسم  لخاد  رد  لیعامسا : رجِح  . 3

396هراشا

لیعامسا رجِح  رد  مالسلا ) امهیلع  ) رجاهو لیعامسا  ترضح  396ترایز 

لیعامسا رجح  رد  مالسلا ) مهیلع  ) ماظع يایبنا  ریاس  396ترایز 

همّرکم هّکم  هکربتم  نکاما  مّوس : 396شخب 

همّرکم هّکم  هکربتم  396نکاما 

هّکم رهش  دجاسم  زا  397یخرب 

هبعک تایصوصخو  مارحلا  397دجسم 

هبعک 397ناکرا 
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لیعامسا 397رجِح 

میهاربا 398ماقم 

398مزمز

هورم 398افص و 

بلاط یبا  398بعِش 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تدالو  398ّلحم 

ارِح 399راغ 

رْوَث 399هوک 

399تافَرَع

( مارحلارعشم  ) 399هفلَدزُم

399انِم

ْفیَخ 400دجسم 

هنیدمو هّکم  هار  نیب  هسّدقم  نکاما  مراهچ : 400شخب 

هنیدمو هّکم  هار  نیب  هسّدقم  400نکاما 

مخ ریدغ  400دجسم 

400ءاوَبا

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترضح  یمارگ  ردام  بهو  تنب  هنمآ  400ترایز 

400رَدب

401هذبر

هرونم هنیدم  هیعدا  401لامعا و 

رفس 401بادآ 

رفس هیعدا  401بادآ و 

تارایز هیعدا و  لّوا : 404لصف 

هکرتشم تارایز  404هیعدا و 
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لیمک 405ياعد 

هبدن 405ياعد 

تامس 406ياعد 

لّسوت 406ياعد 

يراتفرگ عفر  406ياعد 

جَرَف 406ياعد 

هباجإلا عیرس  407ياعد 

هیلع هّللا  تاولص  يدهم  ترضح  407ياعد 

هّینابعش 407تاجانم 

( مالسلا هیلع   ) نانمؤم ریما  409تاجانم 

رشع ۀسمخ  تاجانم  زا  تاجانم  409دنچ 

409هراشا

نیبئات 410تاجانم 

نیکاش 410تاجانم 

نیفئاخ 410تاجانم 

هعماج لّوا  411ترایز 

هریبک هعماج  411ترایز 

هّللا نیما  413ترایز 

ثراو 414ترایز 

سی لآ  415ةرایز 

( مالسلا مهیلع  ) هّمئا ترایز  زا  دعب  416ياعد 

فیرشلا هجرف  هللا  لجع  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  يارب  417اعد 

دهع 417ياعد 

بش 418زامن 
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بش زامن  418تیفیک 

( مالسلا اهیلع   ) همطاف ترضح  419زامن 

( مالسلا اهیلع  ) همطاف ترضح  زا  رگید  419زامن 

( مالسلا هیلع  ) نامَّزلا بحاص  ترضح  419زامن 

تجاح 420زامن 

راّیط رفعج  420زامن 

هّجح يذ  لّوا  ههد  421لامعا 

ریدغ دیع  422لامعا 

هلهابم زور  424لامعا 

هرّونم هنیدم  لامعا  مّود : 425لصف 

مالسلا مهیلع  عیقب  هّمئا  ارهز و  همطاف  ترضح  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ترایز  425تلیضف 

ترایز 426بادآ 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  لّوا  427ترایز 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترضح  مّود  428ترایز 

نآ زا  دعب  ياعد  ترایز و  429زامن 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) یبّنلادجسم تاّبحتسم  زا  429یشخب 

هبوت نوتس  دزن  زامن  430اعد و 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) یبّنلا دجسم  هرّونم و  هنیدم  رد  اعدو  هزور  430بابحتسا 

لیئربج ماقم  دزن  اعد  430زامن و 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  عادو  431ترایز 

( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  ترضح  432ترایز 

( مالسلا اهیلع  ) همطاف ترضح  لّوا  432ترایز 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  مّود  433ترایز 

مالسلا مهیلع  عیقب  هّمئا  433ترایز 
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مالسلا مهیلع  عیقب  همئا  رگید  434ترایز 

( مالسلا هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  435ترایز 

( مالسلا هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما  436ترایز 

( مالسلا هیلع  ) رقاب دّمحم  ماما  436ترایز 

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  436ترایز 

( مالسلا مهیلع  ) عیقب هّمئا  عادو  437ترایز 

( مالسلا امهیلع  ) بلّطملادبع نب  ساّبع  437ترایز 

( مالسلا امهیلع  ) نینمؤملاریما یمارگ  ردام  دسا  تنب  همطاف  437ترایز 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترضح  نارتخد  438ترایز 

( مالسلا امهیلع  ) راّیط رفعج  دنزرف  هّللادبع  بانجو  لیقع  بانج  438ترایز 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  دنزرف  میهاربا ، 438ترایز 

( مالسلا امهیلع  ) قداص ماما  دنزرف  لیعامسا  439ترایز 

( مالسلا اهیلع  ) هّیدعس همیلح  439ترایز 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  ياه  هّمع  439ترایز 

( مالسلا هیلع  ) لضفلاوبا ترضح  ردام  نینبلا  ّما  440ترایز 

روبق لها  440ترایز 

( مالسلا امهیلع  ) بلّطملادبع نب  هّللا  دبع  ترضح  440ترایز 

( مالسلا امهیلع  ) بلّطملادبع نب  هللادبع  ترضح  مود  440ترایز 

دُُحا يادهُش  ریاس  هزمح و  ترضح  ترایز  441تلیضف 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ يومع  هزمح  ترضح  441ترایز 

دُُحا يادهش  رگید  442ترایز 

هرّونم هنیدم  رد  هکّربتم  نکاما  442دجاسم و 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) یبّنلا 442دجسم 

زا دنترابع  دجسم  ّمهم  442ياهاج 
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عیقب 443ناتسربق 

ابُق 443دجسم 

سمّشلا ّدر  ای  خیضف  دجسمو  میهاربا   ّ مُا 443هبَرشَم 

ۀعمجلا 443دجسم 

دُحا 443ناتسربق 

رکسعلا 443دجسم 

هعبس 443دجاسم 

نیتلبقلاوذ 444دجسم 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) یبّنلا یّلصم  ای  همامغ  444دجسم 

( مالسلا اهیلع  ) ارهز ترضح  دجسم  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  444دجسم 

هلهابم 444دجسم 

هرجش 444دجسم 

سَّرَعُم 444دجسم 

مشاه ینب  444هّلحم 

يرگید 444دجاسم 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) یبّنلادجسم هرّونم و  هنیدم  444تاّبحتسم 

ابُق 445دجسم 

ابق دجسم  445لامعا 

نیتلبق وذ  446دجسم 

( بازحا دجسم   ) حتف 446دجسم 

هباجالا دجسم  رد  447اعد 

جح ناگژاو  447گنهرف 

447همدقم

447ا
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عیقب 447همئا 

یلع 447رابآ 

447عطابا

ءادهش 448جاربا 

448حطبا

448یحطبا

448اوبا

448سیبقوبا

یلع 448رایبا 

جح 448مامتا 

448هربثا

449برثا

449هزاجا

هفوص 449يزجا 

449دایجا

449جاجحا

تیزلا 449راجحا 

ءارملا 449راجحا 

449دحا

دحا 450هوک 

450مارحا

نتسب 452مارحا 

مارحلا تیب  452مارحا 

نتفرگ 453مارحا 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 725زکرم  هحفص 30 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


هتفرگ 453مارحا 

453یمارحا

 ) 453راصحا

جح 453ماکحا 

هرمع 453ماکحا 

453لالحا

453سمحا

تافرع 453يرایتخا 

رعشم 454يرایتخا 

هنیدم 454رخآ 

454نابشخا

454هوخا

جح 454بادآ 

مارحلا 454ةرادا 

نیفیرشلا نیمرحلا  نوئش  454ةرادا 

نیفوق 454كاردا و 

مرحم 454ءامدا 

454ناهدا

لحلا 455یندا 

455رخاذا

455رخذا

دلوملا 455قارا 

455كارا

هللا 455ضرا 
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هرجهلا 455ضرا 

تیب 455ناکرا 

هناگراهچ 455ناکرا 

جح 456ناکرا 

هرمع 456ناکرا 

هبعک 456ناکرا 

456رازا

للحت 456بابسا 

هبعک 456راتسا 

هبعک 457لالحتسا 

457تعاطتسا

یلذب 457تعاطتسا 

یلعج 457تعاطتسا 

457لالظتسا

جح 457رارقتسا 

457اومیقتسا

458مالتسا

رَجَح 458مالتسا 

نکر 458مالتسا 

458عاتمتسا

هرمع هب  458عاتمتسا 

458هبانتسا

458نتسا

هناوطسا  ) 458هناوتسا
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458نوتسا

458اووتسا

459لادسا

 ) 459فاوسا

هرخآلا 459قاوسا 

459راعشا

ندبلا 459راعشا 

هندب 459راعشا 

459هطاوشا

هعبس 459طاوشا 

جح 459رهُشا 

مرح 460رهشا 

تامولعم 460رهشا 

هفص 460باحصا 

هبقع 460باحصا 

لوا هبقع  460باحصا 

مود هبقع  460باحصا 

لیف 460باحصا 

تاقلعم 460باحصا 

مالسالا 461فانصا 

شقع نبا  461ةأضا 

نبل 461ةأضا 

461تاحضا

لوا 461يرارطضا 
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مود 461يرارطضا 

هنازور 461يرارطضا 

هنابش 461يرارطضا 

تافرع 462يرارطضا 

رعشم 462يرارطضا 

لوا يرارطضا  . 1462

مود يرارطضا  . 2462

462لحطا

462تسرطا

462ماطآ

462اولدتعا

462رامتعا

مرح 463مالعا 

جح 463لامعا 

هرمع 463لامعا 

ینم 463لامعا 

463هنعا

463تاواغآ

463تاوغا

463هضافا

تافرع زا  هضافا  . 1463

رعشم زا  هضافا  . 2463

ینم زا  هضافا  . 3463

464یقافآ
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464دارفا

جح 464داسفا 

جح 464لاعفا 

هرمع 464لاعفا 

عیطتسم 464ضارتقا 

جح 464ماسقا 

نادلبلا 464ۀلاکا 

يرقلا 464ۀلاکا 

465لالا

465داحلا

دوعس 465لآ 

هبیش 465لآ 

465ململا

465ما

جح 465تراما 

نیضرالا 466ما 

دودلا 466ما 

محار 466ما 

محر 466ما 

 ) نامحر 466ما 

همحر 467ما 

حور 467ما 

محز 467ما 

حبص 467ما 
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حص 467ما 

افصلا 467ما 

يرقلا 467ما 

رعاشملا 467ما 

یثوک 468ما 

جاح 468ریما 

جح 468ریما 

468نیما

468هنیما

468باصنا

مرحلا 468باصنا 

468راصنا

هنیدملا 469باقنا 

هنیدملا 469ۀیدوا 

469ساطوا

خیش 469دالوا 

هنیدم 469لوا 

رمرط سر  طحن  راو  469وا 

قافآ 469لها 

469لالها

هللا 470لها 

هیبلتلا 470لها 

هرضاحلا 470لها 

جح 470لها 
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مرح 470لها 

نیمرح 470لها 

هلح 470لها 

سمح 470لها 

هفص 470لها 

مسوم 470لها 

فقوم 470لها 

هکم 471لها 

رمق 471هّلها 

471هیلها

تانیب 471تایآ 

جح 471تایآ 

مارحا 471مایا 

قیرشت 471مایا 

عمج 472مایا 

جح 472مایا 

یمر 472مایا 

یمر 472مایا 

ینابرق 472مایا 

تادودعم 472مایا 

تامولعم 472مایا 

ینم 472مایا 

رحن 472مایا 

هفقو 473مایا 
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473عادیا

473نامیا

ص  جح ، کسانم  حیضوت  . ) دیوگب هیبلت  رابود  تسا  بحتسم  هنییآ  هب  درک  هاگن  رگا  نکلو  تسا  مارح  مرحم  يارب  دشابن ) تنیز  يارب  هچ  دشاب  تنیز  يارب  هچ   ) هنییآ رد  ندرک  هاگن  هنیآ 

هفص 473ناویا 

473ب

473رئب

دمحم لآ  473باب 

عیقبلا 473باب 

سمشلا ینب  473باب 

هبیش ینب  473باب 

تیبلا 474باب 

هبوتلا 474باب 

لیئربج باب  ك )  ) نامه َج )  ) ربجلا 474باب 

لیئربجلا 474باب 

زئانجلا 474باب 

هرهاط هرجح  474باب 

مرحلا 474باب 

نیطانحلا 475باب 

همحرلا 475باب 

لوسرلا 475باب 

مالسلا 475باب 

هکتاع 475باب 

هلبق 475باب 

هبعکلا 475باب 
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یبنلا 476باب 

ءاسنلا 476باب 

مارحلادجسم ياه  477باب 

477يداب

477هراب

ناراطع 478رازاب 

ظاکع 478رازاب 

478هساب

كدف 478غاب 

478رحب

478هرحب

478هریحب

478ردب

ردب 479رازاب 

ردب 479هوزغ 

ردب 479هاگترایز 

479ندب

479هندب

داسفالا 479ۀندب 

479شرب

480هلطرب

480عقرب

480هکرب

480هرب
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ثعبلا 480دیرب 

480هساسب

480قاسب

480تسب

مرح 481تسب 

هکم 481تسب 

481يرشب

481احطب

481ایحطب

هنرع 481نطب 

قیقع 481نطب 

رسحم 481نطب 

هکم 481نطب 

جو 482نطب 

482هثعب

482هرقب

هعبرا همئا  482هعقب 

یبنلا تیب  لها  482هعقب 

482عیقب

482هراشا

عیقب 482هیمست 

عیقب 482هقباس 

عیقب 483تلیضف 

عیقب 483ریهاشم 
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عیقب 483تابحتسم 

عیقب ياه  484تمسق 

لیخ 484عیقب 

تامعلا 484عیقب 

دقرغلا 484عیقب 

یلصم 485عیقب 

485هکب

برعلا 485دالب 

485طالب

ءارمح 485هطالب 

485دلب

ناطیتسا 486دلب 

نمآ 486دلب 

486هللادلب

یلاعت 486هللادلب 

486نیمالادلب

486مارحلادلب

هللا لوسر  487دلب 

487دجاسملادلب

487رذنلادلب

487راسیلادلب

لمن 91)  ) هدلبلا هذه  بر  دبعا  نا  ترما  امنا  َد ) َل  َب   ) 487هدلب

هقزورملا 487ةدلب 

هبیش 487ینب 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 725زکرم  هحفص 41 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ادخ ص  هناخ  نارئاز  اب  هارمه   ) دنا هدوب  نآ  ندیسوب  مالتسا و  هب  دّیقم  هللا  لوسر  اه  لقن  قبط  هتفرگ و  رارق  شرافس  دروم  دوسالا )  ) رجح ندیسوب  تایاور ، رد  َج ) َح   ) رجح ندیسوب 

487هرهب

487تیب

یبنلا یبا  487تیب 

لیعامسا 488تیب 

نازحالا 488تیب 

مقرالا 488تیب 

مالسالا 488تیب 

هللا 488تیب 

مارحلا هللا  489تیب 

مارحلا 489تیب 

مرحلا 489تیب 

نزحلا 489تیب 

اعدلا 489تیب 

لوسرلا 489تیب 

خیشلا 489تیب 

هولصلا 489تیب 

حارضلا 489تیب 

قیتعلا 489تیب 

سورعلا 490تیب 

رومعملا 490تیب 

رعشم رد  490هتوتیب 

ینم رد  490هتوتیب 

490ءادیب
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نیمارحالا 490نیب 

نیمرحلا 490نیب 

491پ

491هراشا

هبعک 491هدرپ 

هنیدم 494سپ 

هبعک 494تشپ 

میهاربا ماقم  495تشپ 

495سالپ

تارمج 495لپ 

هبعک 495ششوپ 

مارحا 495ندیشوپ 

هبعک 495نهاریپ 

هنیدم 495شیپ 

496ت

496جات

جحلا 496كرات 

496ریزعت

496عبت

جح رد  496دیرجت 

496لیلجت

496ریمجت

496میرحت

496للحت
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يده هب  496للحت 

رحن هب  497لللحت 

نامه 497قیلحت 

497سمحت

هلبق 497لیوحت 

جاجح 497لانیمرت 

مارحا 497كورت 

مرحم 497كورت 

همرحم 497كورت 

497هیورت

497قیرشت

498هیدصت

498هیحضت

498بیطت

498لیلظت

سأرلا 498ۀیطغت 

هلبق 498رییغت 

498ثفت

نادبا 498قیرفت 

رجح 498لیبقت 

499ریصقت

499دیلقت

يده 499دیلقت 

ص 58) جح ، همانگنهرف   ) تسا مارحا  كورت  زا  هک  اه  نخان  نتفرگ  َا ) ْل  ُم  َت   ) رافظالا 499میلقت 
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دیع 499تاریبکت 

500متکت

( ) یمالسا فراعم  گنهرف  . ) دوش هتفگ  دیاب  مارحا  يارب  هک  کیبل ) کل  کیرشال  کلملاو  ۀمعنلا  دمحلا و  نا  کیبل  کیبل ، مهللا  کیبل ،  ) هیبلت راهچ  َت )  ) عبرا تایبلت 

500دیبلت

500هیبلت

خرس 500لت 

نیرق 500لت 

500ددنت

500ردنت

500میعنت

501عتمت

لوا 501هعسوت 

مود 501هعسوت 

501فیقوت

هبعک 501تیلوت 

501هماهت

501نیت

501ث

502ریبث

ش  جح ، تاقیم   ) فاوطلاو مارحالا  هیبلت ) هب  مدرم  هجض   ) جعلا ینابرق ) رحن و   ) جثلا دیزگرب : ار  زیچ  راهچ  جح  زا  دیزگرب و  ات  راهچ  زیچ  ره  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دندومرف : مالسا  یمارگ  لوسر  ّج ) َث   ) جث

502ینث

ءاضیبلا 502ۀینث 

لحلا 502ۀینث 

يدکلا 502ۀینث 
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ایلعلا 502ۀینث 

ثدحملا 502ۀینث 

عادولا 502ۀینث 

503باوث

503روث

503هیوث

یقل 503تایث 

503ج

503هرباج

هللا 503راج 

میهاربا 503عماج 

فیخ 503عماج 

هنیدم 503عماج 

504هعماج

مارحا 504هماج 

هبعک 504هماج 

504هزیاج

504رابج

504هرابج

504لبج

504هفحج

عادولا 505ۀفحج 

505دج

505رجحلارادج
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505لادج

505يدج

505هعزج

505روزج

505هریزج

برعلا 506ةریزج 

506هنارعج

506رامج

506تاوامج

506تارمج

506هرمج

يرخالا 507ةرمج 

یلوالا 507ةرمج 

ایندلا 507ةرمج 

يرغصلا 507ةرمج 

یمظعلا 507ةرمج 

هبقعلا 507ةرمج 

يربکلا 507ةرمج 

هریبکلا 507ةرمج 

یطسولا 508ةرمج 

508عمج

هکم نینوخ  508هعمج 

عیقبلا 508ۀنج 

هنیصحلا 508ۀنج 
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یلعملا 508ۀنج 

رفسلا 509زاوج 

یبونج 509تهج 

یماش 509تهج 

یلامش 509تهج 

یلبق 509تهج 

509دایج

509هبیج

هللا لوسر  509ناریج 

510چ

سیرا 510هاچ 

لیعامسا 510هاچ 

سنا 510هاچ 

هعاضب 510هاچ 

هصوب 510هاچ 

هلفت 510هاچ 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هب  يراصنا  هحلطوبا  ار  هاچ  نیا  یبنلا . دجسم  لامش  تمس  رد  عقاو  هنیدم  ياه  هاچ  زا  ( 2) ءاح 510هاچ 

متاخ 511هاچ 

مرهلاوذ 511هاچ 

همور 511هاچ 

مزمز 511هاچ 

ایقس 511هاچ 

نامثع 511هاچ 

هلیسع 512هاچ 
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یلع 512هاچ 

سرغ 512هاچ 

خف 512هاچ 

اضف 512هاچ 

هصارق 512هاچ 

نومیم 512هاچ 

512رتچ

هیبلت 513راهچ 

نکر 513راهچ 

هبعک نکر  513راهچ 

کیبل 513راهچ 

513ح

513طئاح

513جاح

هرورص 513جاح 

نراق 513جاح 

عتمتم 513جاح 

روصحم 514جاح 

دودصم 514جاح 

درفم 514جاح 

514هجاح

514یجاح

514هنایجاح

نیمرح 514یجاح 
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514هیجاح

فاطم 514هیشاح 

514رضاح

515همطاح

515يربح

515شبح

515هبیبح

515جح

515جح

515هراشا

جح 515كرت 

جح 516دیاوف 

جح بوجو  ياه  516هار 

جح بوجو  516طیارش 

جح 516کسانم 

جح تابجاو  517عون 

جح ماجنا  517نامز 

جح عاونا  517توافت 

تیبلا 517باجح 

517تباجح

یمیهاربا 518جح 

518جاجح

دعب هنیدم  518جاجح 

لبق هنیدم  518جاجح 
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518زاجح

بابسالا 518جح 

یبابحتسا 518جح 

هلاطتسا 519جح 

يراجیتسا 519جح 

مالسا 519جح 

رغصا 519جح 

دارفا 519جح 

يداسفا 519جح 

ربکا 520جح 

دهعلاب 520جح 

رذنلاب 520جح 

هباینلاب 520جح 

نیمیلاب 520جح 

یلذب 520جح 

غالب 520جح 

هغالب 520جح 

يدلب 520جح 

تیب 521جح 

عربت 521جح 

تراجت 521جح 

عوطت 521جح 

مامت 521جح 

عتمت 521جح 
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یلهاج 522جح 

تیلهاج 522جح 

هلح 522جح 

سمح 523جح 

همدخ 523جح 

523رجح

523رجح

523تارجح

لیعامسا 523رجح 

دعسالا 524رجح 

524دوسالارجح

تیزلا 526رجح 

قامسلا 526رجح 

هبعکلا 527رجح 

هفیرش 527هرجح 

هرهاط 527هرجح 

همطاف 528هرجح 

هرهطم 528هرجح 

528نیرجح

یتنس 528جح 

هرورص 528جح 

سلط 528جح 

هبوقع 529جح 

هرمع 529جح 
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یضرف 529جح 

هضیرف 529جح 

ارقف 529جح 

نارق 529جح 

ءاضق 529جح 

لامک 529جح 

سانلل 529جح 

530جح هللا

هلدبم 530جح 

روربم 530جح 

عکستم 530جح 

عتمتم 530جح 

روصحم 530جح 

بحتسم 530جح 

رقتسم 531جح 

نیکرشم 531جح 

دودصم 531جح 

هدرفم 531جح 

هدرفم 531جح 

لوبقم 531جح 

روذنم 531جح 

یتاقیم 531جح 

یبدن 531جح 

يرذن 532جح 
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تهزن 532جح 

یتباین 532جح 

بجاو 532جح 

عادولا 532جح 

532لوجح

532نوجح

مالسالا 532ۀجح 

غالبلا 533ۀجح 

هغالبلا 533ۀجح 

مامتلا 533ۀجح 

لامکلا 533ۀجح 

عادولا 533ۀجح 

شورف 533هجح 

533هیجح

533ادح

حتفلا 534قئادح 

هعبس 534قئادح 

فاوط 534دح 

تافرع 534دح 

هفلدزم 534دح 

رعشم 534دح 

فاطم 534دح 

ینم 534دح 

مرح 534دودح 
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534هدح

535هیبیدح

535ارح

535مارح

535نامارح

535سرح

535مرح

536مرح

536مرح

536مرح

نمآ 536مرح 

عیقب همئا  536مرح 

هللا 536تامرح 

هللا 536مرح 

یلاعت هللا  536مرح 

لوسرلا 536مرح 

نما 537مرح 

537نامرح

نیفیرش 537نامرح 

تیب لها  537مرح 

هنیدم 537مرح 

هکم 537مرح 

537همرح

537یمرح
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537نیمرح

نیفیرش 537نیمرح 

537هرح

538يرح

لوا 538قیرح 

مود 538قیرح 

538مازح

538هروزح

538هنسح

بکوک 538شح 

539باصح

539هبصح

بازعلا 539نصح 

بکوک 539نصح 

539هوصح

539یصح

رامجلا 539یصح 

فذخلا 539یصح 

539باطح

539میطح

هللا لوسر  540هریظح 

هبوت 540هرفح 

سابع 540هریفح 

بلطملادبع 540هریفح 
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540لح

540لالح

541قلح

541هلح

هبعکلا 541یلح 

مرحلا 541مامح 

541سمح

542اسمح

542لمح

542هنانح

هعبس 542هطئاوح 

یبنلا 542طئاوح 

542جاوح

543ضایح

543هریح

ادهشلا 543یح 

هعبس 543ناطیح 

543خ

بایخ 543نوتاخ 

برع 543نوتاخ 

تانئاک 543نوتاخ 

. نیفیرشلا نیمرحلا  مداخ  َم ) َر  َح  ْل  ُم  ِد   ) نیمرحلا 543مداخ 

نیفیرشلا نیمرحلا  543مداخ 

ءارمح 544هماخ 
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لیئربج 544هناخ 

ادخ 544هناخ 

هبعک 544هناخ 

544هواخ

544فذخ

544یمازخ

تیزلا 544هنازخ 

هبعکلا 544ۀنازخ 

شیرق 545ءارضخ 

عادو 545هبطخ 

نوجحلا 545مطخ 

عطقملا 545لخ 

ماقم 545فلخ 

هبعک 545قولخ 

ریدغ 545مخ 

دالبلا 545ریخ 

545هریخ

رفصالا 546ةریخ 

 ) دودملا 546ةریخ 

546فیخ

هنامج 546همیخ 

546د

مرح 546هریاد 

فاوط 546هریاد 
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هبعک 546هریاد 

فاطم 546هریاد 

تیقاوم 546هریاد 

اه تاقیم  547هریاد 

547راد

راربالا 547راد 

بویا وبا  547راد 

بلاطوبا 547راد 

فسوی وبا  547راد 

مایخالا 547راد 

مقرالا 547راد 

هنعالا 548راد 

نامیالا 548راد 

ءاضیبلا 548راد 

نارزیخلا 548راد 

هرافسلا 548راد 

همالسلا 548راد 

هنسلا 548راد 

يروشلا 549راد 

افصلا 549راد 

هفایضلا 549راد 

 ) نافیضلا 549راد 

هلجعلا 549راد 

هلجعلا 549راد 
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549هرامعلاراد

حتفلا 549راد 

هبقلا 550راد 

ءارقلا 550راد 

هوسکلا 550راد 

راتخملا 550راد 

يدتنملا 550راد 

نیرجاهملا 550راد 

هغبانلا 550راد 

هودنلا 551راد 

هرجهلا 551راد 

هبعکلا 551ربد 

551جرد

يرایتخا 552كرد 

يرارطضا 552كرد 

فوقو 552كرد 

نیفوقو 552كرد 

ءاضیبلا 552ةرد 

نوراه 552هرد 

ادخ 552تسد 

552اعد

هفرع 552ياعد 

تاوغالا 553ۀکد 

تاوقالا 553ۀکد 
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553هلد

553لیلد

جحلا 553ءامد 

للحتلا 553مد 

عتمتلا 553مد 

هعتملا 554مد 

ةاش 554مد 

هبعک 554ریاود 

554راود

نوخ 554مد 

554قرود

لهالا 554ةریود 

رجح 554راوید 

راجتسم 554راوید 

555ذ

555اذ

طاونا 555تاذ 

رجحلا 555تاذ 

رارحلا 555تاذ 

هقلسلا 555تاذ 

میلسلا 555تاذ 

قرع 555تاذ 

لخنلا 555تاذ 

عدولا 555تاذ 
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556حبذ

ربکا 556حبذ 

ینابرق 556حبذ 

ربکا 556حبذ 

هیبلت 556رکذ 

556هجحلاوذ

مارحلا 556ۀجحلاوذ 

556هفیلحلاوذ

556هصلخلاوذ

556نیتلبقوذ

557هدعقلاوذ

557تابعکلاوذ

557زاجملاوذ

557هودنلاوذ

557مرهلاوذ

يوط 557يذ 

نیلزنملا 557يذ 

نینطولا 557يذ 

557ر

558ءارلا

558هلحار

558سأر

558یسأر

558تاصقار
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558هذبر

558جاتر

تیافک هب  558عوجر 

558محر

ءارمح 559ماخر 

559ءادر

559تدافر

559ثفر

هئرملا 559قیفر 

559ءاطقر

559زاکر

لیئربج 559ۀضکر 

559نکر

دوسا 560نکر 

يرصب 560نکر 

یبونج 560نکر 

رجح 560نکر 

دوسالارجح 560نکر 

یماش 560نکر 

یقرش 560نکر 

یلامش 560نکر 

یقارع 560نکر 

یبرغ 560نکر 

یبرغم 561نکر 
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ینامی 561نکر 

561لمر

561یمر

رامج 562یمر 

تارمج 562یمر 

يرخا هرمج  562یمر 

یلوا هرمج  562یمر 

یطسو هرمج  562یمر 

هرمج هس  563یمر 

563کنر

563كونر

563ءاورلا

هبعک 563شوپور 

563ءاحور

هعتم مد  563هزور 

563هضور

یتشهب 563هضور 

لوسر 563هضور 

هفیرش 564هضور 

یبنلادجسم 564هضور 

هرهطم 564هضور 

يوبن 564هضور 

یبنلا 564ۀضور 

564هامور
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564همور

565ضایر

565لایر

565هطیر

565ز

565رئاز

هللا تیب  565نارئاز 

دعب هنیدم  565نارئاز 

لبق هنیدم  565نارئاز 

. هار هشوت  565داز 

هلحار 566داز و 

رجحلا 566قاقز 

لاوطلا 566قاقز 

نیراطعلا 566قاقز 

دلوملا 566قاقز 

566مزامز

566مزمز

567نییمزمز

567ممز

568ترایز

جح 568ترایز 

هرود 568ترایز 

هرمع 568ترایز 

هبعک 568تنیز 
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هبعک 568ياهرویز 

568س

جاحلا 568هقباس 

هلواخن 568تاداس 

568قاس

جاح 568رالاس 

569هملاس

569هحوبس

هبعک 569راتس 

هبابلوبا 569نوتس 

هیماما 569نوتس 

هبوت 569نوتس 

دجهت 569نوتس 

هعزج 570نوتس 

سرح 570نوتس 

هنانح 570نوتس 

ریرس 570نوتس 

هشیاع 570نوتس 

یلع 570نوتس 

هعرق 571نوتس 

سرحم 571نوتس 

هقلخم 571نوتس 

ربقلا ۀعبرم  571نوتس 

نیرجاهم 571نوتس 
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دوفو 571نوتس 

572تنادس

تیبلا 572ۀندس 

هبعک 572هندس 

للخلا 572اودس 

ندیشارت 572رس 

572هیدعس

572يدوعس

573یعس

هورم افص و  نیب  573یعس 

هورم افص و  573یعس 

573هلوره

رسحم يداو  574یعس 

طوش تفه  574یعس 

574نییعس

574ترافس

هللا 574یلارفس 

574تیاقس

جاحلا 574ۀیاقس 

سابعلا 574ۀیاقس 

575ءایقس

لیعامسا 575ءایقس 

لیعامسا هللا  575ءایقس 

هدعاس ینب  575هفیقس 
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اه هجاوخ  575يوکس 

575مالس

576علس

576هقلس

ندز 576گنس 

ماقم 576گنس 

لاوطلا 576قوس 

يده 576قوس 

576هقیوس

هرمج 576هس 

يده 576قایس 

576هدیس

نادلبلا 577ةدیس 

577لیس

لشهن ما  577لیس 

ریبک 577لیس 

577ش

جاحلا 577نوئش 

یلخاد 577خاش 

ناطیش 577خاش 

577ناورداش

577ناورذاش

578هرعاش

578ةاش
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578دهاش

نیشن عبرم  578هاش 

578هعشابش

578هعابش

لایعلا 578ۀعابش 

579كابش

رعشم رد  ندنام  579بش 

ینم رد  ندنام  579بش 

قیرشت ياه  579بش 

579نییبیش

579هرجش

579هرجش

راربالا 579بارش 

للحت 579طرش 

جاحلا 579ۀطرش 

هکم 580يافرش 

580هفیرش

هکم 580فیرش 

580رئاعش

هللا 580رئاعش 

جح 580رئاعش 

580راعش

جحلا 580راعش 

مرحم 581راعش 
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581هراعش

مرح 581عاعش 

فاوط 581عاعش 

بد یبا  581بعش 

بلاط یبا  581بعش 

فسوی یبا  582بعش 

نیرازج 582بعش 

( مالسلا هیلع  ) یلع 582بعش 

هربقم 582بعش 

دلوم 582بعش 

582هریعش

582ءافش

مقس 582ءافش 

583یبیمش

583یسیمش

583لاوش

583طوش

583ادهش

دحا 583يادهش 

ردب 583يادهش 

تنج 583يادهش 

هرح 584يادهش 

خف 584يادهش 

مارح 584رهش 
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584حیش

584ناطیش

هلواخن 584نایعیش 

585ص

هدافرلا 585بحاص 

هیاقسلا 585بحاص 

585هیفاص

تافرع 585يارحص 

رعشم 585يارحص 

ینم 585يارحص 

585دص

585ردص

585رورص

586هرورص

586افص

586حافص

هورم 586افص و 

586هفص

586حالص

587امص

587ریبانص

587هروص

587دیص

یمارحا 587دیص 
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یمرح 587دیص 

587ط

587بئاط

587فئاط

588نیفئاط

588هباط

588هرهاط

588ابابط

588زارط

588ماعط

راربالا 588ماعط 

معط 588ماعط 

588سلط

588فاوط

دهعلا رخآ  589فاوط 

هضافا 589فاوط 

فاوط لوا  590فاوط 

دهع لوا  590فاوط 

هللا تیب  590فاوط 

تیحت 590فاوط 

لومحم لماح و  590فاوط 

جح 590فاوط 

مود 590فاوط 

نکر 590فاوط 
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نانز 590فاوط 

ترایز 590فاوط 

، هدرفم هرمع  . 1591

، عتمت هرمع  . 2591

، جح . 3591

تنس 591فاوط 

ردص 591فاوط 

نابرع 591فاوط 

هرمع 591فاوط 

، عتمت هرمع  . 1592

، هدرفم هرمع  . 2592

ضرف 592فاوط 

هضیرف 592فاوط 

مودق 592فاوط 

اقل 592فاوط 

بحتسم 592فاوط 

عتمتم 592فاوط 

هعتم 592فاوط 

ءاسن 592فاوط 

، عتمت هرمع  . 1593

، هدرفم هرمع  . 2593

هلفان 593فاوط 

بجاو 593فاوط 

عادو 593فاوط 
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593نیفاوط

593بیط

593هبیط

593هبیط

594هبیط

594هبیط

594ظ

594ایابظ

594الظ

594لالظ

594ع

594رئاع

594همصاع

594هیفاع

595رقاع

595فکاع

595هیلاع

هعاطتسالا 595ماع 

رصحلا 595ماع 

595ابع

طلتخم 595تدابع 

رادلا 595دبع 

595قیتع

596جع
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596لدع

596ارذع

596ءارع

596برع

هدئاب برع  . 1596

هیقاب برع  . 2596

597ناتسبرع

598شرع

هللا 598شرع 

599تافرع

599هفرع

599هنرع

برع 599سورع 

599شورع

600ضورع

600يرع

600شیرع

600نارکسع

600هلیسع

هلماک 600هرشع 

600رفصع

600همصع

600هبقع

يرخا 601هبقع 
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یلوا 601هبقع 

یطسو 601هبقع 

601قیقع

601ظاکع

مرح 601میالع 

مالسا 601ملع 

601نیملع

مرح 602نیملع 

مد 602هیلع 

602رامع

602ترامع

602هرمع

هرمع 602هیمست 

هرمع 602نامز 

یبابحتسا 603هرمع 

مالسالا 603ةرمع 

دارفا 603هرمع 

همکا 603هرمع 

التب 603هرمع 

عوطت 603هرمع 

عتمت 603هرمع 

عتمت 604هکم و 

هیبیدح 604هرمع 

هیبجر 604هرمع 
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حلص 604هرمع 

صاصقلا 604هرمع 

اضق 604هرمع 

هیضق 604هرمع 

هلوتبم 605هرمع 

یبحتسم 605هرمع 

هدرفم 605هرمع 

هضورفم 605هرمع 

بجاو 606هرمع 

606دومع

606رومع

606ماقملادنع

606یلاوع

606هنوع

یحضا 606دیع 

نابرق 606دیع 

606ریع

قزرا 607نیع 

اقرز 607نیع 

هفرع 607نیع 

607نینیع

607غ

روث 607راغ 

ارح 607راغ 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 725زکرم  هحفص 77 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


تالسرم 608راغ 

608هشاغ

608بغبغ

هفحج 608ریدغ 

مخ 608ریدغ 

608ارغ

608سرغ

یعرش 608بورغ 

هبعک 609لازغ 

609هزغ

 ) رَفس 609لسغ 

609هبلغ

ص 155) نیملعتملا ، هرصبت  ص 115 ؛ هعمل ج 1 ، ص 217 ؛ هیاهنلا ، . ) قیقع يداو  ك )  ) طسو تسا  تاقیم  ِر ) َغ   ) 609هرمغ

609ف

609ناراف

610هحضاف

هکم 610حتف 

610خف

610كدف

هللا یلا  610رارف 

610ناشارف

جح 611خسف 

611قوسف

جح 611تاوف 
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جح 611توف 

ماقملا 611یف 

611ق

611سداق

611هسداق

611هیسداق

612نراق

612همصاق

612ابق

612یطابق

612نیتبق

بلاطوبا 612ناتسربق 

دحا 612ناتسربق 

ردب 612ناتسربق 

عیقب 612ناتسربق 

مشاه ینب  612ناتسربق 

نوجح 613ناتسربق 

شیرق 613ناتسربق 

العم 613ناتسربق 

613نیتلبق

614هلبق

مانا 614هلبق 

لوا 614هلبق 

مود 614هلبق 
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هنیدم 614هلبق 

 ) ءادهشلا 615روبق 

615هوبق

615هبق

مدآ 615هبق 

نازحالا 615ۀبق 

 ) مالسالا 615ۀبق 

لوسرلا تانب  615هبق 

ءاضیبلا 615ۀبق 

ایانثلا 616ۀبق 

هدج 616هبق 

نزحلا 616ۀبق 

ءارضخلا 616ۀبق 

ءارضخلا 616ۀبق 

سوئرلا 617ۀبق 

ءاقرزلا 617ۀبق 

تاجوزلا 617ۀبق 

تیزلا 617ۀبق 

بارشلا 617ۀبق 

عمشلا 617ۀبق 

هرخصلا 617ۀبق 

ءاحیضلا 618ۀبق 

یبنلا مع  سابعلا  618ۀبق 

هیسابع 618هبق 
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قیتعلا 618ۀبق 

( مالسلا هیلع  ) یلع 618هبق 

َم) ِط  ِء   ) همطاف 618هبق 

ّر) َف  ْل  ُت   ) نیشارفلا 619ۀبق 

عرصم 619هبق 

َو) ْل  ُت   ) یحولا 619ۀبق 

نوراه 619هبق 

619سیبق

619نارق

فاوط 619نارق 

620هاگنابرق

ُق)  ) 620ینابرق

ینابرق 620هیمست 

ینابرق 620ناکم 

ینابرق ناویح  620تابجاو 

ینابرق ناویح  620تابحتسم 

ینابرق لمع  620تابحتسم 

ینابرق لمع  620تباین 

ینابرق زا  621فده 

ینابرق 621هرافک و 

ینابرق 621هارمه 

َق)  ) 621نرق

. لزانملا نرق  ك )  ) راصتخا َر ) َق  ( ) َق  ) 621نرق

ِل) َّث  ُن   ) بلاعثلا 621نرق 
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ِز) َم  ْل  ُن   ) لزانملا 621نرق 

َي) َق   ) 622ناتیرق

َت) َي  َق   ) 622نیتیرق

َر) ُق   ) 622شیرق

یحطبا 622شیرق 

رهاوظ 622شیرق 

َق)  ) 622نیرق

ِي) َق   ) 622هیرق

راصنالا 622ۀیرق 

ُح) ْل   ) سمحلا 623ۀیرق 

هللا لوسر  623ۀیرق 

َم) َق  ْل   ) همیدقلا 623ۀیرق 

َّن)  ) لمنلا 623ۀیرق 

حزق هوک  ك )  ) نامه 623حزق 

ِّي) ّش  َق   ) 623هیشاشق

َو) ِك  ْل  ُر  َق   ) هوسکلا 623رصق 

ناعقیعق هوک  ك )  ) نامه 623ناعقیعق 

ص  جح ، کسانم  تسا . مارح  مارحا  لاح  رد  نانز  رب  نیزافق  ندیشوپ  دندناشوپ ) یم  دوخ  تسد  هب  امرس  عفد  يارب  برع  نانز  هک  هبنپ  زا  رپ  هچراپ  ود   ) تسا شکتسد  یعون  ّف ) ُق   ) نیزافق

(. هدئام 97 ... ) اوملعتل کلذ  دئالقلا  يدهلاو و  مارحلا  رهشلا  سانلل و  ًامایق  مارحلا  تیبلا  ۀبعکلا  هللا  لعج  َق ء )  ) 623دئالف

نامیالا 624بلق 

624سیلق

624تدایق

سان 624مایق 

موصیق هایگ  ك )  ) نامه 624موصیق 
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624گ

624واگ

تاعجارم 624هورگ 

625دبنگ

625دنفسوگ

 ِ( َخ ِا   ) رخذا 625هایگ 

َم) ُخ   ) یمازخ 625هایگ 

حیش 625هایگ 

َف) ُع   ) رفصع 625هایگ 

َق)  ) موصیق 625هایگ 

625هبال

625مدتال

626قرشال

مارحا 626سابل 

سمح 626سابل 

عرد 626سابل 

( اق َل   ) یقل 626سابل 

َم)  ) غوبصم 626سابل 

ْل) ُّب  ُل   ) نامیالا 626بل 

ًب) ل   ) 626کیبل

َم) َج  َل   ) 626لمجایحل

َر) َح  َءط  َق  ُل   ) مرح 626هطقل 

ُل)  ) 627گنل

ك) ( ) ل  ) 627اول
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627يرول

( اَحا َءل  َل   ) یحضا 627هلیل 

َج)  ) عمج 627هلیل 

ِب) َح   ) هبصح 627هلیل 

ِف) َل  َد  ُم   ) هفلدزم 627هلیل 

َع) َم   ) رعشم 627هلیل 

هبصح هلیل  ك )  ) نامه َن )  ) رفن 627هلیل 

ص 205) جح ، کسانم  . ) تسا هنیدم  مرح  دح  هک  یخالگنس  نیمز  627یلیل 

ص  نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  . ) درادن دوجو  ندرک  یل » یل   » جح لامعا  رد  دشاب و  یمن  حیحص  دنا و  هدومن  ریبعت  ندرک  یل » یل   » یضعب ار  هلو  ره  نتفر و  هار  اپ  کی  اب  َل ) َل   ) یل یل 

627م

627یحام

َذ ن) م   ) لالب 628هنذأم 

مارحلا دجسم  628هنذأم 

یبنلا دجسم  628هنذأم 

ْل) ُز  ِر  َم   ) نامیالا 628زرأم 

628مزأم

628نامزأم

628نیمزأم

هللا 628لام 

میهاربا ما  628لام 

تاهجلا 628لام 

جح 629هام 

مارح 629هام 

نوخ 629هام 
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629كرابم

629هکرابم

629كربم

هقانلا 629كربم 

جح 629تالطبم 

ْل) ُء  َو  َم   ) مارحلا لالحلا و  629ءوبم 

َع) ُم   ) 630ناتعتم

ِّو) َع  َت  ُم   ) 630دوعتم

ِع) ُم   ) جح 630هعتم 

هجحلا 630ۀعتم 

630ررکتم

630عتمتم

جحلا یلا  هرمع  هب  630عتمتم 

631هعتمتم

631هباثم

631هروبجم

هدالق 631سلجم 

نیرجاهم 631سلجم 

631يذاحم

631هببحم

631هبوبحم

631هروبحم

632هبحم

دجهت 632بارحم 
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یفنح 632بارحم 

تاوقالا ۀکد  632بارحم 

ینامیلس 632بارحم 

ینامثع 632بارحم 

س)  ) همطاف 632بارحم 

مرح خیاشم  633بارحم 

يوبن 633بارحم 

یبنلا 633بارحم 

633مرحم

633همرحم

633هسورحم

633رسحم

634رصحم

634روصحم

مارحا 634تاروظحم 

634هظوفحم

635هفوفحم

635لحم

635لحم

یعس 635لحم 

هرافک 635لحم 

635للحم

لوا 635للحم 

مود 635للحم 
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موس 635للحم 

يدهلا 635لحم 

مشاه ینب  636هلحم 

ءادهش 636هلحم 

هلواخن 636هلحم 

636لمحم

مرح 636طیحم 

تیقاوم 636طیحم 

تیزلا 637نزاخم 

637هراتخم

637یبتخم

قدص 637جرخم 

637هقلخم

فاوط 637رادم 

637لخدم

قدص 637لخدم 

638جردم

638هنیدم

هنیدم تالحم  639قطانم و 

هنیدم ياه  639هناخ 

هنیدم ياه  639هاچ 

هنیدم 639ياههوک 

رخآ 639هنیدم 

لوا 639هنیدم 
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دعب 640هنیدم 

ولج 640هنیدم 

جاحلا 640ۀنیدم 

برلا 640ۀنیدم 

لوسرلا 640ۀنیدم 

ءامسلا 640ۀنیدم 

ارذعلا 640ۀنیدم 

هبیط 640هنیدم 

لبق 641هنیدم 

هفرشم 641هنیدم 

همرکم 641هنیدم 

هرونم 641هنیدم 

یبنلا 641ۀنیدم 

برثی 641هنیدم 

641داذم

641حبذم

641بهذم

641قهارم

642هقهارم

642دبرم

ربقلا 642ۀعبرم 

642هموحرم

642هقوزرم

نیتیصخلا 642ضوضرم 
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هللا لوسر  642دقرم 

هرهطم 642دقرم 

642نیتورم

643هورم

643هیورم

رامتعالا 643دیرم 

643هفلدزم

643روزم

643هلوزم

هعبرا 643دجاسم 

هثالث 643دجاسم 

هرود 643دجاسم 

هعبس 643دجاسم 

هتس 644دجاسم 

حتف 644دجاسم 

هنیدم 644دجاسم 

هکم 644دجاسم 

644راجتسم

جح 645تابحتسم 

645عیطتسم

645هعیطتسم

645هفلتسم

645عمتسم

645هرفوتسم
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645دجسم

میهاربا 645دجسم 

میهاربا 645دجسم 

رکبوبا 645دجسم 

رکبوبا 646دجسم 

رذوبا 646دجسم 

رایبا 646دجسم 

بعک نب  یبا  646دجسم 

هباجا 646دجسم 

هباجا 647دجسم 

دحا 647دجسم 

مارحا 647دجسم 

بازحا 647دجسم 

ءاقستسا 648دجسم 

تحارتسا 648دجسم 

یلعا 648دجسم 

یصقالا 648دجسم 

میهاربا ما  648دجسم 

648نادجسم

رمق قاقشنا  649دجسم 

ریحب 649دجسم 

عئادب 649دجسم 

هلغب 649دجسم 

عیقب 649دجسم 
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لالب 649دجسم 

لالب 649دجسم 

هلیدج ینب  649دجسم 

قیرز ینب  650دجسم 

هدعاس ینب  650دجسم 

ملاس ینب  650دجسم 

هملس ینب  650دجسم 

رفظ ینب  650دجسم 

هکتاع ینب  650دجسم 

يدع ینب  650دجسم 

یعوب 650دجسم 

تعیب 650دجسم 

ربمایپ 651دجسم 

يوقت 651دجسم 

میعنت 651دجسم 

ایانث 651دجسم 

دحا لبج  651دجسم 

هامرلا لبج  651دجسم 

نینیعلا لبج  652دجسم 

هفحج 652دجسم 

هنارعج 652دجسم 

هعمج 652دجسم 

نج 652دجسم 

هیبیدح 652دجسم 
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مارحلا 653دجسم 

مارحلا 653دجسم 

سرح 654دجسم 

هزمح 654دجسم 

هزمح 654دجسم 

قدنخ 655دجسم 

فیخ 655دجسم 

هغبانلا راد  655دجسم 

عرد 656دجسم 

بابذ 656دجسم 

هفیلحلا وذ  656دجسم 

نیتلبقوذ 656دجسم 

تیار 656دجسم 

تیار 656دجسم 

سمش در  657دجسم 

هعبس دجاسم  زا  لوسر  657دجسم 

ارهز 657دجسم 

قبس 657دجسم 

هدجس 657دجسم 

فرس 657دجسم 

ایقس 658دجسم 

ناملس 658دجسم 

هرجش 658دجسم 

هرجش 658دجسم 
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رمقلا قش  659دجسم 

سمش 659دجسم 

یسمش 659دجسم 

ءادهش 659دجسم 

نیخیش 659دجسم 

هرخص 659دجسم 

حیافص 659دجسم 

رارض 660دجسم 

هکتاع 660دجسم 

تافرع 660دجسم 

هنرع 660دجسم 

شیرع 660دجسم 

رکسع 660دجسم 

هبقع 660دجسم 

یلع 660دجسم 

رمع 661دجسم 

هرمع 661دجسم 

مخ ریدغ  661دجسم 

هلازغ 661دجسم 

همامغ 661دجسم 

همطاف 662دجسم 

حتف 662دجسم 

خسف 662دجسم 

خیضف 662دجسم 
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ابق 662دجسم 

نیتلبق 663دجسم 

هیرکسع هلشق  664دجسم 

چوق 664دجسم 

شبک 664دجسم 

ریبک 664دجسم 

رثوک 664دجسم 

هدئام 664دجسم 

هلهابم 664دجسم 

مرحم 664دجسم 

یبتخم 665دجسم 

هنیدم 665دجسم 

هفلدزم 665دجسم 

حارتسم 665دجسم 

دجیسم 665دجسم 

میهاربا ما  هبرشم  665دجسم 

مارحلا رعشم  665دجسم 

حبصم 665دجسم 

عرصم 666دجسم 

یلصم 666دجسم 

سرعم 666دجسم 

هکم 666دجسم 

نیترانم 666دجسم 

فرصنم 666دجسم 
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ینم 666دجسم 

يوبن 666دجسم 

یبنلا 667دجسم 

رحن 669دجسم 

لحن 669دجسم 

هرمن 669دجسم 

يداو 670دجسم 

نی 670دجسم 

رجح 670سم 

670یعسم

670هلفسم

671هنیکسم

671خلسم

671هملسم

 ) 671رعاشم

جح 671رعاشم 

همظعم 671رعاشم 

میهاربا ما  671هبرشم 

672هفرشم

672رعشم

یصقالا 672رعشم 

مارحلا 672رعشم 

672دوهشم

672دودصم
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673الصم

ءاقستسا 673یلصم 

یلع 673یلصم 

دیع 673یلصم 

هللا لوسر  673عجضم 

673هنومضم

673هنونضم

673فاطم

673فوطم

674هبیطم

674هلظم

674داعم

674رفاعم

674يرفاعم

674رمتعم

674مجعم

674هنجعم

675تادودعم

یبنلا 675سرعم 

هفیلحلا يذ  675سرعم 

675هموصعم

675هشطعم

675العم

675تاقلعم
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675تامولعم

676یلعم

676هیذغم

676همخفم

676هادفم

676درفم

جح 676تادسفم 

مشاه ینب  676رباقم 

نوجح 676رباقم 

دحا يادهش  676رباقم 

راصتخا 676ماقم 

میهاربا 677ماقم 

ماقم 677تلیضف 

ماقم 677ناکم 

ماقم 677راصح 

ماقم 678هارمه 

لالب 678ماقم 

لیئربج 678ماقم 

یلبنح 678ماقم 

یفنح 678ماقم 

یعفاش 678ماقم 

یکلام 679ماقم 

مزتلم 679ماقم 

الصم 679ماقم 
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عیقبلا 679ةربقم 

نوجحلا 679ةربقم 

ءادهشلا 679ةربقم 

نیبیطملا 679ةربقم 

هالعملا 679ةربقم 

مشاه ینب  679هربقم 

679هسدقم

جح یبوجو  680تامدقم 

جح هیدوجو  680تامدقم 

680رقم

هفیرشلا 680ةروصقم 

نیغلبملا 680ةروصقم 

680عطقم

680اکم

مارحا 681ناکم 

زئانجلا 681ناکم 

681هیربکم

681ناتکم

681هموتکم

681همرکم

681هنونکم

682هکم

682هکم

هکم 682لیاضف 
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هکم 682مرح 

مرح 683ماکحا 

هکم 683تابحتسم 

هکم باقلا  684یماسا و 

هکم ياه  684هوک 

هکم 684دجاسم 

هکم 685تموکح 

همرکم 685هکم 

همظعم 685هکم 

686هنیکم

686ءالم

686مزتلم

686انم

مرحلا دجسم  686رانم 

مارحلا دجسم  686هرانم 

مالسلا باب  687هرانم 

هیسیئر 687هرانم 

همحرلا باب  687هرانم 

هینامیلس 687هرانم 

هیدیجم 687هرانم 

688کسانم

جح 688کسانم 

ینم 688کسانم 

شیرق 688بصانم 
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هبعک 688بصانم 

688هراشا

هنعا . 1688

، مالزا راسیا و   2.688

تباجح . 3688

تظافح . 4689

هید . 5689

تدافر . 6689

تنادس . 7689

ترافس . 8689

تیاقس . 9689

ترامع . 10690

هبق . 11690

اضق . 12690

تدایق . 13690

ءاول . 14690

تروشم . 15690

هودن . 16690

هکم 690بصانم 

ربمایپ 690ربنم 

مارحلا دجسم  690ربنم 

یبنلا دجسم  691ربنم 

يوبن 691ربنم 

691رحنم
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692ینم

ینم 692عیاقو 

ینم 692هارمه 

693ههجاوم

693عضاوم

هعبرا 693نطاوم 

693فقاوم

693تیقاوم

مارحا 693تیقاوم 

جح 693تیقاوم 

693تیقاوم

هفورعم 693تیقاوم 

693ءوجوم

694مسوم

جاحلا 694مسوم 

زئانجلا 694عضوم 

694هیفوم

694فقوم

يرایتخا 694فقوم 

يرارطضا 694فقوم 

لوا 694فقوم 

مود 694فقوم 

695نیفقوم

همطاف هدیس  695دلوم 
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یلع 695دلوم 

همطاف 695دلوم 

یبنلا 695دلوم 

696هنمؤم

696هسنؤم

696هباهم

هللا لوسر  696رجاهم 

696نیرجاهم

696طبهم

لیئربج 696طبهم 

696سارهم

697لهم

697لهم

697للهم

697لهلهم

697هعیهم

مان 697بازیم 

تمحر 697بازیم 

697تاقیم

عتمت جح  698تاقیم 

عتمت هرمع  698تاقیم 

هدرفم هرمع  699تاقیم 

699نومیم

699هنومیم
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699ن

699یئان

699تبان

700هیبان

700هیجان

ندیچ 700نخان 

700هردان

700رذان

ردغلا 700ران 

هفلدزملا 700ران 

700هسان

700هتشان

700رشان

701هشان

هوسکلا 701رظان 

701هعفان

هریملا 701لقان 

701هیمان

تمحر 701نادوان 

الط 701نادوان 

هبعک 701ناودان 

702بیان

702ءالبن

هیاقس 702ذیبن 
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702فتن

طبالا 702فتن 

702دجن

702رجن

702رحن

703هلواخن

703هلخن

703یلوخن

ینم 703لوزن 

703هساسن

703کسن

704نیکسن

704ءیسن

704هکیسن

704هناشن

مهرد 704فصن 

704رفن

لوا 705رفن 

یناث 705رفن 

بارغلا 705ةرقن 

705عقن

هبعک هب  705هاگ 

يا هرادتسا  705زامن 

فاوط 705زامن 

www.Ghaemiyeh.comتسرهف ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 725زکرم  هحفص 104 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ترایز فاوط  705زامن 

ءاسن فاوط  705زامن 

ترایز فاوط  706زامن 

ءاسن فاوط  706زامن 

706تارمن

706هرمن

706هلخاون

706یجاحون

706تباین

707و

جح 707تابجاو 

هرمع 707تابجاو 

جحلا 707بجاو 

707يداو

میهاربا 707يداو 

هدیج یبا  707يداو 

ناحطب 707يداو 

عمج 707يداو 

نج 708يداو 

مرحلا 708يداو 

قینلا نوصح  708يداو 

انونار 708يداو 

لیس 708يداو 

تافرع 708يداو 
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قیقع 708يداو 

عرذ يذ  ریغ  708يداو 

(س) همطاف 709يداو 

خف 709يداو 

نرق 709يداو 

نیمزأم 709يداو 

كرابم 709يداو 

مرحم 709يداو 

رسحم 709يداو 

بصحم 709يداو 

هلفسم 710يداو 

رعشم 710يداو 

ینم 710يداو 

رانلا 710يداو 

هلخن 710يداو 

ململی 710يداو 

710مقاو

710هدلاو

710حاشو

710لئاصو

جح 711تیصو 

مارحا 711تقو 

لالحا 711تقو 

يرایتخا 711تقو 
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يرارطضا 711تقو 

جح 711تقو 

هرمع 711تقو 

هیفرع 711هفقو 

712فوقو

يرایتخا 712فوقو 

يرارطضا 712فوقو 

تافرع رد  712فوقو 

تافرع 713هارمه 

رعشم رد  713فوقو 

ینم رد  713فوقو 

هناگ هس  714فوقو 

714نیفوقو

714نایباهو

714هیباهو

714ه

714ترجه

714يده

للحت 715يده 

عتمت 715يده 

قایسلا 715يده 

نارقلا 715يده 

هعتم 715يده 

بودنم 715يده 
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بجاو 715يده 

نیملاعلل 715يده 

716ءارذه

716هلوره

لیعامسا 716همزه 

لیئربج 716همزه 

کلم 716همزه 

ریبکت 716تفه 

لیلهت 716تفه 

گنس 716تفه 

طوش 716تفه 

دجسم 717تفه 

هکرب 717یه 

717ي

717برثی

رتش 717کی 

واگ 717کی 

دنفسوگ 717کی 

718ململی

هللا 718نیمی 

718عبنی

718عوبنی

718ددنی

718ردنی
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حاتفتسا 719موی 

حاتتفا 719موی 

عراکالا 719موی 

عرکالا 719موی 

بیصحتلا 719موی 

هیورتلا 719موی 

عمجلا 719موی 

جحلا 720موی 

ربکالا جحلا  720موی 

هبصحلا 720موی 

سوئرلا 720موی 

ردصلا 720موی 

هفرعلا 720موی 

حتفلا 720موی 

ردقلا 720موی 

رقلا 720موی 

هفلدزملا 720موی 

دوهشم 721موی 

رحنلا 721موی 

رفنلا 721موی 

لوالا رفنلا  721موی 

یناثلا رفنلا  721موی 

روفنلا 721موی 

721عبانم
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ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  723هرابرد 
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( هر  ) تجهب یقتدمحم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  همانیگدنز 

باتک تاصخشم 

تاصخـشم هاوخيدزی  نسحم  یئاده ، یفطـصم  شـشوکهب  تجهب / هللاتیآ  همانیگدنز  نموف : ناشخرد  هراتـس  روآدـیدپ : مان  ناونع و 
: یسیون تسرهف  تیعضو   3-19-7120-964 کباش : ص 48  يرهاظ : تاصخشم  . 1380 رباج ، یتاراشتنا  یگنهرف  هسسوم  نارهت : رشن :

هللاتیآ همانیگدنز  رگید : ناونع   42 ص . همانباتک : تشاددای : اپیف . تاعالطا  ساسارب  یـسیون  تسرهف  تشاددای : یلبق  یـسیون  تسرهف 
، هاوخيدزی هدوزفا : هسانش  همانتـشذگرس  املع --  نادهتجم و  عوضوم : همانتـشذگرس   -. -- 1294 یقتدمحم ، تجهب ، : عوضوم تجهب 
م22995-80 یلم : یسانشباتک  هرامش   297/998 ییوید : يدنب  هدر  BP55/3/ب93ه4  هرگنک : يدنب  هدر  هدنروآدرگ   -، 1336 نسحم ،

یگدنز زا  يا  هصالخ 

ینموف تجهب  یقت  دـمحم  خیـش  جاح  یمظعلا  هّللا  ۀـیآ  ترـضح  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  هیقف  ینّابر  فراع  همان  یگدـنز  زا  يا  هصالخ 
(. هتاکرب تماد  )

تدالو

. دوشگ ناهج  هب  مشچ  نموف ))  )) یبهذم رهـش  رد  هشیپ ، اوقت  یبهذم و  يا  هداوناخ  رد  لاس 1334 ق  رخاوا  رد  تجهب ، یمظعلا  هّللا  ۀیآ 
یم مدرم  روما  لصف  ّلح و  هب  راک  بسک و  هب  لاغتشا  نمـض  رد  دوب و  رهـش  دامتعا  دروم  نادرم  زا  تجهب ، دومحم  يالبرک  ناشیا ، ردپ 

. تخادرپ

تالیصحت

برع تایبدا  لیصحت  زا  دعب  تخادرپ . ینید  مولع  لیصحت  هب  سپس ، درب و  نایاپ  هب  نموف  هناخ  بتکم  رد  ار  ییادتبا  تالیـصحت  ناشیا ،
زا یلاس  دنچ  هک  مق  رد  تماقا  يدـنچ  زا  سپ  تفرگ . شیپ  ار  ترجه  هار  يوزوح  مولع  لیمکت  يارب  لاس 1348 ق  رد  نموف ، رهش  رد 

تماقا یّلعم  يالبرک  رد  درک و  ترجه  قارع  هب  دوب  هتـشذگن  هّرـس ) سّدـق   ) يرئاح هّللا  ۀـیآ  موحرم  تسد  هب  مق  هیملع  هزوح  نتفرگ  اـپ 
يارب لاس 1352 ق  رد  و  دنتسج . هرهب  اج  نآ  گرزب  ناداتسا  رـضحم  زا  يزاسدوخ ، سفن و  بیذهت  رب  هوالع  لاس  راهچ  دودح  دومن و 

. دناسر نایاپ  هب  اج ، نآ  ماظع  تایآ  رضحم  رد  ار  یلاع  حوطس  هدرک و  لصاح  فرشت  فرشا  فجن  هب  لیصحت  همادا 

لیصحت رد  تیّدج 

رد درادـن و  يرگید  لاغتـشا  سرد ، زا  ریغ  ییوـگ  هک  تخادرپ  یم  سرد  هب  ناـنچ  تشاد و  تیّدـج  ناـنچ  موـلع  لیـصحت  رد  هل  مظعم 
ناشیا تسا . ناشیا  طخ  هب  راحبلا  ۀنیفس  زا  يدایز  تمسق  هتشاد و  يراکمه  یمق  سابع  خیش  جاح  موحرم  اب  راحبلا  ۀنیفـس  باتک  فیلأت 

همه زا  هکنیا  هب  هجوت  اب  هدومن و  ضارتعا  داتـسا  سرد  ریرقت  هب  يزور  یناسارخ ، دنوخآ  موحرم  هذمالت  زا  یکی  هیافک  حطـس  سرد  رد 
رگید نادرگاش  دیدش  داقتنا  ضارتعا و  دروم  داتـسا  ندمآ  زا  لبق  يدعب و  هسلج  رد  دندوب ، رت  لاس  مک  سرد  رد  هدننک  تکرـش  بالط 

تجهب ياقآ  اب  دـنیامرف : یم  نانآ  هب  باطخ  هدـیدرگ  ناشیا  هب  نادرگاـش  ضارتعا  هجوتم  هدـش و  دراو  داتـسا  ناـهگان  دـنریگ ، یم  رارق 
یم هعلاطم  ار  دـنوخآ  موحرم  سرد  تاریرقت  هک  بشید  دـندومرف : ناشیا  دـندش . تکاس  همه  تفگ ، مهاوخ  نالا  دیـشاب  هتـشادن  يراک 
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. دنیامن یم  دیجمت  ناشیا  غوبن  تیدج و  زا  نخس  نیا  زا  سپ  تسا ، ناشیا  اب  قح  هک  مدش  هجوتم  مدرک 

هل مّظعم  دیتاسا 

 - ینیئان 4 يازریم  یقارع 3 -  نیدلا  ءایض  ياقآ  یناهفصا 2 -  نسحلاوبا  دیـس  جاح  ياقآ   - 1 ماظع : تایآ  زا  ترابع  هل ، مّظعم  دـیتاسا 
نیسح دیس  يزیربت 7 -  یـضاق  ياـقآ  یلع  ازریم  يزاریـش 6 -  مظاک  دمحم  خیـش  جاح  یناهفصا 5 -  يورغ  نیـسح  دمحم  خیـش  جاح 

. يدرجورب یئابطابط  نیسح  اقآ  جاح  يا 9 -  هرمک  هوک  تّجح  دمحم  دیس  يا 8 -  هبوکداب 

تافیلأت سیردت و 

ضیف رپ  رـضحم  زا  يردـقنارگ  يالـضف  دـنراد و  لاغتـشا  لوصا  هقف و  جراخ  حوطـس و  سیردـت  هب  هک  تسا  لاس  هاجنپ  زا  شیب  ناـشیا 
. دنا هدرک  سیردت  لزنم  رد  ًابلاغ  يزیرگ  ترهش  هطـساو  هب  داتـسا  دنیآ . یم  رامـش  هب  گرزب ، نادهتجم  زا  نونکا  دنا و  هدرب  هرهب  ناشیا 

هیشاح ب ) لوصا ، هرود  کی  فلا ) دوش : یم  هراشا  اهنآ  زا  يدادعت  هب  ًالیذ  هک  دنراد  لوصا  هقف و  رد  يریثک  تافیلأت  هّللا  ۀیآ  ترـضح 
موحرم دابعلا  ةریخذ  رب  هیشاح  ةالص ) هرود  کی  هب  بیرق  د ) عیارـش ، حرـش  ةراهطلا  باتک  هیلع ج ) هّللا  ۀمحر  يراصنا  خیـش  بساکم  رب 

هیلع هّللا  ۀمحر  مظعا  خیش  جح  کسانم  رب  هیشاح  و ) دلجم ، هد  دودح  هدوب  یسراف  هقف  هرود  کی  هک  یناپمک 

میلعت هیکزت و 

درادن رگید  راک  تسا و  راک  نیمه  يارب  طقف  ایوگ  هک  تخادرپ  یم  نف  نیا  ياملع  كرد  يزاسدوخ و  سفن و  بیذهت  هب  نانچ  ناشیا ،
هرجح هب  يورغ ، نیـسح  دمحم  خیـش  ياقآ  موحرم  سرد  زا  دعب  ناشیا  تسا . دباع  طقف  راگنا  هک  دوب  يدج  نانچ  دّجهت  تدابع و  رد  و 

رد دندوب و  باوخ  هرجح  رد  اسب  هچ  و  دندوب . دنتشاد ، لاکشا  یناهفصا  ياقآ  سرد  مهف  هک  یبّالط  زا  یضعب  ياریذپ  و  دنتشگ ، یم  زاب 
دنتساوخ یمرب  باوخ  زا  نوچ  و  یفاش . یفاک و  باوج  دنداد ، یم  باوج  يرادیب  دننام  مه  ناشیا  و  دندیسرپ ، یم  ناشیا  زا  باوخ  لاح 

زا دسر و  یمن  مرظن  هب  چیه  دنتفگ : یم  دنتـشادن و  عالطا  ًادبا  دمآ ، یم  نایم  هب  نخـس  ناشیا  اب  باوخ  لاح  رد  ياهـشسرپ  ایاضق و  زا  و 
هک دـشاب  یم  نامنامز  هتـسراو  دـهاز و  ياه  هرهچ  نیرت  هتـسجرب  زا  تجهب  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  تسین . يزیچ  مرطاـخ  رد  دـییوگ  یم  هچنآ 
رد نانچ  لاح  نیا  اب  تسا ، حرطم  یبهذـم  ینید و  عماجم  نوگانوگ و  ياـهورملق  رد  تسا  لاـس  اـه  هد  ناـشیا  لـئاضف  ملع و  تمـشح ،

قلعت گنر  هچ  ره  زا  هتـشگن و  هدولآ  تاّیدام  تاقّلعت و  هب  يا  هرذ  هک  تسا  هتفای  ار  ایند  نطاب  تقیقح و  هتفرگ و  رارق  تاـیونعم  هبذاـج 
رد اتسار  نیمه  رد  زین ، یتشیعم  یگدنز  لمع و  رد  هکلب  تسا  نازیرگ  شرهاظم  ایند و  زا  هدیـشیدنا و  نینچ  اهنت  هن  وا  تسا . دازآ  هتفرگ 
رد ناشیا  تمواقم  مق و  ياه  هچوک  سپ  هچوک  زا  تسب  نب  يا  هچوک  رد  رّقحم ، یمیدـق و  يا  هناخ  رد  وا  هداس  یگدـنز  تسا . تکرح 
زا یکی  تسا . هنازرف  ریپ  نـیا  هنادـهاز  گرزب و  حور  رب  قداـص  یهاوـگ  هناـخ ، ضیوـعت  يارب  مدرم  ءاـملع و  ررکم  ياهتـساوخرد  ربارب 

اوقت همسجم  اوقت و  نیع  هکلب  تسا ، ییاوقت  اب  مدآ  تفگ  دوش  یمن  ار  ناشیا  : ) تسا هتفگ  هتـسراو  فراع  نیا  هرابرد  گرزب ، نادهتجم 
(. تسا

تدابع

ناشیا ریظن  مک  ياهیراد  هدنز  بش  لفاون ، ندروآ  ياجب  یپ ، رد  یپ  ياهرکذ  لاعتم ، دـنوادخ  اب  تجهب  یمظعلا  هللا  ۀـیآ  راوتـسا  طابترا 
ناریا ياهتعامج  نیرتزاون  حور  نیرتافص و  اب  نیرتزیگناروش ، رپ  زا  ناشیا  تعامج  زامن  هک  تسا  لاس  ياهلاس  تسا . زومآ  سرد  رایسب 

، ادـخ هدادـلد  وجمزر و  نایجیـسب  روشک ، زا  جراخ  یبالقنا  بالط  زا  يریثک  يوجادـخ ، هتـسراو و  ناملاع  زاـمن  نیا  رد  تسا . یمالـسا 
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نیزح گنهآ  هیرگ و  يادص  اب  هاگ  هک  تسا  تیونعم  زا  رپ  نانچ  زامن  نیا  دننک . یم  تکرش  مدرم  ياهرـشق  رگید  هشیپ و  يوقت  بالط 
یم هارمه  نارازگزامن  زیگنا  مغ  هلان  هیرگ و  اب  تجهب  یمظعلا  هللا  ۀیآ  هیرگ  يادص  هاگ  دـنک و  یم  ادـیپ  يا  هژیو  هوکـش  هنازرف  ریپ  نیا 

کشا تشرد  ياه  هرطق  هاگ  ددرگ و  یم  یناراب  اهلد  ياضف  دنیشن ، یم  کشا  هب  اهمشچ  دیآ ، یم  زاورپ  هب  اهحور  ناشیا  زامن  رد  دوش .
رد هک  تسین  تهج  یب  میا ، هدـیدن  یتعامج  زامن  چـیه  رد  نونک  ات  ار ، يزاون  حور  يونعم و  ياضف  نینچ  دزیر . یم  اه  هداجـس  نماد  رب 
زا ضیف  بسک  دیما  هب  هناقاتـشم و  هک  نانآ  یتح  يریثک و  هدع  دوش و  یم  گنت  نارازگزامن  يارب  اج  تاقوا  زا  يرایـسب  ناشیا ، دجـسم 

. دندرگ یم  دجسم  كرت  هب  روبجم  دنا  هدمآ  رود  ياههار  زا  تیونعم ، رپ  زامن  نیا 

لسوت ترایز و 

هموصعم ترضح  سدقم  رـضحم  هب  بدا  تیاهن  اب  زور  ره  لاس  نس و  نیا  اب  ناشیا  نوچ  هک  مینک  ادیپ  مق  رد  میناوت  یم  ار  یـسک  رتمک 
رد عوشخ  عوضخ و  مارتحا و  اب  مالّـسلااهیلع  هموصعم  ترـضح  هب  شیوخ  هنازور  بیجع و  لـسوت  اـب  هدـیدرگ و  بایفرـش  مالّـسلااهیلع 

شیوخ هرمزور  یگدنز  هنوگنیا  مالّسلا  هیلع  نیسحلا  هللادبعابا  شیالوم  ءاروشاع  ترایز  ندناوخ  زا  سپ  هداتـسیا و  رهطم  حیرـض  لباقم 
ازریم موحرم  یـصو  یناچوق  سابع  خیـش  جاح  هللا  ۀیآ  لوق  زا  زین  توکلملا  ُراونا  باتک  فلؤم  اجک ؟ دینک ، یم  ادیپ  اجک  دـنک . زاغآ  ار 

. دندومن یم  هتوتیب  اهنت  حبص  هب  ات  اهبـش  دنتفر و  یم  هلهـس  دجـسم  هب  رایـسب  تجهب  یمظعلا  هللا  ۀیآ  هک : دنک  یم  لقن  یـضاق  ياقآ  یلع 
ریهطت و يارب  هدرک و  ادـیپ  وضو  دـیدجت  هب  جایتحا  بش ، هناـیم  رد  دوبن ، نشور  دجـسم  رد  مه  یغارچ  کـیرات و  رایـسب  هک  بش  کـی 

ناهگان دنزاسب . وضو  تسا  عقاو  نآ  یقرش  تمس  رد  دجسم و  نوریب  هک  هناخوضو  لحم  رد  هتفر و  نوریب  دجـسم  زا  دیاب  راچان  هب  وضو 
، يرون هبترم  کـی  فوخ  نیا  درجم  هب  دوش . یم  ادـیپ  ناـشیا  رد  یئاـهنت  ضحم و  تملظ  رد  تفاـسم و  نیا  روبع  رثا  رد  یفوخ  رـصتخم 

هدـش جراخ  رون  نآ  اب  ناشیا  درک . یم  تکرح  ناشیا  اب  هک  هدـش  رادـیدپ  تجهب ) یمظعلا  هللا  ۀـیآ   ) ناـشیا شیپاـشیپ  رد  غارچ  نوچمه 
هب هک  یتقو  ات  تشاد ، تکرح  ناشربارب  رد  رون  نآ  لاوحا  نیا  همه  رد  دنتـشگرب و  دوخ  ياـج  هب  سپـس  دـنتفرگ و  وضو  هدرک و  ریهطت 

. تفر نیب  زا  رون  نآ  دندیسر و  دوخ  لحم 
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باتک تاصخشم 

: تساریو تیعـضو  تجهب . یقتدـمحم  لئاسملاحیـضوت / هلاسر  : روآدـیدپ ماـن  ناونع و  . 1388  - 1294 یقتدمحم ، تجهب ، : هسانـشرس
: کـباش 40 ص . ، 462: يرهاظ تاصخـشم  . 1378 تجهب ، یقتدـمحم  یمظعلاهللاهیآ  ترـضح  رتـفد  مق : : رـشن تاصخـشم  [ . 2 تساریو
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رشتنم فلتخم  ياهلاس  رد  توافتم  نیرـشان  طسوت  باتک  نیا  : تشاددای مادون ) پاچ   ) لایر  18000 مشش ؛) داتشه و  پاچ  ) لایر  15000
: مهن لهچ و  مشـش و  لهچ و  پاـچ  : تشادداـی . 1382 متـشه : یـس و  پاچ  : تشاددای . 1381 موس : یـس و  پاچ  : تشاددای تسا . هدـش 
: مکی داتفه و  مهن و  تصـش و  پاچ  : تشادداـی . 1385 متفه : تصـش و  پاچ  : تشاددای . 1384 مشـش : هاجنپ و  پاچ  : تشاددای . 1383

ناونع لئاسملاحیـضوت . فطع : ناوـنع  : تشادداـی يد 1386 . مادوـن : پاـچ  : تشادداـی . 1386 مشـش : داتـشه و  پاـچ  : تشادداـی . 1385
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« دوش هجوت  لیذ  دراوم  هب  »

تـسا هتفر  راک  هب  تسین » هجو  زا  یلاخ  «، » تسین دیعب  «، » يوقا رب  انب  «، » رهظا رب  انب  «، » تسا مزال  «، » دـیاب  » نآ رد  هک  یتالمج  هیّلک  فلا :
هب طایتحا » رب  انب  «، » طوحا رب  انب   » ترابع نآ  رد  هک  یتـالمج  هیّلک  ب : دوش . لـمع  نآ  هب  تسا  مزـال  دـشابیم و  حیرـص  ياوتف  هلزنم  هب 

تروص نیا  ریغ  رد  و  تسا ، بجاو  طایتحا  هدـشن  هداد  ییاوتف  نآ  زا  دـعب  اـی  تاـملک و  نیا  زا  لـبق  هلأـسم ، نآ  رد  رگا  تسا  هتفر  راـک 
هک يرگید  دـهتجم  هب  ای  هدرک و  لمع  نآ  هب  دـناوتیم  دـّلقُم  دـشاب ، بجاو  طایتحا  هک  ياهلأسم  ره  رد  ج : دـشابیم . بحتـسم  طاـیتحا 

طایتحا هلأسم  نآ  رد  مود  دـهتجم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دـنک . عوجر  دـشاب ، ملعا  نیدـهتجم  رگید  زا  هدوب و  دـیلقت  طیارـش  عماج 
بجاو طایتحا  هلزنم  هب  هتفر  راک  هب  تسا » لاکـشا  ّلحم   » ای تسا » لمأت  ّلـحم   » تراـبع هک  ياهلأـسم  ره  رد  د : دـشاب . هداد  اوتف  هدرکن و 

، نتم لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا . نآ  ندرک  كرت  رد  بجاو  طایتحا  دوب ، لاکـشا  ای  لمأت  دروم  يزیچ  ندوب  زیاج  رگا  نیاربانب  تسا ؛
نیّدلا موَی  یلا  نیِعَمجا  مِِهئادعا  یلَع  هَّللا  ۀَنَعل  َو  نیرِهاّطلا  ِِهلآ  َو  دَّمَُحم  هِقلَخ  ریَخ  یلَع  ُمالَّسلا  َو  ُةالَّصلا  َو  نیَملاعلا  ِّبَر  ِهَِّلل  ُدمَْحلا   6 ص :

7 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر 

دیلقت ماکحا 

دیلقت تاداقتعا  رد  تسا . هدش  انب  نوگانوگ  ياههنیمز  رد  یتاروتـسد  لامعا و  نینچمه  ّقح و  حیحـص و  تاداقتعا  ساسا  رب  مالـسا  نید 
رگا تاّیرورضریغ  رد  یلو  تسین ، مزال  نآ  رد  دیلقت  دشاب  نید  يرورـض  هک  يداقتعاریغ  تاروتـسد  لامعا و  رد  نینچ  مه  تسین ؛ زیاج 

نیاریغ رد  دنک و  لمع  دوخ  هیرظن  قبط  دـیاب  دـهد ، صیخـشت  ار  دوخ  هفیظو  یعرـش  لیالد  يور  زا  دـناوتب  ینعی  دـشاب  دـهتجم  صخش 
. دنک لمع  تسا  طیارـش  دـجاو  هک  يدـهتجم  تایرظن  يواتف و  قبط  ینعی  دـیلقت ؛ فلا : درک : دـهاوخ  نیعم  هار  ود  وا  يارب  لقع  تروص 

زیاج ار  يراک  يدهتجم  رگا  هک  ینعم  نیا  هب  دهد . ماجنااردوخ  هفیظو  نیدهتجمزا  یهورگ  ایو  یمامت  هیرظن  ساسارب  ینعی  طایتحا ؛ ب :
زا دیلقت  « 1 . » دروآ اجب  ار  نآ  دنادیم ، حابم  يرگیدو  بجاو  ار  يراک  يدهتجم  رگا  و  دنک ؛ كرت  ار  راک  نآ  دـنادیم ، مارح  يرگید  و 

نیدـهتجم زا  دـیاب  رهظا  رب  انب  تسا و  زیاج  دـشاب ، لداع  هدـنز و  دازآ ، هدازلالح ، یماماهدزاود ، هعیـش  لقاع ، غلاـب ، درم ، هک  يدـهتجم 
، نتم لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  يواسم  داهتجا  یملع و  رظن  زا  هکنیا  ای  و  دـشاب ، رتاـناوت  یهلا  ماـکحا  طابنتـسا  رد  ینعی  دـشاب  مَلعا  رگید 
( دشاب جَرَح  رـسُع و  مزلتـسم   ) دشاب لکـشم  وا  ياواتف  ندروآ  تسد  هب  ای  ملعا  نتخانـش  هک  یتروص  رد  و  دشاب ، نیدهتجم  رگید   8 ص :

ریاس رد  دشاب و  َعروا  يرگیدو  ملعا  یکی  دهتجم  ود  رگا  « 2 . » دیامن دیلقت  ملعاریغ  زا  طیارش ، ریاس  مَلعالاَف و  مَلعَالا  تیاعر  اب  دناوتیم 
، دـشاب يرگید  زا  عروا  لَدـعا و  یکی  یلو  دنـشاب  يواسم  ملع  رد  ودره  رگا  و  تسا . ملعا  هب  عوجر  رهظا  دنـشاب ، يواسم  مه  اب  تاـهج 
زا هک  نآ  لثم  دـنک ، نیقی  ناـسنا  دوخ  لوا : تخانـش : ناوتیم  هار  هس  زا  ار  ملعا  دـهتجم و  « 3 . » تسین هجو  زا  یلاخ  لدعا  لوق  حـیجرت 

دهتجم دنهد ، صیخشت  ار  ملعا  دهتجم و  دنناوتیم  هک  لداع  ملاع  رفن  ود  هک  نآ  مود : دسانشب . ار  ملعا  دهتجم و  دناوتب  دشاب و  ملع  لها 
ياهدع هک  نآ  موس : دنیامنن . تفلاخم  نانآ  هتفگ  اب  رگید  لداع  ملاع  رفن  ود  هک  نآ  طرش  هب  دننک ، قیدصت  ار  یسک  ندوب  ملعا  ای  ندوب 

ار یـسک  ندوب  ملعاای  ندوب  دهتجم  دوشیم ، ادیپ  نانیمطا  نانآ  هتفگ  زا  و  دـنهد ، صیخـشت  ار  ملعا  دـهتجم و  دـنناوتیم  هک  ملع  لها  زا 
رگا « 4 . » دـیامن افتکا  نامه  هب  دـناوتیم  رهظا  رب  انب  دـنک  ادـیپ  یـسک  ندوب  ملعا  هب  نانیمطا  ناـسنا  هک  یهارره  زا  هکلب  دـننک ؛ قیدـصت 

. دنک دیلقت  وا  زا  دیاب  دسرب  نانیمطا  ّدح  هب  شنامگ  هک  یتروص  رد  دراد ، یسک  ندوب  ملعا  هب  نامگ  ناسنا  دشاب و  لکشم  ملعا  نتخانش 
نیا رتهب  یلو  دهدیم ، لامتحا  ای  دراد  نامگ  وا  ندوب  ملعا  هب  طقف  هک  یـسک  ِحیجرت  تسین  دیعب  دـشن  لصاح  وا  يارب  نانیمطا  رگا  هکلب 

تسا و ملعا  یـسک  هک  دـهدب  مه  یفیعـض  لامتحا  رگا  اّما  دـشاب ؛ طایتحا  قفاوم  هک  دـنک  لـمع  یـسک  لوق  هب  تروص  نیا  رد  هک  تسا 
زا دیاب  دنـشاب  يواسم  رگیدکی  اب  نارگید و  زا  ملعا  وا  رظن  رد  رفن  دنچ  رگا  و  دـیامن . دـیلقت  وا  زا  دـیاب  تسین ، ملعا  وا  زا  يرگید  دـنادب 
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یـضعب دـنرادن ، مه  اب  یطابترا  هک  یلئاـسم  رد  ناـسنا  تسا  زیاـج  دـهتجم ، ود  ندوب  يواـسم  تروص  رد  « 5 . » دـنک دـیلقت  نانآ  زا  یکی 
هب هدنز  دهتجم  زا  لودـع  « 6  » 9 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دـیامن . دـیلقت  رگید  دـهتجم  زا  ار  رگید  یـضعب  یکی و  زا  ار  لئاسم 

؛ تسا زیاج  دـنرادن ، مه  اب  یطابترا  هک  لئاسم  ضعب  رد  ای  لـئاسم  عیمج  رد  ّتیملعا ، رد  دـهتجم  ود  يواـست  تروص  رد  رگید ، دـهتجم 
( دهتجم روتـسد  ینعی   ) اوتف ندروآ  تسد  هب  « 7 . » تسا ّتیملعا  دـننام  زین  ّتیعَروا  مکح  و  ملعا ؛ هب  رگم  تسا  لودـع  كرت  طوحا  یلو 

دروم هک  یسک  زا  ندینـش  - 3 دـننک . لقن  ار  دـهتجم  ياوتف  هک  لداع  رفن  ود  زا  ندینـش  - 2 دهتجم . دوخ  زا  ندینـش  - 1 دراد : هار  راـهچ 
هلاسر نآ  یتسرد  هب  هک  یتروص  رد  دـهتجم ، هلاسر  رد  ندـید  - 4 طوحا . رب  انب  دراد ، وا  مالک  هب  نانیمطا  رگا  تسوگتـسار ، ناـنیمطا و 

هدش هتـشون  هلاسر  رد  هچنآ  هب  دناوتیم  تسا ، هدش  ضوع  دهتجم  ياوتف  هک  دنکن  نیقی  ناسنا  ات  « 8 . » طوحا رب  انب  دشاب ، هتشاد  نانیمطا 
، دوب هدش  ضوع  شیاوتف  هک  دوش  مولعم  ًادعب  رگا  یلو  تسین ، مزال  وجتـسج  هدش ، ضوع  وا  ياوتف  هک  دهد  لامتحا  رگا  و  دـیامن . لمع 

دیلقت وا  زا  هک  یـسک  ینعی   ) دهتجم نآ  ِدِّلقم  دهد ، اوتف  ياهلأسم  رد  ملعا  دـهتجم  رگا  « 9 . » دیامن لمع  هفیظو  هب  هتشذگ ، هب  تبـسن  دیاب 
لمع روط  نالف  هک  تسا  نآ  طایتحا  دیامرفب : دهدن و  اوتف  رگا  یلو  دنک ، لمع  رگید  دهتجم  ياوتف  هب  هلأسم  نآ  رد  دناوتیمن  دـنکیم )

َهلاال َو  ِهَّلل  ُدْمَْحلاَو  ِهَّللا  َناْحبُـس   » ینعی  ) هعبرا تاحیبست  هبترم  هس  زامن  مراهچ  موس و  تعکر  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  : » دیامرفب اًلثم  دوش ،
طایتحا رب  انب  ای  دیوگب و  هبترم  هس  دنک و  لمع  دنیوگیم - شبجاو  طایتحا  هک  طایتحا - نیا  هب  ای  دیاب  دلقم  دنیوگب ) ْرَبْکا » ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلا 

- دیلقت طیارـش  ریاس  زارحا  اب  تسا - يواسم  ای  رتشیب و  رگید  ياهدهتجم  زا  رتمک و  ملعا  دهتجم  زا  وا  ملع  هک  يدهتجم  ياوتف  هب  بجاو 
: دـیامرفب ملعا  دـهتجم  رگا  تسا  نینچمه  و  دـیوگب . هبترم  کی  دـناوتیم  دـنادب ، یفاـک  ار  نتفگ  هبترم  کـی  وا  رگا  سپ  دـیامن ، لـمع 

اوتف ياهلأسم  رد  هک  نآ  زا  دعب  ملعا  دـهتجم  رگا  « 10  » 10 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا .» لاکـشا  لحم  ای  لّمأت  لحم  هلأسم  »
هـس هک  تسا  نآ  طایتحا  هچ  رگا  دوشیم ، كاپ  دـنیوشب  رک  بآ  رد  هبترم  کی  هک  ار  سجن  فرظ  : » دـیامرفب اًـلثم  دـنک ، طاـیتحا  هداد ،
اوتف زا  دعب  ِطایتحا  هب  ای  دنک ، لمع  اوتف  هب  ای  دیاب  هکلب  دنک ، لمع  رگید  دهتجم  ياوتف  هب  هلأسم  نآ  رد  دناوتیمن  وا  دلقم  دنیوشب ،» هبترم 

دهتجم زا  دیاب  دیلقت  يادتبا  يارب  دنیوگیم  ینعی  دننادیم ؛ طرش  ار  تایح  اهقف  « 11 . » دیامن لمع  دنیوگیم  بحتسم  طایتحا  ار  نآ  هک 
هعجارم هدنز  دهتجم  هب  دیاب  ای  دنامب  یقاب  وا  دیلقت  رب  دناوتیم  ایآ  هک  نیا  رد  تفر ، ایند  زا  ناسنا  دیلقت  عجرم  رگا  اما  درک . دـیلقت  هدـنز 

مَلعا هدـنز  دـهتجم  رظن  قبط  هنرگ  و  دـنکیم ؛ لمع  شدوخ  رظن  قبط  دوب ، دـهتجم  هلأسم  نیارد  یـسک  رگا  سپ  تسا ؛ فالتخا  دـیامن ،
اب هتفر  ایند  زا  ِدهتجم  هک  یتروص  رد  تسا ، هدرک  لمع  دیلقت و  اهنآ  رد  هک  یلئاسم  رد  ّتیم  دـیلقت  رب  ندـنام  یقاب  « 12 . » دیامنیم لمع 

هدرک لمع  هدوب و  یقاب  دـیلقت  رب  رگید  يدـهتجم  هزاجا  اب  دـنچ  ره  تسا ، زیاج  يوقا  رب  انب  دنـشاب ، يواـسم  یملع  رظن  زا  هدـنز  دـهتجم 
تـسا بجاو  دش ، ملعا  ًادعب  هدنز  دهتجم  رگا  و  دنامب . یقاب  وا  دیلقت  رب  تسا  بجاو  دشاب ، ملعا  هتفر  ایند  زا  هک  يدـهتجم  رگا  و  دـشاب .

ای هدرکن و  لمع  هچنانچ  دـنک ، لمع  هتـشاد  انب  هتفرگ و  داـی  تیم  دـهتجم  زا  ار  یلئاـسم  رگا  « 13 . » دـیامن لودـع  وا  هب  لئاسم  یمامت  رد 
ملعا تیم  دـهتجم  دـنچره  دـنامب ، یقاب  دـیلقت  رب  لئاسم  نآ  رد  دـناوتیمن  تیم ) دـیلقت  رب  ءاقب  تروص  رد   ) دراد ندرک  لـمع  رد  کـش 
يواتف زا  یـضعب  رد  یلو  هدنام ، یقاب  دیلقت  رب  رگید  یعجرم  رظن  قبط  رب  وا  تافو  زا  دـعب  هدوب و  یعجرم  دـلقم  هک  یـصخش  « 14 . » دشاب

دناوتیمن ءاقب ، تروص  رد  مود ، عجرم  تافو  زا  دـعب  هدرک ، لودـع  مود  عجرم  هب  رگید ) هلأسمره  ای  باتهم  بش  هریبک و  دالب  لـیبق  زا  )
وا تافو  زا  دعب  هدوب و  یعجرم  دلقم  هک  یـسک  « 15 . » دشاب یقاب  مود  عجرم  دیلقت  هب  دـناوتیم  یلو  ددرگرب  لوا  عجرم  هب  لئاسم  نیا  رد 

حیـضوت هلاـسر  یلئاـسم  رد  اـهنت  ءاـقب ، زاوج  تروـص  رد  مود ، عـجرم  تاـفو  زا  سپ  هدوـب ، یقاـب  لوا  دـیلقت  هب  رگید  یعجرم  ياوـتف  هب 
مادک ره  تافو  زا  دعب  هتـشاد و  عجرم  دنچ  رگا  و  دـنامب . یقاب  دـناوتیم  هدرک  لمع  لوا  دـهتجم  ياوتف  قبط  هک   11 ص : نتم ، لئاسملا ،

نآ رد  تسا ، هدرک  لمع  هلأسم  دنچ  دهتجم  ره  زا  هجیتن  رد  هدنام و  یقاب  دیلقت  رب  يدـعب  هزاجا  اب  هدرک و  دـیلقت  يرگید  زا  نیزاوم  قبط 
لمع هدنز  دـهتجم  ياوتف  هب  دـیاب  هدرکن  لمع  هک  یلئاسم  رد  تروصره  رد  یلو  دـنامب . یقاب  یلبق  نیدـهتجم  دـیلقت  رب  دـناوتیم  لئاسم 

هب عوـجر  دـشابن ، نـیبرد  تیمتیملعالاـمتحا  اـی  زارحا و  رگا  عـجرم  نآ  توـف  زا  دـعب  هدوـب ، یعجرم  دــلقم  هـک  یــصخش  « 16 . » دنک
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«17 . » تسا بجاو  وا  هب  عوجر  دـشاب  نیب  رد  وا  تیملعا  لامتحا  اـی  دـشاب  ملعا  هدـنز  دـهتجم  هکیتروصرد  و  تسا ؛ زیاـج  هدـنزدهتجم 
ار نآ  مکح  هـک  دـیآ  شیپ  ياهلأـسم  ناـسنا  يارب  رگا  « 18 . » دریگب داـی  تسا  بجاو  دراد ، جاـیتحا  اـهنآ  هب  ًاـبلاغ  ناـسنا  هک  ار  یلئاـسم 

رگا هکلب  دـیامن ؛ لمع  طاـیتحا  هب  تسا  نکمم  طاـیتحا  رگا  اـی  دروآ  تسد  هب  ار  ملعا  دـهتجم  ياوتف  اـت  دـنک  ربص  دـناوتیم  دـنادیمن ،
ای عقاو  فلاخم  هک  دـش  مولعمرگا  سپ  دروآ . اجب  ار  لمع  دـناوتیم  دـیاین  مزال  يروذـحم  لمع ، ماجنا  زا  هچنانچ  دـشابن  نکمم  طایتحا 

دهتجم نآ  ياوتف  هچناـنچ  دـیوگب ، يرگید  هب  ار  يدـهتجم  ياوتف  یـسک  رگا  « 19 . » دـهد ماجنا  هرابود  دـیاب  هدوب ، دـهتجم  رظن  فلاخم 
دشاب نکمم  هک  یتروص  رد  هدرک ، هابتشا  دمهفب  اوتف  نتفگ  زا  دعب  رگا  یلو  هدش . ضوع  اوتف  هک  دهد  ربخ  وا  هب  تسین  مزال  دوش  ضوع 

هک تسا  حیحـص  وا  لامعا  یتروص  رد  دـهد ، ماجنا  دـیلقت  نودـب  ار  دوخ  لاـمعا  یتدـم  فلکم  رگا  « 20 . » دنک فرطرب  ار  هابتـشا  دـیاب 
اًلعف هک  يدهتجم  ياوتف  اب  ای  هدوب ، وا  زا  دیلقت  شاهفیظو  هک  يدهتجم  ياوتف  اب  وا  لمع  ای  تسا ، هدرک  راتفر  دوخ  یعقاو  هفیظو  هب  دمهفب 

12 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دشاب . هداد  ماجنا  تبرق  دصق  اب  هداد  ماجنا  اًلبق  هک  ار  یتادابع  و  دشاب ، قباطم  دنک  دیلقت  وا  زا  دیاب 

تراهط ماکحا 

اهبآ ماسقا 

هراشا

، دشاب طولخم  يزیچ  اب  ای  بالگ ، هناودنه و  بآ  لثم  دنریگب ، يزیچ  زا  ار  نآ  هک  تسا  یبآ  فاضم  بآ  فاضم . ای  تسا  قلطم  ای  بآ 
مـسق جـنپ  رب  نآ  تسا و  قلطم  بآ  اهنیا  ریغ  و  دـنیوگن . بآ  نآ  هب  رگید  هک  دوش  طولخم  نآ  دـننام  لِـگ و  اـب  يردـق  هب  هک  یبآ  لـثم 

هاچ بآ  ناراب 5 - بآ  يراج 4 - بآ  لیلق 3 - بآ  رک 2 - بآ  - 1 تسا :

رُک بآ 

فرظ نآ  دنزیرب ، تسا  بجو  هس  کی  ره  نآ  يدوگ  انهپ و  ازارد و  هک  یفرظ  رد  رگا  هک  تسا  یبآ  رادـقم  يوقا - ربانب  رک - بآ  « 21»
مرگولیک  376 ولیک 740 / بسح  هب  تسا  یفاـک  تسا و  رتـمک  لاـقثم  تسیب  زیربـت  نم  تشه  تسیب و  دـص و  زا  نآ  نزو  و  دـنک ، رپ  ار 

سابل دننام   ) تسا هدش  سجن  هک  يزیچ  ای  نوخ ) لوب و  دننام   ) سجن نیع  رگا  « 22 . » دشابیم رادقم  نیمه  هب  مه  رتیل  بسح  هب  و  دشاب ،
يوب رگا  « 23 . » دوشیمن سجن  دـنکن  رییغت  رگا  دوشیم و  سجن  دریگب ، ار  تساجن  هزم  ای  گنر  اـی  وب  بآ  و  دـسرب ، رک  بآ  هب  سجن )

، لئاسملا حیـضوت  هلاسر  تسا . هدـننک  كاپ  هدـشن ، فاضم  هک  یتقو  اـت  و  دوشیمن ، سجن  دـنک ، رییغت  تساـجن  ریغ  هطـساو  هب  رک  بآ 
، دـهد رییغت  ار  نآ  زا  یتمـسق  هزم  ای  گـنر  اـی  وب  دـسرب و  تسا  رک  زا  رتشیب  هک  یبآ  هب  نوخ  دـننام  سجن  نیع  رگا  « 24  » 13 ص : نتم ،
ای وب  هک  يرادقم  طقف  دشاب ، رتشیب  ای  رک  هزادـنا  هب  رگا  و  دوشیم . سجن  بآ  مامت  دـشاب  رک  زا  رتمک  هدرکن  رییغت  هک  يرادـقم  هچنانچ 

بآ اـب  ریهطت  لـباق  هک  ار  سجنتم  ره  سجن و  بآ  دـشاب ، رک  هب  لـصتم  رگا  هراّوف  بآ  « 25 . » تسا سجن  هدرک  رییغت  نآ  هزم  اـی  گـنر 
بآ ات  دـنریگب ، هراوف  يور  يزیچ  هک  نآ  رگم  دـنکیمن ، كاپ  ار  نآ  دزیرب ، سجن  بآ  يور  هرطق  هرطق  رگا  یلو  دـنکیم ، كاپ  تسا 
زیچ رگا  « 26 . » ددرگ طولخم  سجن ، بآ  نآ  اـب  هراّوف  بآ  هک  تسا  نیا  رتهب  دوش و  لـصتم  سجن  بآ  هب  ندـش  هرطق  هرطق  زا  لـبق  نآ 

تـساجن هزم  ای  گنر  ای  وب  دـشاب و  رک  هب  لـصتم  رگا  دزیریم  زیچ  نآ  زا  هک  یبآ  دـنیوشب ، تسا  رک  هب  لـصتم  هک  يریـش  ریز  ار  سجن 
هچنانچ دشابن ، رک  ردق  هب  نآ  یقاب  ددنبب و  خی  رک  بآ  زا  يرادقم  رگا  « 27 . » تسا كاپ  دشابن ، نآ  رد  مه  تساجن  نیع  دشاب و  هتفرگن 

دنک کش  ناسنا  رگا  هدوب ، رک  هزادنا  هب  هک  یبآ  « 28 . » تسا سجن  دوش  بآ  مه  خی  زا  ردق  ره  و  دوشیم ، سجن  دـسرب  نآ  هب  تساجن 
هچنآ تسه و  نالا  هک  یبآ  نیب  توافت  هک  یتروص  رد  دـنکیم  كاپ  ار  تساجن  ینعی  تسا ، رک  بآ  لـثم  هن ، اـی  هدـش  رتمک  رک  زا  هک 
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رک رادـقم  هب  دراد  کـش  ناـسنا  هدوب و  رک  زا  رتمک  هک  یبآ  اـما  دوشیمن . سجن  دـسرب  نآ  هب  مه  یتساـجن  رگا  و  دـشاب ، مک  هدوب  اًـلبق 
ربانب دشاب  هتشاد  نانیمطا  ای  دنک  نیقی  ناسنا  دوخ  - 1 دوشیم : تباث  هار  هس  هب  بآ  ندوب  رک  « 29 . » درادن ار  رک  بآ  مکح  هن ، ای  هدیسر 

رُک لزنم  ضوح  دیوگب : لزنم  بحاص  اًلثم  تسا . رُک  بآ  دیوگب  تسوا  رایتخا  رد  بآ  هک  یسک  - 3 دنهد . ربخ  لداع  درم  ود  - 2 رهظا .
14 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا .

لیلق بآ 

يور لیلق  بآ  رگا  « 31 . » دشابن مه  ندیراب ) لاح  رد   ) ناراب بآ  دـشاب و  رتمک  رک  زا  دـشوجن و  نیمز  زا  هک  تسا  یبآ  لیلق ، بآ  « 30»
زیچ يور  نییاپ  هب  ـالاب  زا  تکرح  قلطم  اـب  هکلب  راـشف  اـب  ـالاب  زا  رگا  یلو  دوشیم . سجن  دـسرب  نآ  هب  سجن  زیچ  اـی  دزیرب ، سجن  زیچ 

هب نییاپ  زا  راشف  اب  هراوف  لثم  رگا  زین  و  دشابیم ؛ كاپ  تسا  نآ  زا  رتالاب  هچ  ره  سجن و  دسریم  زیچ  نآ  هب  هک  يرادـقم  دزیرب ، سجن 
یلیلق بآ  « 32 . » دوشیم سجن  الاب  دـسرب  نییاپ  هب  تساجن  رگا  و  دوشیمن ، سجن  نییاپ  دـسرب  الاب  هب  تساجن  هک  یتروص  رد  دور  الاب 

بآ زا  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  و  تسا . سجن  ددرگ ، ادـج  نآ  زا  دوش و  هتخیر  سجن  زیچ  يور  تساجن  نیع  ندرک  فرط  رب  يارب  هک 
. دننک بانتجا  دوشیم  ادج  نآ  زا  دنزیر و  یم  نآ  يور  سجن  زیچ  ندیـشک  بآ  يارب  تساجن ، نیع  ندش  فرطرب  زا  دعب  هک  مه  یلیلق 

جراخ زا  یتساجن  - 2 دشاب . هتفرگن  تساجن  هزم  ای  گنر  ای  وب  - 1 تسا : كاپ  طرش  جنپ  اب  دنیوشیم  ار  طئاغ  جرخم  نآ  اب  هک  یبآ  یلو 
رتشیب - 5 دشابن . ادیپ  بآ  رد  طئاغ  ياههرذ  - 4 دشاب . هدـماین  نوریب  طئاغ  اب  لوب  ای  نوخ  لثم  يرگید  تساجن  - 3 دشاب . هدیسرن  نآ  هب 

. دشاب هدیسرن  جرخم  فارطا  هب  تساجن  لومعم ، رادقم  زا 

يراج بآ 

رک زا  رتمک  هچ  رگا  يراج  بآ  « 34 . » تانق همشچ و  بآ  دننام  دشاب ، هتـشاد  نایرج  دشوجب و  نیمز  زا  هک  تسا  یبآ  يراج ، بآ  « 33»
، هدرکن رییغت  تساجن  هطساو  هب  نآ  هزم  ای  گنر  ای  وب   15 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  یتقو  ات  دسرب  نآ  هب  تساجن  هچنانچ  دشاب ،

سجن هدرک ، رییغت  تساجن  هطـساو  هب  شاهزم  ای  گنر  اـی  وب  هک  نآ ، زا  يرادـقم  دـسرب ، يراـج  بآ  هب  یتساـجن  رگا  « 35 . » تسا كاپ 
هطـساو هب  ای  دـشاب  رک  هزادـناب  رگا  رهن  رگید  ياهبآ  و  تسا . كاپ  دـشاب  رک  زا  رتمک  هچ  رگا  تسا  همـشچ  هب  لصتم  هک  یفرط  و  تسا .

يروط یلو  تسین  يراـج  هک  ياهمـشچ  بآ  « 36 . » تسا سجن  هنرگ  كاـپ و  دـشاب ، لـصتم  همـشچ  فرط  بآ  هب  هدرکن  رییغت  هک  یبآ 
نآ هزم  ای  گنر  ای  وب  یتقو  ات  دـسرب ، نآ  هب  تساجن  رگا  ینعی  دراد ، ار  يراـج  بآ  مکح  دـشوجیم ، زاـب  دـنرادرب  نآ  زا  رگا  هک  تسا 

«38 . » دراد ار  يراج  بآ  مکح  تسا ، يراج  بآ  هب  لصتم  هداتـسیا و  رهن  رانک  هک  یبآ  « 37 . » تسا كاپ  هدرکن ، رییغت  تساجن  هطساوب 
بآ « 39 . » دراد ار  يراج  بآ  مکح  دشوجیم  هک  یتقو  طقف  دتفایم ، ششوج  زا  ناتسبات  رد  دشوجیم و  ناتسمز  رد  اًلثم  هک  ياهمشچ 

«40 . » تسا يراج  بآ  لثم  دـشاب ، لـصتم  تسا  رک  هزادـناب  نآ  بآ  هک  ياهنیزخ  هب  هچناـنچ  دـشاب ، رک  زا  رتمک  هچ  رگا  ماـمح  ضوح 
یبآ « 41 . » تسا رک  بآ  مکح  رد  دشاب  رک  هب  لصتم  رگا  نامتخاس ، ياههلول  بآ  دزیریم و  اهشود  اهریش و  زا  هک  مامح  ياههلول  بآ 

اب الاب  زا  رگا  اما  دوشیم . سجن  دسرب  نآ  هب  تساجن  دشاب و  رک  زا  رتمک  هچنانچ  دشوج ، یمن  نیمز  زا  یلو  دراد  نایرج  نیمز  يور  هک 
. دوشیمن سجن  نآ  يالاب  دسرب  نآ  نییاپ  هب  تساجن  هچنانچ  دزیرب ، نییاپ  هب  راشف 

ناراب بآ 

شرف رد  و  دوشیم ، كاپ  دـسرب  نآ  هب  ناراب  هک  ییاج  درابب ، ناراب  هبترم  کی  تسین ، نآ  رد  تساجن  نیع  هک  یـسجن  زیچ  هب  رگا  « 42»
ناراب دـنیوگب  هک  دـشاب  يروط  طوحا  رب  انب  دـیاب  هکلب  درادـن ، هدـیاف  هرطق  هس  ود  ندـیراب  یلو  تسین . مزال  راشف  اهنیا  دـننام  ساـبل و  و 
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، دنکیمن ادیپ  نایرج   16 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  نآ  هب  بآ  هک  تسا  يروط  نیمز  رگا  و  دـسرب ؛ ناـیرج  ّدـح  هبو  دـیآیم ،
حـشرت رگید  ياج  هب  درابب و  سجن  نیع  هب  ناراب ، رگا  « 43 . » دشیم يراج  نآ  رب  دوب  تخـس  نیمز  رگا  هک  درابب  يدـح  هب  تسا  یفاک 

درابب و نوخ  رب  ناراب  رگا  سپ  تسا . كاپ  دـشاب  هتفرگن  تساجن  هزم  اـی  گـنر  اـی  وب  و  دـشابن ، نآ  هارمه  تساـجن  نیع  هچناـنچ  دـنک ،
ماب يور  رب  رگا  « 44 . » دـشابیم سجن  دـشاب ، هتفرگ  نوخ  هزم  ای  گنر  ای  وب  هک  نآ  ای  دـشاب ، نآ  رد  نوخ  ياهرذ  هچنانچ  دـنک ، حـشرت 

هک یتروص  رد  دزیریم  نادوان  ای  فقـس  زا  هدیـسر و  سجن  زیچ  هب  هک  یبآ  درابیم ، ماب  رب  ناراب  یتقو  ات  دـشاب ، تساجن  نیع  ترامع ،
زیچ هب  دزیریم  هک  یبآ  دشاب  مولعم  رگا  ناراب  ندش  عطق  زا  دعب  و  تسا ؛ كاپ  دشابهدشن  فاضم  دـشاب و  هتـشادن  ار  سجن  نیع  تافص 

عقوم رد  دوش و  يراج  نیمز  رب  ناراب  رگا  و  دوشیم . كاپ  درابب  نآ  رب  ناراب  هک  یسجن  نیمز  « 45 . » دشابیم سجن  تسا ، هدیسر  سجن 
كاخ « 46 . » دشاب هدشن  تساجن  هب  ریغتم  ای  فاضم  رگا  دنکیم ، كاپ  زین  ار  نآ  دسرب  تسا  فقس  ریز  هک  یـسجن  ياج  هب  ناراب  ندمآ 

، كاخ اب  ندـش  طولخم  عقوم  طوحا  رب  اـنب  دـسرب و  كاـخ  همه  هب  ناراـب  بآ  رگا  تسا ، كاـپ  دوش  لِـگ  ناراـب  هطـساو  هب  هک  یـسجن 
زیچ دـیآیم ، ناراـب  هک  یعقوم  هچناـنچ  دـشاب  رک  زا  رتـمک  هچ  رگا  دوش ، عمج  ییاـج  رد  ناراـب  بآ  هاـگره  « 47 . » دشاب هدـشن  فاضم 

يور هک  یکاـپ  شرف  رب  رگا  « 48 . » دوشیم كاپ  سجن  زیچ  نآ  دریگن ، تساـجن  هزم  اـی  گـنر  اـی  وب  بآ ، دـنیوشب و  نآ  رد  ار  یـسجن 
، بآ هک  نیا  رگم  ددرگیم ، كاـپ  مه  نـیمز  دوـشیمن و  سجن  شرف  دوـش ، يراـج  سجن  نـیمز  رب  دراـبب و  ناراـب  تـسا  سجن  نـیمز 
هب تساجن  هچنانچ  دشاب ، رک  زا  رتمک  دوش و  عمج  یلادوگ  رد  داتفا ، ندیراب  زا  هک  نآ  زا  دعب  ناراب  بآ  رگا  « 49 . » دوش ّریغتم  ای  فاضم 

17 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دوشیم . سجن  دسرب  نآ 

هاچ بآ 

هب نآ  هزم  ای  گـنر  اـی  وب  یتقو  اـت  دـسرب ، نآ  هب  تساـجن  هچناـنچ  دـشاب  رک  زا  رتمک  هچ  رگا  دـشوجیم ، نیمز  زا  هک  یهاـچ  بآ  « 50»
ياهباتک رد  هک  يرادقم  هب  هاچ ، هب  اهتساجن  زا  یضعب  ندیـسر  زا  سپ  تسا  بحتـسم  یلو  تسا ، كاپ  هدرکن  رییغت  تساجن  هطـساو 

رییغت هچنانچ  دـهد ، رییغت  ار  نآ  بآ  هزم  ای  گنر  اـی  وب  دزیرب و  هاـچ  رد  یتساـجن  رگا  « 51 . » دنـشِکب بآ  هاچ ، نآ  زا  هدـش  هتفگ  لصفم 
. دشاب لصتم  دشوجیم  هاچ  زا  هک  یبآ  هب  هک  دوشیم  كاپ  یعقوم  بآ  نآ  بجاو  طایتحا  ربانب  دورب ، نیب  زا  هاچ  بآ 

اهبآ ماکحا 

ردقره فاضم  بآ  « 53 . » تسا لطاب  نآ  اب  مه  لسغ  وضو و  دنکیمن ، كاپ  ار  سجن  زیچ  دـش - هتفگ  نآ  ینعم  هک  فاضم - بآ  « 52»
هداد تاقالم  هلیـسو  هب  ندـش  سجن  لامتحا  هک  فراـعتم  دراوم  رد  هتبلا  دوشیم - سجن  دـسرب ، نآ  هب  تساـجن  ياهرذ  رگا  دـشاب  داـیز 

تـسا نآ  زا  رتالاب  هک  يرادـقم  سجن و  هدیـسر  سجن  زیچ  هب  هک  يرادـقم  دزیرب ، سجن  زیچ  يور  راشف  اـب  ـالاب  زا  هچناـنچ  یلو  دوش -
كاپ هدیـسرن  تسد  هب  هچنآ  و  سجن ، هدیـسر  تسد  هب  هچنآ  دنزیرب ، سجن  تسد  يور  نادـبالگ  زا  ار  بالگ  رگا  اًلثم  دـشابیم . كاپ 

زا یلاخ  نآ ، لّوا  تمـسق  ندش  سجن  دوش  سجن  بآ ، رخآ  تمـسق  رگا  دراد ، نایرج  فاضم  بآ  هک  دراوم  زا  یـضعب  رد  هکلب  تسا .
، تاقالم ببـس  هب  ًافرع  هک  یتروص  رد  دـشاب ، هتـشادن  نایرج  نییاپ  هب  الاب  زا  دـشاب و  یکی  بآ  رخآ  لّوا و  حطـس  هچ  رگا  تسین ، لمأت 
ای رک  بآ  اـب  يروط  سجن ، ِفاـضم  بآ  رگا  « 54 . » تسین هجو  زا  یلاخ  لوا ، تمـسق  ندـشن  سجن  هکلب  دوشن ، لصاح  لاـعفنا  رثأـت و 

نودب  ) تسا بآ  دـنیوگب  مدرم  هکلب  دـنیوگن  فاضم  بآ  نآ  هب   18 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  رگید  هک  دوش ، طولخم  يراـج 
قیقحت و رـصتخم  اب  و  هنای ، هدـش  فاـضم  تسین  مولعم  هدوب و  قلطم  هک  یبآ  « 55 . » دوشیم كاـپ  نآ ،) هب  يرگید  هملک  ندرک  همیمض 

حیحـص نآ  اـب  مه  لـسغ  وضو و  دـنکیم ، كاـپ  ار  سجن  زیچ  ینعی  تسا ، قلطم  بآ  لـثم  درک ، نشور  ار  نآ  عضو  دوشن  مه  یـسررب 
لـسغ وضو و  دنکیمن ، كاپ  ار  سجن  زیچ  ینعی  تسا ، فاضم  بآ  لثم  هن ، ای  هدش  قلطم  تسین  مولعم  هدوب و  فاضم  هک  یبآ  و  تسا .
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كاپار تساجن  هدوب ، فاضم  ای  قلطم  اًـلبق  هک  تسین  مولعم  فاـضم و  اـی  تسا  قلطم  تسین  مولعم  هک  یبآ  « 56 . » تسا لطاب  نآ  اـب  مه 
نآ ندوب  سجن  هب  مکح  دـسرب  نآ  هب  تساجن  دـشاب و  رتشیب  ای  رک  هزادـنا  هب  رگا  یلو  تسا . لـطاب  نآ  اـب  مه  لـسغ  وضو و  دـنکیمن ،

دـشاب يراج  ای  رک  هچ  رگا  دـهد ، رییغت  ار  نآ  هزم  ای  گنر  ای  وب  دـسرب و  نآ  هب  لوب  نوخ و  لـثم  تساـجن  نیع  هک  یبآ  « 57 . » دوشیمن
تـسا بآ  يولهپ  هک  يرادرم  اًلثم  دوش ، ضوع  تسا  نآ  نوریب  هک  یتساجن  هطـساو  هب  نآ  هزم  اـی  گـنر  اـی  وب  رگا  یلو  دوشیم . سجن 

، هداد رییغت  ار  نآ  هزم  ای  گنر  ای  وب  هتخیر و  نآ  رد  لوب  نوخ و  لثم  تساجن  نیع  هک  یبآ  « 58 . » دوشیمن سجن  دهد ، رییغت  ار  نآ  يوب 
نآ رد  نادوان  زا  ندـیراب ، ماگنه  ناراب  بآ  ای  دزیرب ، نآ  رد  ار  ناراب  داب  ای  درابب ، نآ  رب  ناراب  ای  دوش ، لـصتم  يراـج  اـی  رک  هب  هچناـنچ 
هک ردق  نیمه  دورب  نیب  زا  رییغت  ناراب  ندیراب  ای  يراج  ای  رک  هب  لاصتا  زا  لبق  رگا  و  دوشیم . كاپ  دورب  نیب  زا  نآ  رییغت  و  دوش ، يراج 

ار سجن  زیچ  رگا  « 59 . » دوش طولخم  نآ  اب  تسین  مزال  دوشیم و  كاپ  دسرب  نآ  هب  ناراب  بآ  ای  دوش و  لصتم  نآ  هب  يراج  ای  رک  بآ 
مولعم هدوب و  كاپ  هک  یبآ  « 60 . » تسا هدننک  كاپ  كاپ و  دزیریم  نآ  زا  ندروآ  نوریب  زا  دعب  هک  یبآ  دنـشکب ، بآ  يراج  ای  رک  رد 

«61 . » تسا سجن  هن ، ای  هدش  كاپ  تسین  مولعم  هدوب و  سجن  هک  یبآ  و  تسه . زین  هدـننک  كاپ  تسا و  كاپ  هن ، ای  هدـش  سجن  تسین 
نآ ندروخ  یلو  تسا  كاـپ  تشوگ ، مارح  تاـناویح  هدروخمین  و  تسا . مارح  نآ  ندروخ  سجن و  رفاـک ، كوخ و  گـس ، هدروخ  مین 

19 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دشابیم . هورکم 

« یّلخت ماکحا  »

هراشا

مرحم وا  اـب  رداـم  رهاوخ و  لـثم  هچ  رگا  دـنفلکم ، هک  یناـسک  زا  ار  دوـخ  تروـع  رگید ، عـقاوم  یلخت و  تقو  ناـسنا  تسا  بجاو  « 62»
زا ار  دوخ  تروـع  تسین  مزـال  رهوـش  نز و  یلو  دـناشوپب ؛ دـنمهفیم  ار  دـب  بوـخ و  هک  ّزیمم  ياـههچب  هناوـید و  زا  نینچمه  و  دنـشاب ،

یفاک دناشوپب  ار  نآ  رگا  مه  تسد  اب  زامن  ریغ  رد  هکلب  دناشوپب ، ار  دوخ  تروع  یصوصخم  زیچ  اب  تسین  مزال  « 63 . » دنناشوپب رگیدکی 
عقوم دـیابن  طایتحا  رب  انب  « 65 . » دـشابن هلبق  هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  هنیـس ، مکـش و  ینعی  ندـب ، يولج  فرط  دـیاب  یلخت  عـقوم  « 64 . » تسا

هلبق هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  وا  ندب  ولج  رگا  و  دنادرگب . هلبق  زا  ار  تروع  دـنچره  دـشاب ، هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  ندـب  ولج  فرط  یلخت 
هلبق هب  ور  طئاغ ، لوب و  جرخم  ریهطت  عقوم  رد  « 66 . » دیامنن هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  مه  ار  تروع  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـشابن ،
لاح رد  یکوکـشم  بآ  ای  لوب  دنادب  هکنیا  ای  دیآ  نوریب  جرخم  زا  لوب  ءاربتـسا ، عقوم  رد  رگا  یلو  درادـن . لاکـشا  ندوب  هلبق  هب  تشپ  و 

راچان دـنیبن  ار  وا  مرحماـن  هک  نآ  يارب  رگا  « 67 . » تسا مارح  ندوب ، هلبق  هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  لاح  نیا  رد  دـش ، دـهاوخ  جراـخ  ءاربتـسا 
ای هلبق  هب  ور  هک  دـشاب  راـچان  رگید  تهج  زا  رگا  زین  و  دنیـشنب . هلبق  هب  تشپ  اـی  هلبق  هب  ور  دـیاب  دنیـشنب ، هلبق  هب  تشپ  اـی  هلبق  هب  ور  دوش 

رگا یلو  دـنناشنن ، هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  یلخت  تقو  رد  ار  هچب  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  « 68 . » درادن یعنام  دنیشنب  هلبق  هب  تشپ 
هک یتروص  رد  تسب ، نب  ياـههچوک  رد  - 1 تسا : مارح  ناکم  راـهچ  رد  یلخت  « 69 . » تسین بجاو  وا  زا  يریگولج  دنیـشنب  هچب  دوـخ 
هک ییاج  رد  - 3 20 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا . هدادن  یلخت  هزاجا  هک  یـسک  کلم  رد  - 2 دنشاب . هدادن  هزاجا  شنابحاص 
رد یبهذـمو ، ینید  هسدـقم  تاـماقم  ریاـس  اـی  نینمؤم  ربق  يور  - 4 اههسردـم . زا  یـضعب  لثم  تسا ، هدـش  فقو  یـصوصخم  هدـع  يارب 

لثم يرگید  تساجن  طئاغ  اـب  - 1 دوشیم : كاپ  بآ  اب  طـقف  طـئاغ  جرخم  تروص  هس  رد  « 70 . » دـشاب نانآ  هب  یمارتحایب  هک  یتروص 
. دشاب هدش  هدولآ  لومعم  رادقم  زا  رتشیب  جرخم  فارطا  - 3 دشاب . هدیسر  طئاغ  جرخم  هب  جراخ  زا  یتساجن  - 2 دشاب . هدمآ  نوریب  نوخ 

كاپ اهنیا  دـننام  گنـس و  هچراپ و  اب  دوشیم  هتفگ  ًادـعب  هک  يروتـسد  هب  ای  تسـش و  بآ  اـب  ار  جرخم  دوشیم  تروص  هس  نیا  ریغ  رد 
دنیوشب هبترم  کی  لوب  ندش  فرطرب  زا  دـعب  رگا  و  دوشیمن ، كاپ  بآ  ریغ  اب  لوب  جرخم  « 71 . » تسا رتهب  بآ  اب  نتسش  هچ  رگا  درک ،
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سجن ًالومعم  هک  یلحم  زا  یلو  دـیآیم  یعیبط  جرخم  زا  هکنیا  ای  دـیآیم و  یعیبط  يارجم  ریغ  زا  ناشلوب  هک  یناسک  یلو  تسا . یفاـک 
. دراد ار  درم  مکح  زین  نز  و  دنیوشب . هبترم  ود  لوب  ندش  فرطرب  زا  دعب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دسرب ، زین  رگید  ياهاج  هب  دوشیم 
رد رگا  و  درادن . یعنام  نآ  يوب  گنر و  ندـنام  یقاب  یلو  دـنامن ، نآ  رد  طئاغ  زا  يزیچ  دـیاب  دـنیوشب ، بآ  اب  ار  طئاغ  جرخم  رگا  « 72»

، اهنیا دننام  خولک و  گنـس و  اب  هاگره  « 73 . » تسین مزال  نتـسش  هرابود  دـنامن ، نآ  رد  طئاغ  زا  ياهرذ  هک  دوش  هتـسش  يروط  لوا  هعفد 
هچنانچ درادن و  یعنام  ندـناوخ  زامن  دوشیم و  كاپ  جرخم  رهظا  رب  انب  دـننک ، فرطرب  دوشیم ، رکذ  هک  یطیارـش  اب  جرخم  زا  ار  طئاغ 

هلیسو هب  ًالومعم  هک  يرادقم  نآ  هکنیا  رگم  درادن  لاکـشا  لحم ، تجوُزل  کچوک و  ياههرذ  دوشیمن و  سجن  دسرب ، نآ  هب  مه  يزیچ 
ای گنس  کی  فارطا  اب  هکلب  دننک  كاپ  ار  جرخم  هچراپ  هس  ای  گنـس  هس  اب  تسین  مزال  « 74 . » دنامب یقاب  دوریم  نیب  زا  هنهک  گنس و 
انب دننک  كاپ  ناوختـسا  ای  نیگرـس  اب  رگا  و  دنکیم ، تیافک  دـش  فرطرب  طئاغ  مه  هبترم  کی  اب  رگا  هکلب  تسا ، یفاک  مه  هچراپ  کی 
مزال اهنآ  مارتحا  هک  سدـقم  ياهزیچ  اب  طئاغ  جرخم  ندرک  كاـپ  « 75  » 21 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دوشیم . كاـپ  رهظا  رب 

هک دوش  رفک  بجوم  دمع  ملع و  تروص  رد  تسا  نکمم  تسا و  مارح  هدش  هتـشون  نآ  رب  ناربمایپ  ای  ادخ  مسا  هک  يذغاک  دـننام  تسا 
رهظا هتـشون ، ندوبن  اناوخ  ای  تلفغ  ای  دمع ، ملع و  مدع  تروص  رد  یلو  دوشیم . سجن  ندـب  مامت  ندـش  رفاک  ببـس  هب  تروص  نیا  رد 

، هدرکیم ریهطت  ًاروـف  طـئاغ  اـی  لوـب  زا  دـعب  هشیمه  هچ  رگا  هن ، اـی  هدرک  ریهطت  ار  جرخم  دـنک  کـش  رگا  « 76 . » تسا تراـهط  لوصح 
يزامن هن ، ای  هدرک  ریهطت  ار  جرخم  زامن ، زا  لبق  هک  دنک  کش  زامن  زا  دـعب  رگا  « 77 . » دـیامن ریهطت  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 

. دنک ریهطت  دیاب  دعب  ياهزامن  يارب  یلو  تسا ، حیحص  هدناوخ  هک 

ءاربتسا

قباطم هک  نآ  مسق  کی  تسا و  یماسقا  ياراد  نآ  دنهدیم و  ماجنا  لوب  ندـمآ  نوریب  زا  دـعب  اهدرم  هک  بحتـسم ، تسا  یلمع  ءاربتـسا 
اب هعفد  هس  دعب  دننک ، ریهطت  ار  نآ  لوا  هدش ، سجن  طئاغ  جرخم  رگا  لوب ، ندـش  عطق  زا  دـعب  هک  دـشابیم  تروص  نیا  هب  تسا  طایتحا 

دنراذگب و نآ  ریز  ار  تسش  يولهپ  تشگنا  تلآ و  يور  ار  تسـش  دعب  دنـشکب و  تلآ  خیب  ات  طئاغ  جرخم  زا  پچ  تسد  هنایم  تشگنا 
جراخ ناسنا  زا  ندرک  يزاب  هبعالم و  زا  دـعب  هک  یبآ  « 78 . » دنهد راشف  ار  تلآ  رس  هبترم  هس  نآ  زا  سپ  دنـشکب و  هاگهنتخ  ات  هبترم  هس 

زا دعب  یهاگ  هک  یبآ  و  دوشیم ، هتفگ  ْيذَو »  » نآ هب  دیآیم و  نوریب  ینم  زا  دعب  یهاگ  هک  یبآ  و  دنیوگیم ، يْذَـم »  » نآ هب  دوشیم و 
ءاربتـسا لوب  زا  دعب  هچنانچ  و  تسا . كاپ  دشاب ) هدیـسرن  نآ  هب  لوب  جورخ ، زا  دعب  رگا   ) دـنیوگیم ْيدَو »  » نآ هب  دـیآیم و  نوریب  لوب 

کش ناسنا  رگا  « 79 . » دشابیم كاپ  تسا ، طولخم  ای  اهنیا و  زا  یکی  ای  تسا  لوب  هک  دـنک  کش  و  دوش ، جراخ  وا  زا  یبآ  دـعب  دـنک و 
لطاب دـشاب ، هتفرگ  وضو  هچنانچ  دـشابیم و  سجن  هن ، ای  تسا  كاپ  دـنادن  هک  دـیآ  نوریب  وا  زا  یتبوطر  هن و  ای  هدرک  ءاربتـسا  هک  دـنک 

هک دیآ  نوریب  وا  زا  یتبوطر  هن و  ای  هدوب  تسرد  هدرک  هک  یئاربتسا  دنک  کش  رگا  یلو   22 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دوشیم .
لوب زا  یتدم  هک  نآ  هطساو  هب  رگا  هدرکن  ءاربتسا  هک  یـسک  « 80 . » دنکیمن لطاب  مه  ار  وضو  دـشابیم و  كاپ  هن ، ای  تسا  كاپ  دـنادن 

دشابیم و كاپ  تبوطر  نآ  هن ، ای  تسا  كاپ  هک  دنک  کش  دنیبب و  یتبوطر  تسا و  هدـنامن  ارجم  رد  لوب  دـنک  نیقی  هتـشذگ ، وا  ندرک 
لوب ای  دنادب  هک  دنیبب  یتبوطر  وضو  زا  دعب  هچنانچ  دریگب ، وضو  دنک و  ءاربتـسا  لوب  زا  دعب  ناسنا  رگا  « 81 . » دنکیمن لطاب  مه  ار  وضو 
يارب « 82 . » تسا یفاک  وضو  نتفرگ  طقف  دشاب ، هتفرگن  وضو  رگا  یلو  دریگب . مه  وضو  دـنک و  لسغ  ًاطایتحا  تسا  بجاو  ینم ، ای  تسا 

. دنکیمن لطاب  مه  ار  وا  لسغ  وضو و  دشابیم و  كاپ  هن ، ای  تسا  كاپ  هک  دنک  کش  دنیبب و  یتبوطر  رگا  تسین و  لوب  زا  ءاربتسا  نز 

یلخت بادآ 

نوریب عقوم  پچ و  ياپ  لوا  یلخت ، ناکم  هب  ندش  دراو  عقوم  و  دنیبن ؛ ار  وا  یسک  هک  دنیشنب  ییاج  یلخت ، عقوم  رد  تسا  بحتـسم  « 83»
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«84 . » دزادنیب پچ  ياپ  رب  ار  ندب  ینیگنس  دناشوپب و  ار  رس  یلخت  لاح  رد  تسا  بحتسم  نینچمه  و  دراذگب ؛ ار  تسار  ياپ  لوا  ندمآ ،
رد نینچمه  و  تسین . هورکم  دناشوپب  ياهلیسو  هب  ار  دوخ  تروع  رگا  یلو  تسا  هورکم  یلخت  عقوم  رد  هام  دیـشروخ و  يوربور  نتـسشن 

ندروخ و زیچ  و  تسا ؛ هورکم  دهدیم ، هویم  هک  یتخرد  ریز  هناخ و  برد  هچوک ، نابایخ ، هداج ، رد  داب و  يوربور  نتسشن  یلخت ، عقوم 
رگا یلو  یلخت ؛ لاح  رد  ندز  فرح  تسا  نینچمه  و  دـشابیم . هورکم  زین  تسار  تسد  اب  ندرک  ریهطت  یلخت و  ناـکم  رد  داـیز  فقوت 

، بآ رد  ناروناـج و  خاروس  تخـس و  نیمز  رد  ندرک  لوب  ندرک و  لوـب  هداتـسیا  « 85 . » درادن تهارک  دیوگب  ادـخ  رکذ  ای  دـشاب  راچان 
رگا و  تسا ، هورکم  طـئاغ  لوب و  زا  ندرک  يراددوخ  « 86  » 23 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا . هورکم  هداتـسیا ، ِبآ  ًاصوصخ 

زا شیپ  زامن و  زا  شیپ  ناـسنا  تسا  بحتـسم  « 87 . » دنک يراددوخ  دیابن  دشاب ، مارح  ِندز  ررـض  ِمکح  رد  هک  دـناسرب  ررـض  يّدـح  هب 
24 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دنک . لوب  ینم ، ندمآ  نوریب  زا  دعب  عامج و  زا  شیپ  باوخ و 

تاساجن

هراشا

لئاسم عاّقف و  بارش 10 - رفاک 9 - كوخ 8 - گـس و  نوخ 6 و 7 : رادرم 5 - ینَم 4 - طئاغ 3 - لوب 2 - - 1 تسا : زیچ  هد  تاـساجن 
. دمآ دهاوخ  لئاسم  نیمه  همادا  رد  زین  راوختساجنرتش  قرع  مارح و  زا  بنج  قرع  هب  طوبرم 

طئاغ لوب و 

( دـنکیم نتـسج  نآ  زا  نوخ  دـنربب ، ار  نآ  گر  رگا  ینعی   ) دراد هدـنهج  نوخ  هک  یتـشوگمارح  ناویحره  ناـسنا و  طـئاغ  لوـب و  « 88»
دیآیمن مزـال  جرح  رـسُع و  هک  یتروص  رد  درادـن  هدـنهج  نوخ  هک  یتشوگمارح  ناویح  طـئاغ  لوب و  زا  طاـیتحا  رب  اـنب  و  تسا . سجن 

تشوگمارح ناگدنرپ  هلـضف  « 89 . » تسا كاپ  دـنرادن  تشوگ  هک  سگم  هشپ و  لـثم  کـچوک  تاـناویح  هلـضف  یلو  دـنیامن . باـنتجا 
ناسنا تساجن  طقف  ِندروخ  هب  تداع  هک  راوختـساجن  ناویح  طـئاغ  لوب و  « 90 . » تسا سجن  طایتحا  رب  انب  شاـفخ  هلـضف  تسا و  سجن 

ینعی هدرک ، یْطَو  ار  نآ  ناسنا  هک  یناویح  زین  و  تسا . سجن  تسا  هدشن  ءاربتسا  هک  ینامز  ات  هدرک ، ادیپ  يرگید ، زیچ  هب  طالتخا  نودب 
، تسا هدش  هدیئور  كوخ  ریـش  ندروخ  زا  نآ  تشوگ  هک  يدنفـسوگ   25 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  و  هدومن ، یکیدزن  نآ  اـب 

. دشاب راوختساجن  هب  قحلم  تسا  نکمم 

ینَم

. تسا سجن  دراد  هدنهج  نوخ  هک  یناویح  ینم  « 91»

رادرُم

هتشک ار  نآ  هدش  نیعم  عرش  رد  هک  يروتـسد  ریغ  هب  ای  دشاب ، هدرم  شدوخ  هچ  تسا ، سجن  دراد ، هدنهج  نوخ  هک  یناویح  رادرم  « 92»
ناوختسا و كرک ، وم ، مشپ ، لثم  رادرم  زا  ییاهزیچ  « 93 . » تسا كاپ  دریمب  بآ  رد  هچ  رگا  درادن ، هدنهج  نوخ  نوچ  یهام  و  دنـشاب .
ای تشوگ  تسا  هدـنز  هک  یلاح  رد  دراد ، هدـنهج  نوخ  هک  یناویح  ای  ناسنا  ندـب  زا  رگا  « 94 . » دنـشابیم كاپ  دنرادن ، حور  هک  نادند 

رگا هدیسر  ناشنداتفا  عقوم  هک  ندب  رگید  ياهاج  بل و  رصتخم  ياهتسوپ  « 95 . » تسا سجن  دننک ، ادج  دراد  حور  هک  ار  يرگید  زیچ 
«96 . » دنیامن بانتجا  دناهدنک  ار  نآ  هدیـسرن و  شنداتفا  عقوم  هک  یتسوپ  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  یلو  تسا ، كاپ  دننَکب  ار  اهنآ  هچ 
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ار نآ  رهاظ  یلو  دشاب  هدـش  تفـس  نآ  يور  تسوپ  دـیاب  طایتحا  رب  انب  تسا و  كاپ  دـیآیم ، نوریب  هدرم  غرم  مکـش  زا  هک  یغرم  مخت 
، تسا كاپ  دشابیم  اهنآ  نادریـش  رد  هک  ياهیام  رینپ  دنریمب ، دـنوش  راوخ  فلع  هک  نآ  زا  شیپ  هلاغزب  هّرب و  رگا  « 97 . » دیشک بآ  دیاب 

رگا دـنروآیم ، یمالـساریغ  ياهروشک  زا  هک  ینوباص  سکاو و  نغور ، رطع ، عیام ، تاـجاود  « 98 . » دیـشک بآ  دـیاب  ار  نآ  رهاظ  یلو 
تـسا كاپ  دوشیم  هتخورف  ناناملـسم  رازاـب  رد  هک  یمرچ  هیپ و  تشوگ و  « 99 . » تسا كاپ  دـشاب  هتـشادن  اهنآ  تساجن  هب  نیقی  ناسنا 

رفاک زا  ناملـسم  نآ  دننادب  رگا  یلو  دشاب . ناملـسم  تسد  رد  اهنیا  زا  یکی  رگا  تسا  نینچمه  26 و  ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر 
. دشابیم سجن  هن ، ای  هدش  هتشک  عرش  روتسد  هب  هک  تسا  یناویح  زا  هک  هدرکن  یگدیسر  هتفرگ و 

نوخ

سجن دـنکیم - نتـسج  نآ  زا  نوخ  دـنربب  ار  نآ  گر  رگا  هک  یناویح  ینعی  دراد - هدـنهج  نوخ  هک  یناوـیحره  ناـسنا و  نوـخ  « 100»
هک يروتسد  هب  ار  تشوگ  لالح  ناویح  رگا  « 101 . » دشابیم كاپ  درادن ، هدنهج  نوخ  هشپ  یهام و  دـننام  هک  یناویح  نوخ  سپ  تسا ،

سفن تلع  هب  رگا  یلو  تسا ؛ كاپ  دنامیم  شندب  رد  هک  ینوخ  دیآ ، نوریب  لومعم  رادـقم  هب  نآ  نوخ  دنـشکب و  هدـش  نیعم  عرـش  رد 
اب هک  يزیچ  نینچمه  تسا و  سجن  نوخ  نآ  ددرگرب ، ناویح  ندب  هب  نوخ  هدوب  يدنلب  ياج  رد  ناویح  رس  هک  نیا  هطساو  هب  ای  ندیشک 

نوخ رگا  یلو  درک ، بانتجا  دـیاب  طایتحا  رب  انب  دـشابیم  غرم  مخت  رد  هک  ینوخ  زا  « 102 . » تسا سجن  مه  نآ  دـنک  تاقالم  نوخ  نآ 
سجن دوشیم  هدید  ریش  ندیـشود  ماگنه  هک  ینوخ  « 103 . » تسا كاپ  هدرز  دشاب  هدیفـس  رد  رگا  تسا و  كاپ  هدیفـس  دـشاب  هدرز  رد 

كاپ دورب  نیب  زا  ناهد  بآ  اب  ندـش  طولخم  هطـساو  هب  رگا  دـیآیم ، اهنادـند  يال  زا  هک  ینوخ  « 104 . » دنکیم سجن  ار  ریـش  تسا و 
كاپ دنیوگن  نوخ  نآ  هب  رگید  هک  دوش  يروط  رگا  دریمیم ، تسوپ  ریز  ای  نخان  ریز  ندش ، هدـیبوک  هطـساو  هب  هک  ینوخ  « 105 . » تسا

وضو و يارب  دـیاب  درادـن  تقـشم  رگا  دوش ، خاروس  تسوپ  اـی  نخاـن  هک  یتروـص  رد  و  تسا . سجن  دـنیوگب  نوـخ  نآ  هب  رگا  و  تسا ،
لثم يزیچ  ای  هچراـپ  دـنیوشب و  دوشن  داـیز  تساـجن  هک  يروط  هب  ار  نآ  فارطا  دـیاب  دراد  تقـشمرگا  دـنروآ و  نوریب  ار  نوخ  لـسغ ،

ص: نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دنیامنیم . ياهریبج  لسغ  ای  وضو  هک  يروط  نامه  دنـشکب  رت  تسد  شیور  دنراذگب و  نآ  رب  هچراپ 
رگا « 107 . » تسا كاپ  هدمآ ، رد  تلاح  نآ  هب  ندش  هدیبوک  هطساو  هب  تشوگ  ای  هدرم  نوخ  تسوپ  ریز  هک  دنادن  ناسنا  رگا  « 106  » 27

نآ هدننک  كاپ  شتآ ، ترارح و  ندیـشوج و  و  دوشیم ؛ سجن  نآ  فرظ  اذـغ و  مامت  دـتفیب ، نآ  رد  نوخ  ياهرذ  اذـغ  ندیـشوج  عقوم 
نوخ نآ  هب  تسا و  طولخم  نوخ  اب  هک  دشابن  مولعم  رگا  دوشیم ، ادیپ  نآ  فارطا  رد  مخز  يدوبهب  لاحرد  هک  ياهبادرز  « 108 . » تسین

. تسا سجن  میشاب ، هتشاد  نآ  ندوب  نوخ  رد  کش  الاح  یلو  هدوب  نوخ  میتسنادیم  اًلبق  رگا  اما  تسا . كاپ  دنیوگن ، زین  درز 

كوخ گس و 

یلو تسا ؛ سجن  اهنآ ، تبوطر  نخان و  هجنپ ، ناوختـسا ، وم ، یتح  ءازجا ، همه  دننکیم ، یگدنز  یکـشخرد  هک  یکوخ  گس و  « 109»
. تسا كاپ  ییایرد  كوخ  گس و 

رفاک

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  هّللادبع  نب  دّمحم  ءایبنالا  متاخ  ترـضح  يربمایپ  ای  تسا  لئاق  کیرـش  ادخ  يارب  ای  ادـخ  رکنم  هک  یـسک  « 110»
. دـشابیم سجن  رفاک و  دـشاب ، هتـشادن  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ادـخ و  هب  ناـمیا  هک  یـسک  روط  نیمه  درادـن و  لوبق  ار  ملس 
. دشابیم سجن  دیامن ، راکنا  تسا  نید  يرورض  هکنیا  هب  ملع  اب  ار  هزور  ای  زامن  لثم  مالسا  نید  تاّیرورض  زا  یکی  هک  یـسک  نینچمه 

سجن وا  ياهتبوطر  نخان و  وم ، یتح  رفاک ، ندب  مامت  « 111 . » درک بانتجا  وا  زا  دیاب  ًاطایتحا  دیامن ، راکنا  دنادن و  ریصقت  يور  زا  رگا  و 
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زین هچب  دشاب  ناملسم  اهنیا  زا  یکی  رگا  و  تسا ؛ سجن  مه  هچب  نآ  دنـشاب ، رفاک  غلابان ، هچب  هدج  دج و  ردام و  ردپ و  رگا  « 112 . » تسا
رگید  28 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ماکحا  یلو  دشابیم  كاپ  هن ، ای  تسا  ناملـسم  تسین  مولعم  هک  یـسک  « 113 . » تسا كاپ 

ناملـسم و زا  معا   ) یـسک رگا  « 114 . » دوش نفد  ناناملـسم  ناتـسربق  رد  دیابن  دریگب و  ناملـسم  نز  دـناوتیمن  اًلثم  درادـن ، ار  ناناملـسم 
. تسا سجن  دیامن ، ینمشد  نانآ  اب  ای  دهد ، مانشد  مالسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  زا  یکی  هب  ناملسمریغ )

بارش

رگا تسا ، مارح  نآ  ندروخ  سجن و  دشاب ، عیام  دوخ  يدوخ  هب  هچنانچ  دنکیم ، تسم  ار  ناسنا  نآ  ِدایز  هک  يزیچره  بارـش و  « 115»
دوش عیام  هک  دنزیرب  نآ  رد  يزیچ  هچ  رگا  دشابن ، عیام  شیـشح  گنب و  لثم  رگا  یلو  دشاب ؛ فیفخ  نآ  یگدننک  تسم  ای  دشاب  مک  هچ 

زا دـنادن  ناسنا  رگا  دـنربیم ، راک  هب  اهنیا  دـننام  یلدنـص و  زیم ، هرجنپ ، برد ، ندرک  گنر  يارب  هک  یتعنـص  لـکلا  « 116 . » تسا كاپ 
ریغ ای  نتخپ  هطـساو  هب  روگنا  بآ  روگنا و  رگا  « 117 . » دشابیم كاپ  دـناهدرک ، تسرد  تسا  عیام  هدـننک و  تسم  ییاهنت  هب  هک  يزیچ 
بآ شمـشک و  زیوم ، امرخ ، « 118 . » دومن باـنتجا  نآ  زا  دـیاب  تسا و  مارح  شندروخ  سجن و  طوحا  يوقا و  رب  اـنب  دـیایب ، شوج  نآ ،

. تسا لاکشا  لحم  نآ  ندروخ  ندوب و  كاپ  دنیایب ، شوج  نتخپ  اب  ای  دوخب  دوخ  رگا  اهنآ 

عاّقُف

زا بیبط  روتـسد  هب  هک  یبآ  یلو  تسا ، مارح  نآ  ندروخ  سجن و  دـنیوگیم  وجبآ  نآ  هب  دوشیم و  هتفرگ  وج  زا  ًابلاغ  هک  عاُّـقف  « 119»
29 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دشابیم . كاپ  دنیوگیم  ریعشلاءام  نآ  هب  دنریگیم و  وج 

مارح زا  بنج  قرع 

زامن تسا  هدـشن  کشخ  اـت  هدـش  هدولآ  نآ  هب  هک  یـسابل  اـی  ندـب  اـب  طوحا  رهظا و  رب  اـنب  یلو  تسین  سجن  مارح  زا  بنج  قرع  « 120»
رد دـنک ، یکیدزن  دوخ  نز  اب  ضیح ) لاح  رد  ای  ناضمر  هام  هزور  رد  اًلثم   ) تسا مارح  نز  اب  یکیدزن  هک  ینامز  رد  رگا  « 121 . » دنناوخن

، زاـمن لاـح  رد  دوخ ، قرع  زا  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  هدرکن ، ممیت  دـشاب  ممیت  شاهفیظو  رگا  هدـشن و  کـشخ  وا  قرع  هک  یتروص 
مزال دـشاب ، هدـشن  کشخ  رگا  یتح  هدـش ، لصاح  قوف  ممیت  زا  دـعب  هک  یقرع  زا  بانتجا  رهظا  رب  انب  هدرک ، ممیت  رگا  و  دـیامن . بانتجا 
دوخ قرع  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنک ، قرع  ممیت  زا  دعب  دیامن و  ممیت  لسغ  ياج  هب  رذع  نودب  مارح ، زا  بنج  رگا  « 122 . » تسین

و دنک ؛ بانتجا  دوخ  قرع  زا  دیاب  دنک  یکیدزن  دوخ  لالح  اب  دـعب  دوش و  بنج  مارح  زا  یـسک  رگا  « 123 . » دیامن بانتجا  زامن  لاح  رد 
. دناوخب زامن  نآ  اب  دناوتیم  دوش ، بنج  مارح  زا  سپس  دنک و  یکیدزن  لالح  اب  لوا  رگا 

راوختساجن رتش  قرع 

راوختـساجن رگید  تاناویح  رگا  یلو  تسا ؛ باـنتجا  رد  بحتـسم  طاـیتحا  هچ  رگا  تسا  كاـپ  رهظا  رب  اـنب  راوختـساجن  رتش  قرع  « 124»
30 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسین . مزال  اهنآ  قرع  زا  بانتجا  دنوش ،

« تساجن ندش  تباث  هار  »

هنرگ و  تسا ، سجن  يزیچ  هک  دنک  ادـیپ  روآنانیمطا  نظ  ای  نیقی  ناسنا  دوخ  هکنآ  - 1 دوشیم : تباث  هار  هس  زا  زیچره  تساـجن  « 125»
ار یـسجن  یکاپ و  هک  یناـسک  تـالابمیب و  ناـمدرم  هک  ییاـههناخنامهم  هناـخهوهق و  رد  نیا  رب  اـنب  دـیامن . باـنتجا  نآ  زا  تسین  مزـال 
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ندروخ اذـغ  تسا ، سجن  دـناهدروآ  وا  يارب  هک  ار  ییاذـغ  دـشاب  هتـشادن  نیقی  ناسنا  رگا  دـنروخیم ، اذـغ  اهنآ  رد  دـننکیمن  تاعارم 
ای رـسمه  اًـلثم  ددرگ ، لـصاح  ناـنیمطا  وا  هتفگ  زا  تسا و  سجن  زیچ  نآ  دـیوگب  تسوا  راـیتخا  رد  يزیچ  هک  یـسک  - 2 درادن . لاکشا 

و تسا ، سجن  يزیچ  دـنیوگب  لداـع  درم  ود  هک  نآ  - 3 دـشابیم . سجن  تسوا  رایتخا  رد  هک  يرگید  زیچ  ای  فرظ  دـیوگب  راکتمدـخ 
نتسنادن هطساو  هب  رگا  « 126 . » درک بانتجا  نآ  زا  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  تسا  سجن  يزیچ  دـیوگب  مه  لداع  رفن  کی  رگا  نینچمه 

. دیامن طایتحا  ای  دسرپب  ار  هلأسم  دیاب  هن ، ای  تسا  كاپ  مارح  زا  بنج  قرع  دـنادن  اًلثم  دـنادن  ار  يزیچ  ندوب  كاپ  ندوب و  سجن  هلأسم ،
هک دـنادن  ای  هن  ای  تسا  نوخ  زیچ  نآ  هک  دـنک  کش  اًلثم  هن  ای  تسا  كاپ  هک  دـنک  کش  يزیچ  رد  دـنادیم ، ار  هلأسم  هکنیا  اب  رگا  یلو 

31 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دشابیم . كاپ  ناسنا ، نوخ  ای  تسا  هشپ  نوخ 

ءایشا تساجن 

سجن كاـپ  زیچ  دـسرب ، يرگید  هب  یکی  يرت  هـک  دـشاب  َرت  يروـط  هـب  اـهنآ  زا  یکی  اـی  ودره  دـسرب و  سجن  هـب  كاـپ  زیچ  رگا  « 127»
یتّیم ندب  هب  ناسنا  تسد  رگا  یلو  دوشیمن . سجن  هدوب  كاپ  هک  يزیچ  دسرن ، يرگید  هب  هک  دـشاب  مک  يردـق  هب  يرت  رگا  و  دوشیم .

هب یکاپ  زیچ  رگا  « 128 . » دیوشب ار  تسد  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  دشاب ، کشخ  تیم  ندب  هچ  رگا  دسرب  دـناهدادن  لسغ  ار  وا  زونه  هک 
ناـسنا هک  يزیچ  ود  « 129 . » دوشیمن سجن  كاپ ، زیچ  نآ  هن ، اـی  هدوب  رت  اـهنآ  زا  یکی  اـی  ودره  هک  دـنک  کـش  ناـسنا  دـسرب و  سجن 

اًلبق اهنآ  زا  یکی  رگا  یلو  دوشیمن . سجن  دـسرب  اهنآ  زا  یکی  هب  تبوطر  اب  یکاپ  زیچ  رگا  تسا ، سجن  مادـک  كاپ و  مادـک  دـنادیمن 
اهنیا دننام  هچراپ و  نیمز و  « 130 . » دوشیم سجن  دسرب  نآ  هب  تبوطر  اب  یکاپ  زیچ  هچنانچ  هن ، ای  هدش  كاپ  دـنادن  ناسنا  هدوب و  سجن 

رایخ و تسا  نینچمه  و  تسا . كاپ  نآ  رگید  ياهاج  دوشیم و  سجن  دـسرب  نآ  هب  تساجن  هک  یتمـسق  ره  دـشاب ، هتـشاد  تبوطر  رگا 
نیمه دوشیم ، ُرپ  نآ  ياج  دوش  هتـشادرب  نآ  زا  يردق  رگا  هک  يروط  هب  دـشاب  عیام  نغور ، هریـش و  هاگره  « 131 . » اهنیا دننام  هزبرخ و 

تیارـس رگید  ياج  هب  تساجن  یلو  دشاب  عیام  هکنیا  ای  دشابن و  عیام  رگا  یلو  دوشیم . سجن  نآ  مامت  دـش ، سجن  نآ  زا  هطقن  کی  هک 
رت مه  نآ  هک  یکاپ  زیچ  يور  دعب  دنیشنب و  تسا  رت  هک  یسجن  زیچ  يور  نآ ، دننام  یناویح  ای  سگم  رگا  « 132 . » دوشیمن سجن  دنکن 

ییاج رگا  « 133 . » تسا كاپ  دنادن  رگا  دوشیم و  سجن  كاپ  زیچ  هدوب ، ناویح  نآ  هارمه  تساجن  دـنادب  ناسنا  هچنانچ  دنیـشنب ، تسا 
هب قرع  رگا  و  دوشیم ، سجن  دسرب  نآ  هب  سجن  قرع  هک  اجره  دورب ، رگید  ياج  هب  اجنآ  زا  قرع  دوش و  سجن  دراد  قرع  هک  ندـب  زا 

رگا دـیآیم ، ولگ  ای  ینیب  زا  هک  یطالخا  « 134 . » تسا كاپ  ندـب  رگید  ياهاج  دورن   32 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  رگید  ياج 
نیقی ناسنا  هک  ار  يرادقم  دسرب ، ینیب  ای  ناهد  نوریب  هب  رگا  سپ  تسا  كاپ  نآ  هیقب  سجن و  دراد  نوخ  هک  ییاج  دـشاب ، هتـشاد  نوخ 

«135 . » دـشابیم كاپ  هن ، ای  هدیـسر  نآ  هب  سجن  ياج  دراد  کش  هک  ار  یلحم  و  تسا ؛ سجن  هدیـسر  نآ  هب  طالخا  ِسجن  ياـج  دراد 
یکی هباـتفآ  بآ  اـب  هک  ددرگ  عمج  نآ  ریز  يروـط  بآ  هچناـنچ  دـنراذگب ، سجن  نیمز  يور  تسا  خاروـس  نآ  هت  هک  ار  ياهباـتفآ  رگا 

تـساجن هک  دورب  لامتحا  ای  دشاب  هتـشاد  نایرج  راشف  اب  نوریب  هب  لخاد  زا  هباتفآ  بآ  رگا  یلو  دوشیم . سجن  هباتفآ  بآ  دوش ، باسح 
. دوشیمن سجن  هباتفآ  بآ  دشاب ، مه  يواسم  لخاد  نوریب و  بآ  حطس  رگا  یتح  دنکیمن ، تیارس  لخاد  هب  نوریب 

« تاساجن ماکحا  »

رد دوش  سجن  نآرق  دلج  رگا  « 137 . » دنشکب بآ  ار  نآ  ًاروف  دیاب  دوش  سجن  رگا  و  تسا ، مارح  نآرق  قرو  طخ و  ندرک  سجن  « 136»
نوخ دننام  سجن  نیع  يور  نآرق  نتشاذگ  « 138 . » دنـشکب بآ  ار  نآ  دیاب  دشاب ، نآرق  هب  یمارتحایب  بجوم  ندش  سجن  هک  یتروص 

بّکرم اب  نآرق  نتشون  « 139 . » دـشابیم بجاو  نآ  يور  زا  نآرق  نتـشادرب  تسا و  مارح  دـشاب  کشخ  سجن  نیع  نآ  هچ  رگا  رادرمو ،
يراک نآ ، دننام  ندیـشارت و  هلیـسو  هب  ای  دنـشکب ، بآ  ار  نآ  دیاب  دوش  هتـشون  رگا  و  تسا . مارح  دشاب ، نآ  فرح  کی  هچ  رگا  سجن ،
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هب نآرق  نداد  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  « 140 . » دوش هدیـشک  بآ  نآ ، هب  سجنتم  قرو  دورب و  نیب  زا  سجن  بکرم  نیع  هک  دننک 
مزال نآ  مارتحا  هک  يزیچ  ای  نآرق  قرو  رگا  « 141 . » دنریگب وا  زا  ناکما  تروص  رد  تسوا  تسد  رد  نآرق  رگا  دـننک و  يراددوخ  رفاک 

نوریب دتفیب ، حارتسم  رد  هدش ، هتـشون  نآ  رب  مالـسلا  هیلع  ماما  ای  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ای  ادخ  مسا  هک  يذـغاک  لثم  تسا ،
تسا و بجاو  هتخادنا  ار  نآ  هک  یسک  رب  دشاب  هتـشاد  جرخ  هچ  رگا  نآ  ندیـشک  بآ  33 و  ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ندروآ 

ندروآ نوریب  رگا  و  دوشیم . هداد  لاملا  تیب  زا  نآ  جرخ  دوشیم و  بجاو  نارگید  رب  دـهد ، ماجنا  تسناوتن  ای  درکن  ار  راک  نیا  وا  رگا 
، مالعا بوجو  یلو  تسا . هدش  هدیـسوپ  قرو  نآ  دـننک  نیقی  ات  دـنورب  حارتسم  نآ  هب  دـیابن  دنتـسه  علطم  هک  یناسک  دـشابن ، نکمم  نآ 

نیب زا  اًلماک  هک  دـناهدرکن  نیقی  یتقو  اـت  دـشابن ، نکمم  نآ  ندروآ  نوریب  دـتفیب و  حارتسم  رد  تبُرت  رگا  نینچمه  و  تسا . لـمأت  لـحم 
هک یتروص  رد  لافطا  هب  سجن  نیع  ندیناروخ  زین  تسا و  مارح  سجن  زیچ  ندیماشآ  ندروخ و  « 142 . » دنورب حارتسم  نآ  هب  دیابن  هتفر ،

تـسا نینچمه  و  دننک ؛ يراددوخ  نآ  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشاب  هتـشادن  مه  ررـض  رگا  هکلب  دـشابیم  مارح  دـشاب ، هتـشاد  ررض 
تـسین مارح  لفط  هب  تسا  هدـش  سجن  هک  ییاهاذـغ  ندـناروخ  یلو  طایتحا . رب  انب  تسا ، مارح  شندروخ  یلو  تسا  كاپ  هک  ییاهزیچ 

ار نآ  ندوب  سجن  رگا  دیـشک ، بآ  ار  نآ  دوشیم  هک  یـسجن  زیچ  نداد  هیراع  نتخورف و  « 143 . » تسا بانتجا  رد  بحتسم  طایتحا  اّما 
دنکیم لامعتـسا  ندیماشآ  ندروخ و  رد  ار  نآ  رادیرخ  ای  هدنریگ  هیراع  هک  دنادب  ناسنا  هچنانچ  یلو  درادـن  لاکـشا  دـنیوگن ، فرط  هب 
لاکـشا لحم  نداد  هیراع  ای  نتخورف  لصا  دـنکیم  لامعتـسا  یمارح  راک  رد  ار  نآ  هک  دـنادب  رگا  و  دـیوگب . اـهنآ  هب  ار  شتـساجن  دـیاب 

وا اب  هک  نیا  رگم  دیوگب  وا  هب  تسین  مزال  دناوخیم ، زامن  سجن  سابل  اب  ای  دروخیم  ار  یسجن  زیچ  یسک  دنیبب  ناسنا  رگا  « 144 . » تسا
سجن یسک  شرف  ای  هناخ  زا  ییاج  رگا  « 145 . » دش دهاوخ  سجن  ودنآ  نیب  كرتشم  مزاول  دیوگن  رگا  هک  دشاب  هتشاد  ترـشاعم  يروط 

نانآ هب  تسین  مزال  تسا  هدیـسر  سجن  ياج  هب  تبوطر  اب  دـنوشیم  وا  هناخ  دراو  هک  یناسک  رگید  زیچ  ای  سابل  اـی  ندـب  دـنیبب  دـشاب و 
دیاب تسا ، سجن  اذغ  دمهفب  ندروخ  اذغ  نیب  رد  هناخبحاص  رگا  « 146 . » دشاب هتشاد  ترشاعم  اهنآ  اب  قوف  هلأسم  لثم  هکنیا  رگم  دیوگب 

هک دراد  ترـشاعم  نانآ  اب  يروط  هچنانچ  یلو  دـهد  ربخ  نارگید  هب  تسین  مزـال  دـمهفب ، اـهنامهم  زا  یکی  رگا  اـما  دـیوگب . اـهنامهم  هب 
. دیوگب نانآ  هب  اذـغ  زا  دـعب  دـیاب  دوشیم  سجن   34 ص : نتم ، لـئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  مه  وا  دوخ  مزاول  نتفگن ، هطـساو  هب  دـنادیم 

رگا و  تسا . كاپ  هن ، ای  هدش  سجن  دنک  کش  رگا  ار  كاپ  زیچ  تسا و  سجن  هن ، ای  هدش  كاپ  دراد  کش  ناسنا  هک  یسجن  زیچ  « 147»
ودره زا  هک  سابل  ود  ای  فرظ  ود  زا  یکی  دنادب  رگا  « 148 . » دنک وجتسج  تسین  مزال  دمهفب  ار  نآ  ندوب  كاپ  ای  ندوب  سجن  دناوتب  هچ 

رگا دوـش ، سجن  هتفرگ  هیراـع  هک  ار  يزیچ  رگا  « 149 . » دنک بانتجا  ودره  زا  دیاب  تسا ، مادک  دنادن  هدـش و  سجن  دـنکیم ، هدافتـسا 
ار دب  بوخ و  هک  يّزیمم  هچب  « 150 . » دیوگب وا  هب  تسا  بجاو  دنکیم ، لامعتسا  ندیماشآ  ندروخ و  رد  ار  زیچ  نآ  شبحاص  هک  دنادب 

ناسنا هکنیا  رگم  دیـشک  بآ  ار  نآ  هرابود  دیاب  مدیـشک ، بآ  ار  يزیچ  دیوگب  رگا  دشاب ، کیدزن  مه  شفیلکت  نامز  هچ  رگا  دـمهفیم 
نآ زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  تسا ، سجن  تسوا  راـیتخا  رد  هک  يزیچ  دـیوگب  رگا  یلو  تسا . هدیـشک  بآ  تـسرد  ار  نآ  دـنادب 

35 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دننک . بانتجا 

تارِّهطم

هراشا

نیع ندش  فرطرب  باتفآ 9 - تیعبت 3 - نیمز 8 - مالسا 2 - بآ 7 - - 1 دنیوگ : تارّهطم  ار  اهنآ  دـنکیم و  كاپ  ار  تساجن  زیچ  هدزای 
لاقتنا و ناملسم 6 - ندش  بیاغ  روگنا 11 - بآ  موس  ود  ندش  مک  راوختساجن 5 - ناویح  ءاربتسا  بالقنا 10 - هلاحتسا و  تساجن 4 -

. دوشیم رکذ  هدنیآ  لئاسم  رد  لیصفت  روط  هب  اهنیا  ماکحا 
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بآ

كاپ ار  سجن  زیچ  دیب ، قرع  بالگ و  دننام  فاضم  بآ  سپ  دشاب ، قلطم  لوا : دـنکیم : كاپ  ار  سجن  زیچ  طرـش  راهچ  اب  بآ  « 151»
كاپ سجن  زیچ  ندـش ، فاضم  زا  لبق  هکنیا  رگم  دوشن ، فاضم  بآ  دـنیوشیم  ار  سجن  زیچ  یتقو  موس : دـشاب . كاـپ  مود : دـنکیمن .

هک يزیچ  ای  تساجن  نیع  سجن ، زیچ  ندیـشک  بآ  زا  دـعب  مراهچ : دـشاب . هتفرگن  ار  تساجن  هزم  ای  گـنر  اـی  وب  مه  بآ  دـشاب و  هدـش 
هک دراد  مه  يرگید  ياهطرش  رک  زا  رتمک  بآ  ینعی  لیلق  بآ  اب  سجن  زیچ  ندش  كاپ  و  دشابن . نآ  رد  تسا  هدشن  كاپ  هدش و  سجن 

ص: نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دوشیم  كاپ  دوش  هتسش  هبترم  کی  رگا  هدش  سجن  لوب  ریغ  هب  هک  یفرظ  « 152 . » دوشیم هتفگ  ًادعب 
هک تسا  نیا  رهظا  هدروخ ، رگید  عیام  زیچ  ای  بآ  نآ ، زا  ای  هدیـسیل  گس  هک  ار  یفرظ  یلو  يوقا ؛ رب  انب  دـشاب  لیلق  بآ  اب  رگا  یتح   36

یفاک دوش  هتـسش  يراج  ای  رک  بآ  اب  هبترم  کی  ای  لیلق ، بآ  اب  هبترم  ود  نآ  زا  دـعب  و  دوش ، یلامكاخ  بآ ، اب  جوزمم  ِكاـخ  اـب  رگا 
هتخیر نآ  رد  گس  ناهد  بآ  هک  ار  یفرظ  نینچمه  و  دوش . یلاـمكاخ  اـهنت  كاـخ  اـب  اـهنیا  همه  زا  لـبق  هک  تسا  نآ  طوحا  و  تسا .

ار نآ  دوشن  یتحار  هب  دشاب و  گنت  هدز ، نهد  گس  هک  یفرظ  هناهد  رگا  « 153 . » درک لامكاخ  نتسش  زا  شیپ  دیاب  طایتحا  رب  انب  دوش 
نیا ریغ  رد  و  دـنلامب ، فرظ  نآ  نورد  ار  كاـخ  نآ ، هلیـسو  هب  دـنچیپب و  یبوـچ  هب  هچراـپ  دـیاب  تـسانکمم  هچناـنچ  درک ، لاـمكاخ 

فارطا همه  رد  بآ  اب  جوزمم  ِكاخ  ِدـیدش  نداد  تکرح  اب  ار  یلامكاخ  تسا  نکمم  یلو  دراد ، لاکـشا  فرظ  ندـش  كاـپ  تروص 
رک و رد  تسش و  هبترم  تفه  دیاب  طایتحا  رب  انب  لیلق  بآ  اب  دروخب ، عیام  زیچ  نآ  زا  كوخ  هک  ار  یفرظ  « 154 . » داد ماجنا  فرظ  لخاد 

بجاو طایتحا  رب  انب  زین  و  دـننک ، لامكاخ  ار  نآ  تسین  مزـال  رهظا  رب  اـنب  و  تسـش ، دـیاب  هبترم  تفه  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  زین  يراـج 
رب انب  دنـشکب ، بآ  لیلق  بآ  اـب  هدـش  سجن  بارـش  هب  هک  ار  یفرظ  دـنهاوخب  رگا  « 155 . » تسا نآ  ندروخ  بآ  دـننام  كوخ  ندیـسیل 
بآ ای  هدـش و  هتخاس  سجن  لـگ  زا  هک  ياهزوک  « 156 . » تسا یفاک  هبترم  کی  نتـسش  يوقا  رب  انب  یلو  دنیوشب ، هبترم  هس  دـیاب  طایتحا 

مه نآ  نطاب  دـنهاوخب  رگا  و  دوشیم . كاپ  دـسرب  بآ  هک  نآ  ياج  ره  هب  دـنراذگب ، يراـج  اـی  رک  بآ  رد  رگا  هتفر  ورف  نآ  رد  سجن 
هک تسا  نیا  بحتسم  طایتحا  دور و  ورف  نآ  مامت  هب  بآ  هک  دنراذگب  يراج  ای  رک  بآ  رد  يردق  هب  دعب  دنناکـشخب و  دیاب  دوش ، كاپ 

. دوش سجن  ییارحـص  گرزب  شوم  ندرم  اـی  بارـش و  هب  رگا  ًاـصوصخم  دـنهد ، رارق  تروص  نیمه  هب  بآ  رد  هبترم  هس  هکلب  هبترم  ود 
رپ بآ  زا  هبترم  کی  يوقا  رب  انب  هک  نآ  لوا : دیـشک : بآ  ناوتیم  تروص  ود  هب  لیلق  بآ  اب  هدش  سجن  لوب  ریغ  هب  هک  ار  یفرظ  « 157»

دننادرگب نآ  رد  يروط  ار  بآ  و  دـنزیرب ، نآ  رد  بآ  يردـق  راب  کی  مود :  37 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دننک . یلاخ  دننک و 
یگرزب فرظ  رگا  « 158 . » دنهد ماجنا  راب  ود  ار  راک  نیا  دشاب  هدش  سجن  لوب  هب  رگا  و  دنزیرب . نوریب  دـسرب و  نآ  سجن  ياهاج  هب  هک 

رگا تسا  نینچمه  و  دوشیم ؛ كاپ  رهظا  رب  انب  دـننک  یلاخ  دـننک و  رپ  بآ  زا  ار  نآ  هبترم  کی  هچنانچ  دوش ، سجن  هرمخ  لیتاپ و  لثم 
«159 . » دنروآ نوریب  دوشیم  عمج  نآ  هت  هک  یبآ  دیاب  و  دریگب ؛ ار  نآ  فارطا  مامت  هک  يروط  هب  دـنزیرب ، نآ  رد  بآ  الاب  زا  هبترم  کی 

هبترم ود  رگا  تسا ، هدش  سجن  لوب  هب  هک  يرونت  « 160 . » دوشیم كاپ  شرهاظ  دنـشکب  بآو  دننک  بآار  نآ  دننام  سجن و  سِم  رگا 
کی تساجن  ندـش  فرطرب  زا  دـعب  رگا  لوب  ریغ  رد  و  دوشیم . كاپ  دریگب  ار  نآ  فارطا  مامت  هک  يروط  هب  دـنزیرب  نآ  رد  بآ  الاب  زا 

دوش و عمج  نآ  رد  اهبآ  ات  دننک  رفح  نآ  هت  یلادوگ  هک  تسا  رتهب  و  تسا . یفاک  دنزیرب  نآ  رد  بآ  هدش  هتفگ  هک  يروتسد  هب  هبترم 
رد هبترم  کی  تساـجن  نیع  ندرک  فرطرب  زا  دـعب  ار  سجن  زیچ  رگا  « 161 . » دننک رپ  كاپ  كاخ  اب  ار  لادوگ  نآ  دـعب  دـنروایب ، نوریب 

دننام سابل و  شرف و  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دوشیم ؛ كاپ  دسرب ، نآ  سجن  ياهاج  مامت  هب  بآ  هک  دـنرب  ورف  يراج  ای  رک  بآ 
هب هک  ار  يزیچ  دـنهاوخب  رگا  « 162 . » دوش جراخ  نآ  لخاد  بآ  هک  دـنهد  تکرح  ای  راشف  يروط  دوش  هتـسش  لیلق  بآ  اـب  رگا  ار  اـهنیا 
زیچ نآ  رد  لوب  هک  یتروص  رد  و  دوش ، ادج  نآ  زا  دنزیرب و  نآ  يور  بآ  هبترم  کی  هچنانچ  دنـشکب ، بآ  لیلق  بآ  اب  هدش  سجن  لوب 

ات دنهد  راشف  هعفدره  زا  دعب  دیاب  اهنیا  دننام  شرف و  سابل و  رد  یلو  دوشیم ، كاپدنزیرب  نآ  يور  بآ  رگید  هبترم  کی  دـشاب ، هدـنامن 
هلیسو هب  ای  دوخ  هب  دوخ  دوشیم  هتسش  هک  يزیچ  زا  نآ ، زا  دعب  نتـسش و  تقو  رد  ًالومعم  هک  تسا  یبآ  هلاسغ  و   ) دیآ نوریب  نآ  هلاسُغ 
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هب هک  دنزیرب  نآ  يور  بآ  هبترم  کی  هچنانچ  دوش ، سجن  هدشن  روخاذغ  هک  يراوخریش  رسپ  لوب  هب  يزیچ  رگا  « 163 (. » دزیریم راشف 
حیـضوت هلاسر  ریـش  رفاک و  ریـش  دیاب  طوحا  رب  انب  و  تسین ؛ مزال  نآ  نداد  راشف  نتـسش و  دوشیم و  كاپ  دسرب  نآ  سجن  ياهاج  مامت 

ای دورب  نیب  زا  لوب  دوخ  نتخیر  بآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  نیا  طوحا  و  دـشاب ؛ هدروخن  زین  رـسپ  ریغ  ریـش  سجن و   38 ص : نتم ، لئاسملا ،
نآ يور  بآ  هبترم  کی  تساجن  ندرک  فرطرب  زا  دعب  هچنانچ  دوش ، سجن  لوب  ریغ  هب  يزیچ  رگا  « 164 . » دشاب هدش  کشخ  اًلبق  هکنیا 
زا دـعب  دوـش و  فرطرب  نآ  تساـجن  دـنزیریم  نآ  يور  بآ  هـک  یلوا  هـعفد  رد  رگا  زین  و  ددرگیم . كاـپ  دوـش  ادـج  نآ  زا  دـنزیرب و 
ود هک  تسا  نیا  رتهب  دننک  كاپ  دـنهاوخیم  ار  يزیچ  لیلق  بآ  اب  رگا  و  دوشیم . كاپ  دـیایب  نآ  يور  بآ  مه  تساجن  ندـش  فرطرب 
اب هک  ار  سجن  ریصح  رگا  « 165 . » دیآ نوریب  نآ  هلاسغ  ات  دنهد  راشف  دیاب  ار  نآ  دـننام  سابل و  تروصره  رد  یلو  دـنیوشب  ار  نآ  هبترم 

. دوشیم كاپ  دشاب  هدیسر  سجن  ياج  همه  هب  بآ  رگا  تساجن  نیع  ندش  فرطرب  زا  دعب  دنرب ، ورف  يراج  ای  رک  بآ  رد  هدش  هتفاب  خن 
، جنرب مدـنگ ، رهاظ  رگا  « 166 . » دـننک جراخ  ار  هلاسغ  دـیاب  طوحا  رب  انب  دوشیم ، هتـسش  هک  هعفدره  رد  دنـشکب  بآ  لیلق  بآ  اـب  رگا  و 

بآ اب  دوش  سجن  اهنآ  نطاب  رگا  و  دوشیم ؛ كاپ  يراج  رک و  بآ  رد  ندربورف  ای  لیلق  بآ  هلیـسو  هب  دوش ، سجن  اهنیا  دننام  نوباص و 
دنک ذوفن  اهنآ  نطاب  هب  بآ  هک  دنامب  يردق  هب  يراج  ای  رک  رد  هکنیا  رگم  دوشیمن ، كاپ  اهنآ  نطاب  یلو  دوشیم  كاپ  اهنآ  رهاظ  لیلق 

هن دورب  اهنآ  نطاب  هب  قلطم  بآ  دـیاب  طوحا  رب  انب  و  دـسرب ؛ دوب ، هدیـسر  اجنآ  هب  تساجن  دراد  نیقی  هک  نطاـب  زا  ییاـجره  هب  بآ  ینعی 
، هن ای  هدیـسر  نوباص  نطاب  هب  سجن  بآ  هک  دـنک  کش  ناـسنا  رگا  « 167 . » دـننک کشخ  نطاب  ریهطت  يارب  ار  اهنآ  اًلبق  و  فاـضم ، بآ 

کی دنراذگب و  یفرظ  رد  ار  نآ  هچنانچ  دشاب ، هدش  سجن  اهنیا  دـننام  يزیچ  ای  تشوگ  جـنرب و  رهاظ  رگا  « 168 . » تسا كاپ  نآ  نطاب 
راشف هک  ار  يزیچ  ای  سابل  دـنهاوخب  رگا  یلو  ددرگیم . كاپ  مه  نآ  فرظ  و  دوشیم ، كاپ  دـننک  یلاخ  دـنزیرب و  نآ  يور  بآ  هبترم 

ات دننک ، جـک  ار  فرظ  دـنهد و  راشف  ار  نآ  دـنزیریم  نآ  يور  بآ  هک  نآ  زا  دـعب  دـیاب  دنـشکب ، بآ  دـنراذگب و  یفرظ  رد  دراد  مزال 
ورف يراج  ای  رک  بآ  رد  رگا  هدـش  گنر  نآ  دـننام  لـین و  هب  هک  ار  یـسجن  ساـبل  « 169 . » دزیرب نوریب  هدـش  عمج  نآ  رد  هک  ياهلاـسغ 

كاپ سابل  نآ  دسرب ، نآ  مامت  هب  دوش  فاضم  هچراپ  گنر  هطـساو  هب  هکنآ  زا  شیپ  بآ  دنرب و   39 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر 
. طیارـش ریاس  اب  لـیلق  بآ  اـب  نتـسش  رد  تسا  نینچمه  و  دـیآ . نوریب  نآ  زا  نیگنر  اـی  فاـضم  بآ  نداد ، راـشف  عقوم  هچ  رگا  دوشیم 

ندیـسر زا  يریگولج  هک  دنهدن  لامتحا  هچنانچ  دـننیبب ، نآ  رد  نجل  اًلثم  دـعب  دنـشکب و  بآ  يراج  ای  رک  بآ  رد  ار  یـسابل  رگا  « 170»
؛ تسا كاپ  دوش  هدید  نآ  رد  نانـشا  ای  لِگ  هدرخ  نآ ، دننام  سابل و  ندیـشک  بآ  زا  دعب  رگا  « 171 . » تسا كاپ  ساـبل  نآ  هدرک ، بآ 
رد هک  تسا  یهایگ  نانـشا   ) تسا سجن  اهنآ  نطاب  كاپ و  نانـشا  لگ و  رهاظ  دشاب  هدیـسر  نانـشا  ای  لگ  نطاب  هب  سجن  بآ  رگا  یلو 

تـساجن گنر  ای  وب  رگا  یلو  دوشیمن ، كاپ  دـننکن  فرطرب  نآ  زا  ار  تساجن  نیع  اـت  سجن ، زیچره  « 172 (. » دوشیم هدافتسا  وشتسش 
كاپ دـنامب  نآ  رد  نوخ  گنر  دنـشکب و  بآ  ار  سابل  دـننک و  فرطرب  ساـبل  زا  ار  نوخ  رگا  سپ  درادـن ، لاکـشا  دـشاب  هدـنام  نآ  رد 
يانح « 173 . » تسا سجن  هدنام ، زیچ  نآ  رد  تساجن  ياههرذ  هک  دنهد  لامتحا  ای  دننک  نیقی  گنر  ای  وب  هطساو  هب  هچنانچ  اما  دشابیم ؛

زا دعب  دنامب ، یقاب  نآ  کچوک  ءازجا  زا  هچنآ  و  تسا . كاپ  نآ  گنر  رس ، شیر و  نتـسش  زا  دعب  دندنبب ، شیر  ای  رـس  هب  رگا  ار  سجن 
ندمآ و نوریب  دوشیم و  كاپ  ندـب  دـننک ، فرطرب  يراج  ای  رک  بآ  رد  ار  ندـب  تساجن  رگا  « 174 . » دوشیم كاپ  اهنآ  رهاظ  نتـسش ،

دسرب سجن  ياذغ  مامت  هب  دننادرگب و  ناهد  رد  بآ  رگا  هدنام ، اهنادند  يال  هک  یسجن  ياذغ  « 175 . » تسین مزال  نتفر  بآ  رد  هرابود 
رگا « 176 . » تسا مزال  نآ  رد  ددـعت  هچنآ  رد  ددـعت  اب  هدیـسر ، سجن  ياج  همه  هب  قلطم  بآ  دـنک  نیقی  هک  یتروص  رد  دوشیم  كاـپ 
ددعت هب  جاتحم  هچ  رگا  دوش  ادـج  نآ  هلاسغ  هک  دـنهد  راشف  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنـشکب ، بآ  لیلق  بآ  اب  ار  تروص  رـس و  يوم 

فارطا دنـشکب ، بآ  لیلق  بآ  اب  ار  سابل  ای  ندب  زا  ییاج  رگا  « 177 . » دشاب هتفر  ورف  اهوم  يالبال  رد  بآ  هک  یتروص  رد  دشابن  نتـسش 
ندـش كاپ  اب  دوشیم ، سجن  اج  نآ  ندیـشک  بآ  عقوم  ًالومعم  تسا و  نآ  هب  لصتم   40 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  هک  اج  نآ 

اب هدیسر و  لوا  بآ  هک  ییاهاج  مامت  هب  دیاب  مود  بآ  دوش ، هتسش  دیاب  هبترم  کی  زا  شیب  هک  یتروص  رد  و  دوشیم ؛ كاپ  سجن  ياج 
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بآ يارب  رگا  سپ  دنزیرب . بآ  ود  ره  يور  دنراذگب و  سجن  زیچ  يولهپ  ار  یکاپ  زیچ  رگا  تسا  نینچمه  و  دسرب ؛ دوب  هدش  سجن  نآ 
مامت سجن ، تشگنا  ندش  كاپ  زا  دعب  دسرب ، اهنآ  همه  هب  سجن  بآ  دنزیرب و  بآ  اهتشگنا  همه  يور  سجن ، تشگنا  کی  ندیـشک 
هعفد کـی  تسا  رُک  هب  لـصتم  هـک  يریـش  ریز  رگا  تـسین ، نآ  رد  تساـجن  نـیع  هـک  ار  یـسجن  زیچ  « 178 . » دـنوشیم كاپ  اهتشگنا 
یبآ دوش و  فرطرب  رگید  هلیـسو  هب  ای  ریـش  ریز  نآ ، تساجن  نیع  هچنانچ  دشاب ، نآ  رد  تساجن  نیع  رگا  زین  و  دوشیم ؛ كاپ  دـنیوشب ،
لوا رد  دزیریم  نآ  زا  هک  یبآ  رگا  اّما  ددرگیم . كاپ  ریـش  بآ  اـب  دـشاب ، هتفرگن  تساـجن  هزم  اـی  گـنر  اـی  وب  دزیریم  زیچ  نآ  زا  هک 

ای وب  دوشیم  ادج  نآ  زا  هک  یبآ  رد  ات  دـنزیرب  نآ  يور  ریـش  بآ  يردـق  هب  دـیاب  دـشاب ، هتفرگ  تساجن  هزم  ای  گنر  ای  وب  لاصتا ، نامز 
فرطرب نآ  زا  ار  تساجن  نیع  هک  دنک  کش  دعب  هدش و  كاپ  دنک  نیقی  دشکب و  بآ  ار  يزیچ  رگا  « 179 . » دشابن تساجن  هزم  ای  گنر 

نیع ندرک  فرطرب  هجوتم  رگا  و  تسا ؛ كاپ  زیچ  نآ  هدوب ، تساجن  نیع  ندرک  فرطرب  هجوتم  ندیـشک  بآ  عقوم  هچنانچ  هن ، ای  هدرک 
هک هدوب  هجوتم  تساجن  هب  ملع  زا  دعب  هک  دهدب  لامتحا  هک  نآ  رگم  دشکب ، بآ  ار  نآ  هرابود  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هدوبن  تساجن 

طقف هکلب  ددرگیمن  كاـپ  لـیلق  بآ  اـب  دوش ، سجن  رگا  دوشیمن ، يراـج  نآ  يور  بآ  هک  ینیمز  « 180 . » دیامن فرطرب  ار  نیع  دـیاب 
گیر نش و  رد  هدش و  ادج  نآ  زا  دـنزیریم  نآ  يور  هک  یبآ  نوچ  دـشاب ، گیر  ای  نش  نآ  يور  هک  ینیمز  و  دوشیم . كاپ  نآ  رهاظ 

رد بآ  هک  یتخس  نیمز  شرفرجآ و  شرفگنـس و  نیمز  « 181 . » دـنامیم سجن  اهگیر  ریز  اما  دوشیم ، كاپ  لیلق  بآ  اب  دوریم ، ورف 
يراج هک  دـنزیرب  نآ  يور  بآ  يردـق  هب  دـیاب  هلاسغ  جارخا  يارب  یلو  ددرگیم ، كاپ  لیلق  بآ  اب  دوش ، سجن  رگا  دوریمن ، ورف  نآ 

عمج اهبآ  هک  ییاج  دورن  نوریب  رگا  و  دوشیم . كاـپ  نیمز  همه  دور  نوریب  یخاروس  زا  دـناهتخیر  نآ  يور  هک  یبآ  هچناـنچ  و  دوش .
عمج نآ  رد  بآ  هک  دننک ، رفح  یلادوگ  دیاب  اجنآ  ندـش  كاپ  يارب  و  دـنامیم ، سجن   41 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دوشیم 
رتمک بآ  اب  دوش ، سجن  نآ  دننام  کمن و  گنس  رهاظ  رگا  « 182 . » دننک رپ  كاپ  كاخ  اب  ار  لادوگ  دنروایب و  نوریب  ار  بآ  دعب  دوش ؛

. دوشیمن كاپ  دنراذگب  يراج  ای  رک  بآ  رد  دنزاسب و  دنق  سجن ، هدش  بآ  رکش  زا  رگا  « 183 . » دوشیم كاپ  مه  رک  زا 

نیمز

مکح رد  هچنآ  تساجن و  نیع  زا  طوحا  رب  انب  نیمز  هک  نآ  لوا : دنکیم : كاپ  ار  سجن  شفک  هت  اپ و  فک  طرـش ، جنپ  اب  نیمز  « 184»
. دشاب هدش  کشخ  دنچره  تسین ، هدننک  كاپ  هدـشن ، ریهطت  زونه  هدـش و  لوب  هب  هدولآ  هک  ینیمز  نیا  رب  انب  دـشاب ، كاپ  تسا  تساجن 

لثم سجن  نیع  رگا  هک  نآ  موس : طوحا . رب  انب  دشاب  هتـشادن  دنک  رگید  ياج  هب  تیارـس  هک  یتبوطر  دـشاب و  کشخ  نیمز  هک  نآ  مود :
ببـسره هب  ای  نیمز  هب  اپ  ندیلام  ای  نتفر  هار  هطـساو  هب  دـشاب ، شفک  هت  اپ و  فک  رد  هدـش  سجن  هک  یلگ  لثم  سجنتم  ای  لوب ، نوخ و 

ریصح و شرف و  يور  نتفر  هار  اب  سپ  دشاب ، اهنیا  دننام  شرف و  رجآ  ای  گنس  ای  كاخ  دیاب  نیمز  هک  نآ  مراهچ : دوش . فرطرب  يرگید 
هب رگا  سپ  دـشاب ، هدـش  سجن  نتفر  هار  هطـساو  هب  شفک  هت  اـپ و  فک  هکنآ  مجنپ : دوشیمن . كاـپ  سجن  شفک  هت  اـپ و  فک  هزبـس ،
هب سجن ، شفک  هت  اپ و  فک  ندـش  كاپ  « 185 . » دوشیمن كاپ  نتفر  هار  هطـساو  هب  رهظا  رب  انب  دشاب ، هدش  سجن  نتفر  هار  ریغ  هطـساو 

رهظا و  تسا ، لاکـشا  لحم  دنیوگن ، نیمز  نآ  هب  هک  يزیچره  ای  هدش  شرف  بوچ  اب  هک  ینیمز  يور  تلافـسآ و  يور  نتفر  هار  هطـساو 
ص: نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  شفک  هت  اپ و  فک  سامت  رهظا  رب  انب  تساجن ، نیع  ندش  فرطرب  زا  دـعب  « 186 . » تسا تساجن  ءاقب 
ای مدـق  هدزناپ  تسا  رتهب  شفک  هت  اپ و  فک  ندـش  كاپ  يارب  یلو  دـیامنن . قدـص  ندـیلام  نتفر و  هار  هچرگا  تسا  یفاـک  نیمز  اـب   42

شفک هت  اپ و  فک  تسین  مزال  « 187 . » دوش فرطرب  تساجن  نیع  نیمز ، هب  اپ  ندیلام  ای  مدـق  هدزناپ  زا  رتمک  هب  هچرگا  دـنورب  هار  رتشیب 
هار هب  سجن  شفک  هت  اـی  اـپ  فک  هک  نآ  زا  دـعب  « 188 . » دوشیم كاپ  نتفر  هار  هلیـسو  هب  دـشاب  مه  کـشخ  رگا  هکلب  دـشاب  رت  سجن ،
هار وـناز  تسد و  اـب  هک  یـسک  « 189 . » ددرگیم كاـپ  دوشیم  هدوـلآ  لـگ  هب  اـًلومعم  هک  مه  نآ  فارطا  زا  يرادـقم  دـش  كاـپ  نتفر 

نایاپراهچ و لعن  یعونصم و  ياپ  هت  اصع و  هت  تسا  نینچمه  و  ددرگیم . كاپ  نتفر  هار  اب  دوش ، سجن  وا  يوناز  ای  تسد  رگا  دوریم ،
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لاکـشا دنامب  شفک  هت  ای  اپ  فک  رد  تساجن  گنر  ای  وب  نتفر ، هار  زا  دـعب  رگا  « 190 . » رهظا رب  انب  اهنیا  دـننام  يراگ و  لیبموتا و  خرچ 
هار هطساو  هب  دسریمن  نیمز  هب  هک  اپ  فک  زا  يرادقم  شفک و  نورد  « 191 . » دراد لاکشا  دشاب  مولعم  هک  کچوک  ياههّرذ  یلو  درادن 

تـسوپ زا  باروج  هچ  رگا  دوشیم  كاـپ  نتفر  هار  اـب  دوشیم  هدافتـسا  نآ  زا  شفک  ياـج  هب  هک  یباروـج  یلو  دوـشیمن ، كاـپ  نتفر 
. دشاب هدشن  تسرد 

باتفآ

هک ار  یخیم  نینچمه  و  هدش ، هدرب  راک  هب  نامتخاسرد  هک  هرجنپ  برد و  دننام  ییاهزیچو  نامتخاس  نیمز و  طرـش ، جنپ  اب  باتفآ  « 192»
دـشاب کشخ  رگا  سپ  دوش ، رت  دـسرب  نآ  هب  يرگید  زیچ  رگا  هک  دـشاب  رت  يروط  هب  سجن  زیچ  - 1 دنکیم : كاپ  دـناهدیبوک  راوید  هب 

فرطرب ار  نآ  باتفآ  ندـیبات  زا  شیپ  دـشاب  زیچ  نآ  رد  تساـجن  نیع  رگا  - 2 دنک . کشخ  باتفآ  ات  دـننک  رت  ار  نآ  ياهلیـسو  هب  دـیاب 
، دنک کشخ  ار  سجن  زیچ  دباتب و  اهنیا  دننام  ربا و  ای  هدرپ  تشپ  زا  باتفآ  رگا  سپ  دنکن ، يریگولج  باتفآ  ندـیبات  زا  يزیچ  - 3 دننک .
، لئاسملا حیضوت  هلاسر  درادن . لاکـشا  دنکن  يریگولج  باتفآ  ندیبات  زا  هک  دشاب  كزان  يردق  هب  ربا  رگا  یلو  دوشیمن ، كاپ  زیچ  نآ 

كاپ دوش  کشخ  باـتفآ  داـب و  هطـساو  هب  سجن  زیچ  اًـلثم  رگا  سپ  دـنک ، کـشخ  ار  سجن  زیچ  ییاـهنت  هب  باـتفآ  - 4 43 ص : نـتم ،
زا يرادقم  باتفآ  - 5 درادن . لاکـشا  هدرک ، کمک  سجن  زیچ  ندش  کشخ  هب  دنیوگن  هک  دشاب  مک  يردـق  هب  داب  رگا  یلو  ددرگیمن .

دـباتب و سجن  نامتخاس  نیمز و  رب  راب  کی  رگا  سپ  دـنک . کشخ  مه  اب  هبترم  کـی  هتفر ، ورف  نآ  هب  تساـجن  هک  ار  ناـمتخاس  نیمز و 
. دنامیم سجن  نآ  نورد  ریز و  دوشیم و  كاپ  نآ  يور  طقف  دیامن ، کشخ  ار  نآ  نورد  ای  ریز  رگید  هعفد  دنک و  کشخ  ار  نآ  يور 
حیبست و هزوک و  لثم  دنیوگیمن ، نیمز »  » نآ هب  رضاح  لاح  رد  هک  هدمآرد  یتروص  هب  یلو  هدوب  نیمز  زا  لصا  رد  هک  یتالوقنم  « 193»
، دوشیم كاپ  باتفآ  اب  نآ ، لاثما  گنـس و  هراپ  دـننام  دوشیم  هدرمـش  نیمز  زا  رـضاح  لاح  رد  هچنآ  و  دوشیمن ؛ كاپ  باتفآ  هب  رهُم ،

نیمز هب  باـتفآ  رگا  « 195 . » دـنکیم كاپ  ار  سجن  ریـصح  هایگ و  تخرد و  باـتفآ ، « 194 . » دـشاب لاقتنا ) لقن و  لباق   ) لوقنم دـنچره 
هدش کشخ  باتفآ  هطساو  هب  نآ  يرت  هک  دنک  کش  ای  و  هن ، ای  هدوب  رت  باتفآ  ندیبات  عقوم  نیمز  هک  دنک  کش  ناسنا  دعب  دباتب ، سجن 

کـش لیبق  زا  هکنیا  رگم  تسا . سجن  نیمز  نآ  هن ، ای  هدش  فرطرب  نآ  زا  تساجن  نیع  باتفآ ، شبات  زا  شیپ  هک  دـنک  کش  ای  و  هن ، ای 
هک هن ، ای  هدوب  باتفآ  شبات  عنام  يزیچ  هک  دنک  کش  ای  تسا ، هدرکن  کش  ریهطت  نامز  رد  هتـشذگ و  نآ  نامز  هک  دـشاب  یتاریهطت  رد 

. دوشیمن كاپ  هدیباتن  نآ  هب  باتفآ  هک  یفرط  دباتب ، سجن  راوید  فرط  کی  هب  باتفآ  رگا  « 196 . » تسا كاپ  تروص  نیا  رد 

بالقنا هلاحتسا و 

هک نآ  لثم  دوشیم ، كاپ  دـیآرد  یکاپ  زیچ  تروص  هب  هک  دوش  ضوع  يروط  هب  نآ  سنج  ینعی  دوش  هلاحتـسا  سجن  زیچ  رگا  « 197»
مدـنگ هک  نآ  لثم  دوشن  ضوع  نآ  سنج  رگا  یلو  دوش ؛ کمن  دور و  ورف  رازکمن  رد  گـس  اـی  ددرگ ، رتسکاـخ  دزوسب و  سجن  بوچ 

ياهلعـش دود و  راخب و  « 198  » 44 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دوشیمن . كاپ  دـنزپب ، نان  ار  سجن  درآ  ای  دـننک و  درآ  ار  سجن 
، سّجنتم زا  هچ  دشاب و  سجن  زا  هچ  دـیآرد ، عیام  قرع و  تروص  هب  راخب  رگا  یلو  تسا  كاپ  دزیخیم  رب  سجنتم  ای  سجن  زیچ  زا  هک 

رواجم حوطـس  رب  دوشیم و  لصاح  سجنتم  سجن و  دود  زا  هک  ینغور  یبرچ و  تاّرذ  زا  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  اـنب  زین  و  تسا ؛ سجن 
زا دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  اـنب  و  تسا . سجن  هدـش  هتخاـس  سجن  لـگ  زا  هک  نآ  دـننام  یلِگ و  هزوک  « 199 . » دوش بانتجا  دنیـشنیم  نآ 

رگا « 201 . » تسا سجن  هن ، ای  هدش  هلاحتسا  تسین  مولعم  هک  یسجن  زیچ  « 200 . » دنیامن بانتجا  هدش  تسرد  سجن  بوچ  زا  هک  یلاغز 
هک یتروص  رد  ددرگیم  كاـپ  دوش ، هکرـس  دـناهتخیر  نآ  رد  کـمن  هکرـس و  لـثم  يزیچ  هک  نآ  هطـساو  هب  اـی  دوخ  يدوخ  هب  بارش 

يامرخو شمـشک  روگنا و  زا  هک  ياهکرـس  « 202 . » تسا بـالقنا  ّتیرّهطم  زا  نیا  و  دـشاب . هدـشن  طولخم  يرگید  سجن  زیچ  اـب  بارش 
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لاشوپ رگا  « 203 . » تسا لمأت  هکرـس ، هب  بارـش  بالقنا  بارـش و  هب  بالقنا  زا  دعب  نآ  تراهط  رد  و  تسا . سجن  دـننک  تسرد  سجن 
رایخ و دوش  هکرـس  روگنا  شمـشک و  امرخ و  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  زین  و  درادن . لاکـشا  دنزیرب  هکرـس  دـشاب و  اهنآ  اب  امرخ  ای  روگنا  زیر 

. درادن لاکشا  رهظا  رب  انب  دنزیرب  نآ  رد  اهنیا  دننام  ناجنداب و 

روگنا بآ  موس  ود  ندش  مک 

يوقا و ربانب  دنامب ، یقاب  نآ  موس  کی  دوش و  مک  ندیشوج  هطـساو  هب  نآ  موس  ود  هک  نآ  زا  شیپ  هدمآ  شوج  هک  يروگنا  بآ  « 204»
موس ود  هک  نیمه  یلو  رگید ، هلیسو  هب  ای  دیایب  شوج  شتآ  هلیسو  هب  هک  نیا  رد  تسین  یقرف  طوحا  رهظا و  رب  انب  و  تسا ؛ سجن  طوحا 

هب هچنانچ  دـشاب ، روگنا  هناد  ود  ای  هناد  کی  هروغ ، هشوخ  کی  رد  اًلثم  رگا  « 205 . » دوشیم كاپ  دیدرگ ، هکرس  هب  لّدبم  ای  دش  مک  نآ 
لالح نآ  ندروخ  كاپ و  دشوجب ، دـشابن و  نآ  رد  روگنا  هناد  ِینیریـش  زا  يرثا  دـنیوگب و  هروغبآ  دوشیم  هتفرگ  هشوخ  نآ  زا  هک  یبآ 

زین و  دوشیمن .  45 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  سجن  دیایب  شوج  رگا  روگنا ، ای  تسا  هروغ  تسین  مولعم  هک  يزیچ  « 206 . » تسا
دیاب دش ، ادیپ  روگنا  بآ  ندیـشوج  هب  نیقی  رگا  اما  تسا . لالح  نآ  ندروخ  كاپ و  میـشاب ، هتـشاد  روگنا  بآ  ندیـشوج  رد  کش  رگا 

هک دـنراذگب  بازیت  نایم  رد  ار  روگنا  هاگره  « 207 . » دوش لالح  كاپ و  ات  مینک  ادیپ  نآ  ندش  هکرـس  ای  نآ  موس  ود  ندـش  مک  هب  نیقی 
. تسا كاپ  دوشن  لصاح  ندیشوج  هب  ملع  هک  یتروص  رد  دوش ، هزبس 

لاقتنا

ناویح نآ  نوخ  دورب و  درادـن  هدـنهج  نوخ  هک  یناویح  ندـب  هب  دراد  هدـنهج  نوخ  هک  یناویح  نوـخ  اـی  ناـسنا  ندـب  نوـخ  رگا  « 208»
دوشیمن و هتفگ  نآ  هب  ولاز  نوخ  نوچ  دـکمیم  ناـسنا  زا  ولاز  هک  ینوـخ  سپ  دـنیوگ ؛ لاـقتنا  ار  نیا  ددرگیم و  كاـپ  دوـش  باـسح 

دنادن و  دشُکب ، هتـسشن  شندب  هب  هک  ار  ياهشپ  یـسک  رگا  « 209 . » دـشابیم سجن  تسا  نینچ  هک  یتقو  ات  تسا ، ناسنا  نوخ  دـنیوگیم 
ندب وزج  یلو  هدیکم  وا  زا  دنادب  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ؛ كاپ  دشابیم ، هشپ  دوخ  زا  ای  هدـیکم  وا  زا  هدـمآ  نوریب  هشپ  زا  هک  ینوخ 

هب هک  دشابن  مولعم  ای  تسا ، ناسنا  نوخ  دنیوگب  هک  دشاب  مک  يردق  هب  هشپ  نتشک  نوخ و  ندیکم  نیب  هلـصاف  رگا  اما  دوش . باسح  هشپ 
. دشابیم سجن  ناسنا ، نوخ  ای  دنیوگیم  هشپ  نوخ  نآ 

مالسا

يرگید نابز  هب  ار  هلمج  ود  نیا  يانعم  ای  هَّللا  ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْـشَأ  هَّللا و  اَّلا  َهلاـال  ْنا  ُدَهْـشَأ  ینعی  دـیوگب  نیتداهـش  رفاـک  رگا  « 210»
نیع ندـش ، ناملـسم  عقوم  رگا  و  تسا . كاـپ  وا  قرع  ینیب و  ناـهد و  بآ  ندـب و  ندـش ، ناملـسم  زا  دـعب  و  دوشیم ، ناملـسم  دـیوگب 

، دشاب هدش  فرطرب  تساجن  نیع  ندش ، ناملسم  زا  شیپ  رگا  یلو  دشکب . بآ  ار  نآ  ياج  دنک و  فرطرب  دیاب  دشاب ، وا  ندب  هب  تساجن 
هب تبوطر  اـب  وا  ساـبل  هدوب  رفاـک  هک  یعقوـم  رگا  « 211  » 46 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  دـشکب . بآ  ار  نآ  ياـج  تسین  مزـال 

رهظا رب  انب  دشاب ، وا  ندب  رد  رگا  یلو  تسا ؛ سجن  سابل  نآ  دشابن ، وا  ندب  رد  ندش  ناملـسم  عقوم  رد  سابل  نآ  دشاب و  هدیـسر  شندـب 
هدشن ناملـسم  ًابلق  دنادب  رگا  یلو  تسا . كاپ  هن ، ای  هدش  ناملـسم  ًابلق  دنادن  ناسنا  و  دـیوگب ، نیتداهـش  رفاک  رگا  « 212 . » دوشیم كاپ 

. تسین هجو  زا  یلاخ  وا  ندوب  سجن 

تّیعبت

اب گنج  رد  هک  یکدوک  تسا  روط  نیمه  و  دوش ؛ كاپ  رگید ، ِسجن  زیچ  ندش  كاپ  هطساو  هب  یـسجن  زیچ  هک  تسا  نآ  تیعبت  « 213»
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لخاد فارطا  دوش  هکرس  بارـش  رگا  « 214 . » ددرگیم كاپ  هدننک  ریسا  ناملسم  تیعبت  ببـس  هب  هک  دوشیم ، ریـسا  رافک  زا  ناناملـسم 
تیم تروع  نآ  اب  هک  ياهچراپ  دنهدیم و  لسغ  ار  تیم  نآ ، يور  هک  یگنس  ای  هتخت  « 215 . » دوشیم كاپ  نآ  ندش  كاپ  اب  زین  فرظ 

دوخ تسد  اب  ار  يزیچ  هک  یـسک  « 216 . » دوشیم كاپ  لسغ  ندش  مامت  زا  دعب  دـهدیم ، لسغ  ار  وا  هک  یـسک  تسد  دـنناشوپیم و  ار 
هب دنـشکب و  بآ  لیلق  بآ  اب  ار  نآ  دـننام  ساـبل و  رگا  « 217 . » دوشیم كاپ  مه  وا  تسد  زیچ ، نآ  ندـش  كاپ  زا  دـعب  دـشکیم ، بآ 
اب هـک  ار  سجن  فرظ  « 218 . » تسا كاپ  دـنامیم  نآ  رد  هک  یبآ  دوش ، ادـج  دـناهتخیر  نآ  يور  هک  یبآ  ات  دـنهد  راشف  لومعم  هزادـنا 

. تسا كاپ  دـنامیم  نآ  رد  هک  یمک  بآ  دـناهتخیر ، نآ  يور  ندـش ، كاپ  يارب  هک  یبآ  ندـشادج  زا  دـعب  دنـشکیم ، بآ  لـیلق  بآ 
47 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر 

تساجن نیع  ندش  فرطرب 

دنوش فرطرب  اهنآ  هچنانچ  دوش ، هدولآ  سجن ، بآ  لثم  سجنتم  ای  نوخ ، لثم  سجن  نیع  هب  یغرم  راقنم  اـی  یناویح و  ندـب  رگا  « 219»
دـیآ و نوریب  نادـند  يال  زا  ینوخ  رگا  اًلثم  ینیب ، ناهد و  لخاد  لثم  ناسنا ، ندـب  نطاب  تسا  نینچمه  و  دوشیم ؛ كاپ  ناویح  نآ  ندـب 

بآ ار  نآ  دـیاب  دوش ، سجن  ناـهد  رد  یعونـصم  نادـند  رگا  یلو  تسین ، مزـال  ناـهد  لـخاد  ندیـشک  بآ  دورب ، نیب  زا  ناـهد  بآ  رد 
اذغ نآ  هن ، ای  هدیـسر  اذغ  هب  نوخ  هک  دنادن  ناسنا  هچنانچ  دیایب ، نوخ  ناهد  لخاد  دـشاب و  هدـنام  نادـند  يال  اذـغ  رگا  « 220 . » دنشکب

. دوشیم سجن  نآ  رهاظ  دسرب  نآ  هب  نوخ  رگا  و  تسا . كاپ 

راوختساجن ناویح  ءاربتسا 

دنهاوخب رگا  و  دـش .) هتفگ  هلأسم 90  رد  هچنانچ   ) تسا سجن  هدرک  تداـع  ناـسنا  تساـجن  ندروخ  هب  هک  یناویح  طـئاغ  لوب و  « 221»
تـساجن دنراذگن  دنیوگن ، راوختـساجن  نآ  هب  رگید  تدـم ، نآ  زا  دـعب  هک  یتدـم  ات  ینعی  دـننک  ءاربتـسا  ار  ناویح  نآ  دـیاب  دوش ، كاپ 

زور هد  ار  دنفسوگ  زور و  تسیب  ار  واگ  زور و  لهچ  ار  راوختساجن  رتش  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  و  دنهدب . نآ  هب  كاپ  ياذغ  دروخب و 
. دنهدب اهنآ  هب  كاپ  ياذغ  دننک و  يریگولج  تساجن  ندروخ  زا  زور  هس  ار  یگناخ  غرم  زور و  جنپ  ای  تفه  ار  یباغرم  و 

ناملسم ندش  بیاغ 

هک يزیچ  نآ  اب  ناملـسم  نآ  دوش و  سجن  تسا ، وا  رایتخا  رد  شرف  فرظ و  دننام  هک  يرگید  زیچ  ای  ناملـسم  سابل  ای  ندـب  رگا  « 222»
ياهطساو هب  ای  هدیـشک  بآ  ار  زیچ  نآ  هک  دهدب  لامتحا  ناسنا   48 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ددرگ و  بیاغ  تسوا  راـیتخا  رد 

. تسین مزال  نآ  زا  بانتجا  تسا ، هدش  كاپ  هداتفا ) يراج  بآ  رد  زیچ  نآ  اًلثم  )

« سجن ءایشا  ندش  كاپ  »

؛ تسا كاپ  زیچ  نآ  دنهد ، ربخ  نآ  ندش  كاپ  هب  لداع  ود  ای  تسا ، هدش  كاپ  هدوب  سجن  هک  يزیچ  دـنک  نیقی  ناسنا  دوخ  رگا  « 223»
دـشاب هدیـشک  بآ  ار  سجن  زیچ  یناملـسم  ای  هدش ، كاپ  زیچ  نآ  دـیوگب  تسا  وا  رایتخا  رد  سجن  زیچ  هک  یـسک  رگا  تسا  نینچمه  و 

وا رایتخا  رد  مه  سابل  دـشکب و  بآ  ار  ناسنا  سابل  تسا  هدـش  لیکو  هک  یـسک  « 224 . » هن ای  هدیـشک  بآ  تسرد  دشابن  مولعم  هچ  رگا 
رد هک  دراد  یلاح  ناسنا  رگا  « 225 . » تسا كاپ  سابل  نآ  دشابن ، وا  هتفگ  ِفالخ  هب  نظ  هک  یتروص  رد  مدیشک ، بآ  دیوگب  رگا  دشاب ،

ار فراـعتم  يریدـقت  نیقی  دـناوتیم  هک  یتروص  رد  و  دـیامن . اـفتکا  ناـمگ  هب  دـناوتیم  دـنکیمن ، ادـیپ  نیقی  سجن  زیچ  ندیـشک  بآ 
مزال نآ  زا  شیب  دنیوشیم و  اهناملسم  ریاس  هک  دیوشب  يرادقم  هب  دنکیمن ، ادیپ  نیقی  هک  نیا  اب  ینعی   ) تسا مدقم  نآ  دهد  صیخـشت 
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(. تسین

« اهفرظ ماکحا  »

دنادـب هک  یتروص  رد  تسا  مارح  فرظ  نآ  زا  ندـیماشآ  ندروخ و  هدـش ، هتخاس  رادرم  اـی  كوخ  اـی  گـس  تسوپ  زا  هک  یفرظ  « 226»
وضو و رد  ار  فرظ  نآ  دـیابن  نینچمه  و  دـنک ؛ بانتجا  طاـیتحا  رب  اـنب  تشادـن  ملع  رگا  یلو  دوشیم ؛ یندروخ  تساـجن  بجوم  فرظ 

رگا ار ، رادرم  كوخ و  گس و  مرچ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  دنک . لامعتـسا  داد ، ماجنا  كاپ  زیچ  اب  دیاب  هک  ییاهراک  لسغ و 
هرقن الط و  فرظ  زا  ندـیماشآ  ندروخ و  « 227 . » دننکن لامعتسا  مه  تسین  تراهط  هب  طورـشم  هک  یتالامعتـسا  رد  دشابن  مه  فرظ  هچ 
تنیز ریغ  رد  دـشابیمن و  مارح  قاطا  تنیز  رد  اـهنآ  لامعتـسا   49 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  اـی  يرادـهگن و  یلو  تسا  مارح 
يدزم زین  تسین و  مارح  تروـص  نیا  ریغ  رد  و  تسا ؛ مارح  مارح ، ِلامعتـسا  يارب  هرقن  ـالط و  فرظ  نتخاـس  « 228 . » تسا طایتحا  لحم 
یضوع لوپ و  درادن و  یلاکشا  مارح  تالامعتسا  ریغ  يارب  هرقن  الط و  فرظ  شورف  دیرخ و  « 229 . » تسین مارح  دنریگیم  نآ  يارب  هک 

نآ هب  فرظ  ناکتـسا ، نتـشادرب  زا  دـعب  رگا  دـنزاسیم  هرقن  ای  الط  زا  هک  ناکتـسا  هریگ  « 230 . » تسین مارح  دریگیم  هدنـشورف  هک  مـه 
«231 . » درادـن یعنام  نآ  لامعتـسا  دوشن  هتفگ  نآ  هب  فرظ  رگا  و  تسا ، مارح  ناکتـسا  اب  هچ  ییاهنت و  هب  هچ  نآ ، لامعتـسا  دوش ، هتفگ 
. دیایب باسح  هب  لصتم  فرظ  ود  هک  دشابن  يدح  هب  هچ  رگا  دراد ، لاکشا  دناهداد  هرقن  بآ  ای  الط  بآ  ار  نآ  يور  هک  یفرظ  لامعتـسا 

فرظ فرظ ، نآ  هب  ًافرع  هک  دشاب  دایز  يردق  هب  زلف  نآ  رادقم  هچنانچ  دنزاسب ، فرظ  دننک و  طولخم  هرقن  ای  الط  اب  ار  يزلف  رگا  « 232»
نیا دزیرب  رگید  فرظ  رد  تسا  هرقن  ای  ـالط  فرظ  رد  هک  ار  ییاذـغ  ناـسنا  رگا  « 233 . » درادن یعنام  نآ  لامعتـسا  دـنیوگن ، هرقن  ای  الط 
الط فرظ  زا  ندروخ  اذغ  هک  دشابن  نآ  يارب  لوا  فرظ  ندرک  یلاخ  دروخب و  اذغ  مود  فرظ  زا  دهاوخب  رگا  یلو  تسا . زیاج  لامعتسا 

لاکـشا لسغ  وضو و  ریغ  يارب  يراچان  لاح  رد  هرقن  اـی  ـالط  فرظ  لامعتـسا  « 234 . » دـشابیم مارح  لامعتـسا  نیا  تسین ، زیاج  هرقن  ای 
فالغ نایلق و  ریگداب  لامعتسا  « 236 . » درادن لاکشا  رگید ، زیچ  زا  ای  تسا  هرقن  ای  الط  زا  تسین  مولعم  هک  یفرظ  لامعتسا  « 235 . » درادن

نادهمرـس نادرطع و  رد  رهظا  هکلب  تسین  لاکـشا  زا  یلاخ  دشاب  هرقن  الط و  زا  رگا  نادهمرـس  نادرطع و  نآرق و  باق  دراک و  ریـشمش و 
. تسا عنم 

وضو

هراشا

زا دـیاب  ار  تروص  يازارد  « 2 . » دـننک حـسم  ار  اهاپ  يور  رـس و  ولج  دـنیوشب و  ار  اهتسد  تروص و  تین ، اـب  تسا  بجاو  وضو  رد  « 1»
ینعی  ) تسَـش طسو و  تشگنا  نیب  هک  يرادـقم  هب  نآ  يانهپ  و  تسُـش ، هناچ  رخآ  ات  دـیآیم ، نوریب  رـس  يوم  هک  ییاج  یناـشیپ  يـالاب 

دیوشن مه  ار  رادقم  نیا  زا  يرصتخم  رگا  و  دوش ، هتـسش  دیاب  دریگیم  رارق  تسا ) ماهبا  هک  گرزب  تشگنا  یطـسو و  هک  ینایم  تشگنا 
وم و هاگنتـسر  رد  نازیم  و  دیوشب . مه  ار  نآ  فارطا  یمک  دیاب  هدش  هتـسش  اًلماک  رادقم  نیا  دـنک  نیقی  هک  نآ  يارب  و  تسا . لطاب  وضو 
، نتـسش رادقم  رد  تسا ، يداعریغ  اهنآ  ناتـشگنا  ای  وم  هاگنتـسر  هک  یناسک  سپ  دـشابیم ، يداع  هقلخلا و  يوتـسم  دارفا  ناتـشگنا ، رد 
هک تـسه  وا  بـل  مـشچ و  ياـههشوگ  اـهوربا و  رد  يرگید  زیچ  اــی  كرچ  دــهد  لاــمتحا  رگا  « 3 . » دــنهد رارق  نازیم  ار  يداــع  دارفا 

رگا هک  دنک  یـسراو  اهنآ  ِنتـسش  تقو  ای  وضو  زا  شیپ  دیاب  دشاب ، اجب  مدرم  رظن  رد  وا  لامتحا  هچنانچ  دـسرب ، اهنآ  هب  بآ  دراذـگیمن 
مه تسوپ  هب  ار  بآ  دیاب  طوحا  رب  انب  اهوم ، رهاظ  نتـسش  رب  هوالع  دشاب ، ادیپ  وم  يال  زا  تروص  تسوپ  رگا  « 4 . » دیامن فرطرب  تسه 
زا تروص  تسوپ  هک  دنک  کش  رگا  « 5 . » تسین مزال  نآ  ریز  هب  بآ  ندناسر  تسا و  یفاک  وم  رهاظ  نتـسش  دشابن  ادیپ  رگا  و  دـناسرب ؛
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بل و زا  يرادقم  ینیب و  لخاد  نتسش  « 6 . » دناسرب مه  تسوپ  هب  ار  بآ  دیوشب و  ار  وم  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هن ، ای  تسادـیپ  وم  يال 
هک ییاهاج  زا  دنک  نیقی  هک  نآ  يارب  یلو  تسین ، بجاو  دوشیمن   51 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  هدید  نتسب  تقو  رد  هک  مشچ 

رگا دیوشب ، ار  رادقم  نیا  دیاب  هتـسنادیمن  هک  یـسک  و  دیوشب . مه  ار  اهنآ  زا  يرادقم  تسا  بجاو  هدنامن ، یقاب  يزیچ  دوش  هتـسش  دیاب 
هب الاب  زا  ار  اهتسد  تروص و  دـیاب  « 7 . » تسا حیحـص  هدناوخ  هک  ییاهزامن  هن ، ای  هتـسش  ار  رادقم  نیا  هتفرگ  هک  ییاهوضو  رد  دـنادن 

بجاو طایتحا  تسا و  لطاب  وضو  دراوم ، یضعب  رد  ًاقلطم  هکلب  دنک ، افتکا  نتـسش  نامه  هب  دیوشب و  الاب  هب  نییاپ  زا  رگا  تسـش و  نییاپ 
رگا « 8 . » تسا یفاک  یفرع ، بیترت  تیاعر  دـیوشب و  ار  رتنییاپ  ياهتمـسق  سپـس  رتالاب و  ياهتمـسق  ادـتبا  وضعره  رد  هک  تسا  نآ 

رب بآ  یمک  تسد ، ندیشک  هطساو  هب  هک  دشاب  يردق  هب  تسد  يرت  طایتحا  رب  انب  دیاب  دشکب ، اهتسد  تروص و  هب  دنک و  رت  ار  تسد 
هک يروط  هب  دیوشب  اهتشگنا  رس  ات  جنرآ  زا  ار  پچ  تسد  نآ  زا  دعب  تسار و  تسد  دیاب  تروص  نتسش  زا  دعب  « 9 . » دوش يراج  اهنآ 
هک یسک  « 11 . » دیوشب مه  ار  جنرآ  زا  رتالاب  يرادقم  دیاب  هتـسش  اًلماک  ار  جنرآ  دنک  نیقی  هک  نآ  يارب  « 10 . » دوش هتسش  اًلماک  اهتسد 

طقف رگا  و  دیوشب ، ار  ناتشگنا  رس  ات  دیاب  وضو  يارب  اهتسد  نتسش  عقوم  رد  هتـسش ، چم  ات  ار  دوخ  ياهتسد  تروص ، نتـسش  زا  شیپ 
موس و هبترم  بحتسم و  مود  هبترم  بجاو و  لوا  هبترم  اهتسد  تروص و  نتـسش  وضو  رد  « 12 . » تسا لطاب  وا  يوضو  دیوشب  ار  چـم  ات 

بآ يرت  اب  ار  رس  ولج  دیاب  تسد  ودره  نتـسش  زا  دعب  « 13 . » تسا وضع  مامت  نتـسش  هبترمره ، زا  دوصقم  دـشابیم و  مارح  نآ  زا  رتشیب 
رد بجاو  طایتحا  و  دش . دـهاوخ  نایب  هلأسم 257  رد  شاهفیظو  دشاب  هدـنامن  تسد  رد  يرت  رگا  دـنک . حـسم  هدـنام  تسد  رد  هک  وضو 

لباقم هک  رس ، تمسق  راهچ  زا  تمسق  کی   ) رـس يولج  « 14 . » تسا رتهب  تسار  تسد  اب  ندرک  حسم  و  تسا ؛ نییاپ  هب  الاب  زا  رـس  حـسم 
ص: نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  رگا  تسا ، یفاک  دنک  حسم  هزادناره  هب  ار  تمـسق  نیا  ياجره  دشابیم و  حـسم  ياج  تسا ) یناشیپ 
و دیامن ، حسم  هتـسب  تشگنا  هس  يانهپ  هزادنا  هب  انهپ  زا  تشگنا و  کی  يازارد  هزادنا  هب  ازارد  زا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچ   52

يوم رب  هکلب  دشاب  نآ  تسوپ  رب  رـس  حـسم  تسین  مزال  « 15 . » نآ تشپ  اب  هن  دـشاب  تسد  فک  اب  حـسم  ناکما  تروص  رد  تسا  بجاو 
ياهاج هب  ای  دزیریم ، شتروص  هب  دنکهناش  اًلثم  رگا  هک  تسا  دنلب  ياهزادنا  هب  وا  رس  ولج  يوم  هک  یسک  یلو  تسا  حیحص  مه  رس  ولج 
تروص هب  هک  ار  يرادقم  رگا  و  دـیامن . حـسم  ار  رـس  تسوپ  هدرک  زاب  ار  رـس  قرفای  دـنک  حـسم  ار  اهوم  خـیب  دـیاب  دـسریم ، رـس  رگید 

حسم هدمآ  نآ  ولج  هک  رس ، رگید  ياهاج  يوم  رب  ای  دیامن ، حسم  اهنآ  رب  دنک و  عمج  رـس  ولج  دسریم  رـس  رگید  ياهاج  هب  ای  دزیریم 
یگدمآرب ات  اهتشگنا  زا  یکی  رـس  زا  ار  اهاپ  يور  هدنام  تسد  رد  هک  وضو  بآ  يرت  اب  دیاب  رـس  حـسم  زا  دـعب  « 16 . » تسا لطاب  دنک 

یلو تسا ، یفاک  دشاب  هزادنا  ره  هب  اپ  حـسم  يانهپ  « 17 . » دیامن حسم  اپ  لصفَم  ات  هک  تسا  نیا  بحتـسم  طایتحا  و  دنک . حـسم  اپ  يور 
همه اپ ، حـسم  رد  رگا  « 18 . » تسا اپ  يور  ماـمت  حـسم  نآ  زا  رتهب  و  دـیامن ، حـسم  هتـسب  تشگنا  هس  ياـنهپ  هزادـنا  هب  هک  تسا  نآ  رتهب 

تسد رگا  سپ  دشکب  اهنآ  يور  ار  تسد  دیاب  اپ  يور  رـس و  حسم  رد  « 19 . » تسا حیحـص  دشکب  یمک  دراذگب و  اپ  همه  يور  ار  تسد 
لاکشا دیامن  تکرح  يرصتخم  اپ  ای  رس  دشکیم  ار  تسد  هک  یعقوم  رگا  یلو  تسا ؛ لطاب  وضو  دشکب  نآ  هب  ار  اپ  ای  رس  درادهگن و  ار 

رگا یلو  تسا ، لطاب  حسم  دنکن  رثا  نآ  هب  تسد  فک  تبوطر  هک  دشاب  رت  يردق  هب  رگا  و  دشاب ، کشخ  دیاب  حـسم  ياج  « 20 . » درادن
. درادن لاکـشا  تسا ، تسد  فک  يرت  زا  طقف  دنیوگب  دوشیم  هدید  نآ  رد  حـسم  زا  دـعب  هک  یتبوطر  هک  دـشاب  مک  يردـق  هب  نآ  يرت 
، وضو رگید  ياضعا  زا  دیاب  هکلب  دنک . رت  جراخ ، بآ  اب  ار  تسد  دناوتیمن  دشاب ، هدنامن  تسد  فک  رد  یتبوطر  حـسم ، يارب  رگا  « 21»
، لئاسملا حیـضوت  هلاسر  اهنآ  رد  رگا  دریگب و  کـمک  وربا  شیر و  يوم  يرت  زا  لوا  تسا  رتهب  و  دـیامن ؛ حـسم  نآ  اـب  دریگب و  تبوطر 

حسم يارب  اضعا  رد  یتبوطر  چیه  رگید  تاهج  ای  اوه  یمرگ  ببس  هب  هاگره  « 22 . » دریگیم تبوطر  اهتسد  زا  دوبن  يرت   53 ص : نتم ،
هب طـقف  تسد  فک  تبوطر  رگا  « 23 . » دنک ممیت  وضو  زا  دـعب  مه  دـنک و  حـسم  جراخ  بآ  اب  مه  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـنامیمن ، یقاب 

تبوطر وضو  رگید  ياضعا  زا  اهاپ  حسم  يارب  و  دنک ، حسم  تبوطر  نامه  اب  ار  رـس  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب ، رـس  حسم  هزادنا 
. دریگب تبوطر  اـهتسد  زا  دوبن  يرت  اـهنآ  رد  رگا  دریگب و  کـمک  وربا  شیر و  يوم  يرت  زا  لوا  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  و  دریگب ؛
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دناوتن اهنیا  دـننام  هدـنرد و  دزد و  زا  سرت  ای  دـیدش  يامرـس  ببـس  هب  رگا  یلو  تسا  لطاب  شفک  باروج و  يور  زا  ندرک  حـسم  « 24»
رب دزادنیب و  نآ  رب  یکاپ  زیچ  دیاب  دشاب  سجن  شفک  يور  رگا  و  درادن ، لاکـشا  اهنآ  رب  ندرک  حـسم  دروآ ، نوریب  ار  باروج  ای  شفک 

نکمم هریبج  رگا  دشکب ، بآ  ار  نآ  حسم ، يارب  دـناوتن  دـشاب و  سجن  اپ  يور  رگا  « 25 . » دیامنب مه  ممیت  ًاطایتحا  دنک و  حـسم  زیچ  نآ 
بجوم حسم  رارکت  « 26 . » طوحا رب  انب  دنک  ممیت  مه  دریگب و  ياهریبج  يوضو  مه  دیاب  دوب  نکمم  هریبج  رگا  و  دیامن . ممیت  دیاب  دـشابن 

. دشاب هسوسو  ای  عیرشت  يور  زا  هک  نآ  رگم  دشاب ، طایتحا  تیاعر  يارب  رگا  ًاصوصخ  تسین  وضو  نالطب 

یسامترا يوضو 

ورف بآ  رد  هک  نیا  زا  دعب  ار  اهنآ  ای  دنک  لخاد  بآ  رد  وضو  دصق  هب  ار  اهتسد  تروص و  ناسنا  هک  تسا  نآ  یـسامترا  يوضو  « 27»
نوریب بآ  زا  ار  اـهنآ  هک  یتـقو  اـت  دـنک و  وضو  تین  دربیم  ورف  بآ  رد  ار  اـهتسد  هک  یعقوم  رگا  و  دروآ . نوریب  وضو  دـصق  هب  درب ،

دنک وضو  دصق  بآ  زا  ندروآ  نوریب  عقوم  رگا  زین  و  تسا ؛ حیحص  وا  يوضو  دشاب ، وضو  دصق  هب  دوشیم  مامت  بآ  شزیر  دروآیم و 
رد « 28  » 54 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دشابیم . حیحـص  وا  يوضو  دشاب  وضو  دصق  هب  دوشیم  مامت  بآ  شزیر  هک  یتقو  ات  و 

دربیم ورف  بآ  رد  ار  اهتسد  تروص و  هک  یتقو  رگا  سپ  دوش ، هتـسش  نییاپ  هب  ـالاب  زا  اـهتسد  تروص و  دـیاب  زین  یـسامترا  يوضو 
دـصق بآ  زا  ندروآ  نوریب  عقوم  رگا  و  درب ؛ ورف  بآ  رد  جنرآ  فرط  زا  ار  اهتسد  یناشیپ و  فرط  زا  ار  تروص  دیاب  دنک ، وضو  دصق 

یسامترا و ار  ءاضعا  زا  یضعب  يوضو  رگا  « 29 . » دروآ نوریب  جنرآ  فرط  زا  ار  اهتسد  یناشیپ و  فرط  زا  ار  تروص  دیاب  دـنک ، وضو 
هب دیابن  دریگب  یـسامترا  يوضو  نارگید  کمک  نودـب  دـناوتیم  هک  یـصخش  « 30 . » درادن لاکـشا  دهد  ماجنا  یـسامترا  ریغ  ار  یـضعب 

. دریگب یبیترت )  ) یسامترا ریغ  يوضو  نارگید  کمک 

وضو ياهاعد 

َءاَْملا َلَعَج  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهّللِاب  َو  ِهّللا  ِمِْسب  دیوگب : دـتفایم  بآ  هب  شهاگن  هک  یعقوم  تسا  بحتـسم  دریگیم  وضو  هک  یـسک  « 31»
َنِم یْنلَعْجا  َو  َنیباّوـّتلا  َنـِم  یْنلَعْجا  َّمُـهَّللا  دــیوگب : دــیوش  یم  ار  دوـخ  تـسد  وـضو  زا  شیپ  هـک  یعقوـم  و  ًاـسَِجن ؛ ُهـْلَعْجَی  ْمـَلَو  ًاروُـهَط 

و كِرْکِِذب ؛ یناِسل  ِْقلْطَأ  َو  َكاْقلا  َمْوَی  یتَّجُح  یّنَِّقل  َّمُهّللا  دیوگب : ندینادرگ  ناهد  رد  بآ  ینعی  ندرک  هضمـضم  تقو  رد  و  نیرّهطَتُْملا ؛
عقوم و  اهَبیط ؛ َو  اهَحْوَر  َو  اهَحیر  ُّمُشَی  ْنَّمِم  یْنلَعْجا  َو  ِۀَّنَْجلا  َحیر  َّیَلَع  ْمِّرَُحت  ّمُهّللا ال  دیوگب : ندرک  ینیب  رد  بآ  ینعی  قاشنتـسا  تقو  رد 
تـسد نتـسش  تقو  رد  و  هوجُْولا ؛ ِهیف  ُّضَْیبـَت  َمْوَی  یهْجَو  ْدّوَُست  ـال  َو  ُهوجُْولا  ِهیف  ُّدَوْـسَت  َمْوَـی  یهْجَو  ْضَِّیب  َّمُهَّللا  دـیوگب : تروـص  نتـسش 

َّمُهَّللا دیوگب : پچ  تسد  نتسش  عقوم  و  ًاریـسَی ؛ ًاباسِح  ینبِـساح  َو  يراسَِیب  نانِْجلا  ِیف  َْدلُْخلا  َو  ینیمَِیب  یباتِک  ینِطْعَأ  ّمُهّللا  دیوگب : تسار 
حسم ار  رـس  هک  یعقوم  و  ناریِّنلا ؛ ِتاعَّطَقُم  نِم  َکب  ُذوعا  َو  یُقنُع  یلإ  ًۀلولغَم  اْهلَعَْجت  َو ال  يرْهَظ  ءارَو  نم  یلامِِـشب و ال  یباتِک  ینِطُعت  ال 

ُمادقالا هیف  ُّلَِزت  َموَی  ِطارِّصلا  یَلَع  یْنتِّبَث  ّمُهّللا  دیوگب : اپ  حسم  تقو  رد  و  كِْوفَع ؛ َو  ِکتاکََرب  َو  َِکتَمْحَِرب  ینّـشَغ  َّمُهّللا  دیوگب : دـنک  یم 
55 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  مارکِإلاَو . ِلالَجلااذ  ای  یّنَع  َکیضُری  امیف  ییعَس  ْلَعْجا  و 

« وضو طیارش  »

فرصت مزلتـسم  نتفرگ  وضو  - 3 دـشاب . قلطم  وـضو  بآ  - 2 دـشاب . كاـپ  وضو  بآ  - 1 تسا : زیچ  هدزیـس  وضو  ندوب  حیحـص  طیارش 
نتسش و عقوم  وضو  ياضعا  - 6 دشابن . هرقن  الط و  وضو ، ِبآ  فرظ  - 5 دشابن .) یبصغ   ) دشاب حابم  وضو  بآ  فرظ  - 4 دشابن . هنابصاغ 
. دریگب وضو  ملاع  دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ینعی  تبرق  دـصق  هب  - 8 دـشاب . یفاک  زامن  وضو و  يارب  تقو  - 7 دشاب . كاپ  ندرک  حسم 

ندیسر زا  یعنام  وضو  ياضعا  رد  - 13 دشاب . هتشادن  ررض  بآ  لامعتسا  - 12 وضو . لامعا  رد  ترشابم  - 11 تالاوم . - 10 بیترت . - 9
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بآ اب  وضو  « 32 . » دشاب قلطم  كاپ و  وضو  بآ  مود : لوا و  طرـش  دوشیم . رکذ  يدعب  لئاسم  رد  بیترت  هب  اهنیا  لیـصفت  و  دشابن . بآ 
وـضو نآ  اب  رگا  و  دـشاب ، هدرک  شومارف  ای  دـنادن  ار  نآ  ندوب  فاضم  ای  ندوب  سجن  ناـسنا  هچ  رگا  تسا ، لـطاب  فاـضم  بآ  سجن و 
يارب يرگید  بآ  فاضم  دولآ و  لِگ  بآ  زا  ریغ  رگا  « 33 . » دناوخب حیحص  يوضو  اب  هرابود  ار  زامن  نآ  دیاب  دشاب ، هدناوخ  مه  يزامن 

، دراد تقو  رگا  و  دنک ؛ ممیت  دیاب  درادـن  تقو  زامن  تعکر  کی  وضو و  يارب  هک  يروط  هب  تسا  گنت  زامن  تقو  هچنانچ  درادـن ، وضو 
ممیت هب  ترداـبم  دریگب و  وـضو   56 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  دوش و  فاـص  بآ ، اـت  دـنک  ربص  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا 
ماجنا تساوخ  ار  مادـکره  دـناوتیم  رهظا  رب  انب  دراد ، تقو  ممیت  اب  تعکر  راهچ  ای  وضو و  اـب  زاـمن  تعکر  کـی  يارب  رگا  اـما  دـیامنن ؛

دوخ ياهتسد  ای  تروص  هب  ار  یبصغ  بآ  وضو  دصق  هب  یسک  رگا  « 34 . » دشابن هنابصاغ  فرصت  مزلتسم  نتفرگ  وضو  موس : طرش  دهد .
، تفرگ وضو  بآ ، ندوب  یبصغ  هب  هجوت  نودب  رگا  یلو  تسالطاب . شیوضو  دـشاب  بآ  ندوب  یبصغ  تفتلم  نتخیر  بآ  عقوم  دزیرب و 
. تسا نماض  ار  یبصغ  بآ  نآ  تمیق  اما  تسا . حیحـص  شیوضو  داد ، ماجنا  حابم  بآ  اب  ار  وضو  هیقب  دـیمهف و  وضو  ءاـنثا  رد  هچ  رگا 

دـصق هب  تفر  نیب  زا  بآ  ًافرع  هک  نآ  زا  سپ  تخیر و  دوخ  ياهتسد  تروص و  هب  ار  یبصغ  بآ  وضو ، دصق  نودـب  یـسک  رگا  « 35»
ضوـح زا  نتفرگ  وـضو  « 36 . » تسا حیحـص  شیوـضو  دیـشک ، تسد  تسا ، هدـش  رت  هک  دوـخ  ياـهتسد  تروـص و  هب  نـتفرگ  وـضو 
ًالومعم هک  یتروص  رد  هسردـم ، نامه  نیلـصحم  يارب  اـی  دـناهدرک  فقو  مدرم  همه  يارب  ار  ضوح  نآ  دـنادیمن  ناـسنا  هک  ياهسردـم 

تمحازم نینکاس  اب  رگا  درادن  لاکشا  دنریگیم ، وضو  تالابم  مدع  ایو  تلفغ  يور  زا  هک  دشابن  مولعم  دنریگب و  وضو  نآ  بآ  زا  مدرم 
يارب ای  دـناهدرک  فقو  مدرم  همه  يارب  ار  نآ  ضوح  دـنادن  رگا  دـناوخب  زاـمن  يدجـسم  رد  دـهاوخیمن  هک  یـسک  « 37 . » دشاب هتشادن 

اج نآ  رد  دـنهاوخیمن  هک  مه  یناسک  ًالومعم  رگا  یلو  دریگب ، وضو  نآ  ضوح  زا  دـناوتیمن  دـنناوخ ، یم  زامن  اـج  نآ  رد  هک  یناـسک 
اههناخرفاسم و اههچمیت و  ضوح  زا  نتفرگ  وضو  « 38 . » دریگب وضو  نآ  ضوح  زا  دناوتیم  دنریگیم ، وضو  نآ  ضوح  زا  دنناوخب  زامن 

بآ زا  دنتسین  اهاج  نآ  نکاس  هک  مه  یناسک  ًالومعم  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  دنتـسین ، اهاج  نآ  نکاس  هک  یناسک  يارب  اهنیا  دننام 
یلو درادن ، لاکشا  هن ، ای  تسا  یضار  اهنآ  بحاص  هک  دنادن  ناسنا  هچ  رگا  گرزب  ياهرهن  رد  نتفرگ  وضو  « 39 . » دنریگب وضو  اج  نآ 

لطاب هنرگ  حیحص و  وضو  دشاب  اهبآ  نآ  زا  هدافتـسا  نیملـسم  شور  هریـس و  هک  یتروص  رد  دنک  یهن  نتفرگ  وضو  زا  اهنآ  بحاص  رگا 
يرهن ای  ضوح  هدوب  ناتـسربق  ًاقباس  هک  ناگدازماما  ای  ناماما  زا  یکی  نحـص  رد  رگا  « 40  » 57 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا .

رگا یلو  درادن . لاکشا  رهن  ضوح و  نآ  رد  نتفرگ  وضو  دناهدرک ، فقو  ناتسربق  يارب  ار  نحص  نیمز  هک  دنادن  ناسنا  هچنانچ  دنزاسب ،
رهن ای  ضوح  داـجیا  رگا  زین  و  دراد . لاکـشا  وضو  درک  نفد  ار  یتّیم  رهن  اـی  ضوح  ریز  دوشن  هدـش و  فقو  ناتـسربق  يارب  نیمز  دـیمهف 

مه هفوقوم  هدوب و  حابم  ناتـسربق  نیمز  هچرگا  دراد ، لاکـشا  وضو  دـسرب ، وا  ندـب  هب  بآ  اًلثم  دوشب  ناملـسم  ندـب  هب  یتمرحیب  بجوم 
دـشاب حابم  وضو  بآ  فرظ  مراـهچ : طرـش  تسا . حیحـص  وضو  دریگب ، وضو  نآ  اـب  تسایبصغ و  بآ  دـنک  شومارف  رگا  « 41 . » دشابن
وـضو دـصق  نتـشادرب  بآ  عقوم  هک  تروص  نیا  هب  دریگب  حیحـص  يوضو  یـسک  تسا  نکمم  موس  طرـش  دـننام  یلو  دـشابن ،) یبصغ  )

ای یبصغ  فرظ  رد  وضو  بآ  رگا  « 42 . » دشابن هرقن  الط و  وضو ، بآ  فرظ  مجنپ : طرش  تشذگ . هلأسم 271  رد  هک  نانچ  دشاب  هتشادن 
دراد يرگید  بآ  رگا  و  دنک . ممیت  دیاب  دزیرب  يرگید  فرظ  رد  ار  بآ  دناوتیمن  درادـن و  يرگید  بآ  نآ ، زا  ریغ  دـشاب و  هرقن  ای  الط 
رگم تسا  لطاب  وا  يوضو  دزیرب ، اهتسد  تروص و  هب  ار  بآ  اهنآ  اب  ای  دریگب  یسامترا  يوضو  هرقن  الط و  ای  یبصغ  فرظ  رد  هچنانچ 
وـضو هلیـسو  هب  هکنیا  رگم  دشاب ، كاپ  ندرک  حسم  نتـسش و  عقوم  وضو  ياضعا  مشـش : طرـش  تشذگ . هلأـسم 271  رد  هک  یتروص  هب 

ای هتـسش  هک  ار  ییاج  وضو  ندش  مامت  زا  شیپ  رگا  « 43 . » دوش كاپ  دوخ  هب  دوخ  وضو  ياضعا  اهتسد ، ای  تروص و  نتـسش  نتفرگ و 
رگا یلو  تسا . حیحـص  وضو  دـشاب  سجن  ندـب  زا  ییاـج  وضو  ياـضعا  زا  ریغ  رگا  « 44 . » تسا حیحـص  وضو  دوش ، سجن  هدرک  حـسم 
دنک ریهطت  ار  نآ   58 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  لوا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دشاب  هدرکن  ریهطت  طئاغ  ای  لوب  زا  ار  جرخم 

، هن ای  هدیـشک  بآ  ار  اج  نآ  وضو  زا  شیپ  هک  دنک  کش  وضو  زا  دـعب  دـشاب و  سجن  وضو  ياضعا  زا  یکی  رگا  « 45 . » دریگب وضو  دعب 
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ای نتفرگ و  وضو  اب  هک  یتروص  رد  طوحا ، ربانب  تسا  لطاب  وضو  هدوبن  اج  نآ  ندوب  سجن  ندوب و  كاپ  تفتلم  وضو  عقوم  رد  هچناـنچ 
تروصره رد  و  تسا . حیحـص  وضو  هن  ای  هدوب  تفتلم  هک  دراد  کش  ای  هدوب ، تفتلم  رگا  و  دـشاب . هدـشن  كاـپ  یقاـفتا  روط  هب  نآ  ریغ 

تسا یمخز  ای  یگدیرب  اهتسد  ای  تروص  رد  رگا  « 46 . » دشکب بآ  هدوب ، سجن  هک  ار  ییاج  نآ ، دننام  زامن و  يارب  طوحا  رب  انب  دیاب 
هب دعب  دیایب ، دنب  نوخ  هک  دهد  راشف  يردق  درب و  ورف  يراج  ای  رک  بآ  رد  دیاب  درادن ، ررـض  نآ  يارب  بآ  دیآیمن و  دنب  نآ  نوخ  هک 

تسا حیحص  یسامترا  روط  هب  وضو  دش  يراج  نوخ  هبترم  ود  ندمآ  دنب  زا  دعب  رگا  و  دریگب . یـسامترا  يوضو  دش  هتفگ  هک  يروتـسد 
تقو هاگره  « 47 . » دشاب یفاک  زامن  وضو و  يارب  تقو  متفه : طرش  تفرگ . وضو  دوشیم  مه  یبیترت  تروص  هب  دشن  يراج  نوخ  رگا  و 
کی ممیت  وضو و  يارب  رگا  یلو  دـنک ، ممیت  دـیاب  دوشیم ، هدـناوخ  تقو  زا  دـعب  زامن  مامت  دریگب  وضو  رگا  هک  دـشاب  گـنت  يردـق  هب 
راهچ تقو  ممیت ، اب  زامن و  تعکر  کی  تقو  وضو ، اب  رگا  و  وضو . اب  تعکر  کی  ماجنا  يارب  دریگب  وضو  دیاب  دـشاب  مزال  تقو  هزادـنا 
دصق هب  رگا  دنک  ممیت  دیاب  زامن  تقو  یگنت  رد  هک  یـسک  « 48 . » رهظا رب  انب  دنک  باختنا  تساوخ  ار  مادکره  دـناوتیم  دراد  ار  تعکر 

. تسا لطاب  دریگب  وضو  زامن  نآ  ندـناوخ  يارب  رگا  یلو  تسا  حیحـص  دریگب ، وضو  نآرق  ندـناوخ  لـثم  یبحتـسم  راـک  يارب  اـی  تبرق 
دریگب وضو  يرگید  دصق  هب  ای  ندش  کنخ  يارب  رگا  و  دریگب ، وضو  ملاع  دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ینعی  تبرق  دـصق  هب  متـشه : طرش 

حیـضوت هلاسر  درادن . لاکـشا  دشاب ، وضو  دصق  عبات  ندش  کنخ  لثم  يرگید  دصق  دریگب و  وضو  تبرق  دـصق  هب  رگا  یلو  تسا . لطاب 
هک دشاب  هجوتم  وضو  مامت  رد  دیاب  یلو  دـنارذگب  دوخ  بلق  زا  ای  دـیوگب  نابز  هب  ار  وضو  تین  تسین  مزال  « 49  » 59 ص : نتم ، لئاسملا ،

دوشیم هتفگ  هک  یبـیترت  هب  ار  وضو  مهن : طرـش  مریگ . یم  وضو  دـیوگب : ینکیم ؟ هچ  دنـسرپب : وا  زا  رگا  هک  يروط  هب  دریگیم ، وضو 
هب رگا  و  دـیامن ، حـسم  ار  اهاپ  دـعب  رـس و  نآ  زا  دـعب  دـیوشب و  ار  پچ  تسد  دـعب  تسار و  تسد  دـعب  تروص و  لوا  ینعی  دروآ ، اـجب 
اب پچ  ياپ  حسم  رب  تسار  تسد  اب  ار  تسار  ياپ  حسم  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  اپ  ود  حسم  رد  و  تسا ، لطاب  دریگن  وضو  بیترت 

تسش ار  پچ  تسد  لوا  اًلثم  تسش ، ار  يدعب  وضع  درک و  شومارف  ار  یلبق  وضع  نتـسش  یـسک  هاگ  ره  « 50 . » درادب مدقم  پچ  تسد 
تالاوم اجیب  نتـسش  نیااب  هک  نیا  طرـش  هب  دوش  تاعارم  بیترت  ات  دیوشب  ار  پچ  تسد  تسار  تسد  زا  دعب  دیاب  ار ، تسار  تسد  دـعب 

. دهد ماجنا  مه  رس  تشپ  ار  وضو  ياهراک  ینعی  تالاوم ، مهد : طرش  دریگب . رس  زا  ار  وضو  دیاب  دروخ ، مهب  تالاوم  رگا  و  دروخن ؛ مهب 
نآ زا  شیپ  هک  ییاهاج  تبوطر  دنک  حـسم  ای  دـیوشب  ار  ییاج  دـهاوخیم  یتقو  هک  دوش  هلـصاف  يردـق  هب  وضو  ياهراک  نیب  رگا  « 51»

ای دیوشب  دهاوخیم  هک  تسا  یلحم  زا  رتولج  هک  ییاج  تبوطر  طقف  رگا  و  تسا . لطاب  وضو  دشاب ، هدـش  کشخ  هدرک  حـسم  ای  هتـسش 
رت تروص ، دشاب و  هدش  کشخ  تسار  تسد  تبوطر  دیوشب  ار  پچ  تسد  دهاوخیم  هک  یعقوم  اًلثم  دـشاب  هدـش  کشخ  دـنک ، حـسم 

هطساو هب  یلو  دَروآ  اجب  مه  رس  تشپ  ار  وضو  ياهراک  رگا  « 52 . » دریگب رس  زا  دنک و  لطاب  ار  وضو  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب ،
، درادن لاکشا  وضو  نیب  رد  نتفر  هار  « 53 . » تسا حیحـص  وا  يوضو  دوش  کشخ  تبوطر  اهنیا  دننام  ندب و  دایز  ترارح  ای  اوه  يامرگ 

حیـضوت هلاسر  تسا . حیحـص  وا  يوضو  دنک  حسم  ار  اهاپ  رـس و  دعب  دورب و  هار  مدـق  دـنچ  اهتسد  تروص و  نتـسش  زا  دـعب  رگا  سپ 
رگا و  دهد . ماجنا  ناسنا  دوخ  ار  اهاپ  رـس و  حـسم  اهتسد و  تروص و  نتـسش  ینعی  ترـشابم ، مهدزای : طرـش   60 ص : نتم ، لـئاسملا ،

روظنم و  تسا ؛ لطاب  وضو  دـیامن ، کمک  وا  هب  اهاپ  رـس و  حـسم  اهتسد و  تروص و  هب  بآ  ندـناسر  رد  اـی  دـهد ، وضو  ار  وا  يرگید 
دزیرب وا  تروص  هب  ار  بآ  يرگید  هک  نیا  لثم  دریگب  کمک  اهنیا  تامدـقم  رد  رگا  یلو  تسا ، ندرک  حـسم  نتـسش و  لصا  رد  کمک 

و دهد ؛ وضو  ار  وا  هک  دریگب  بیان  دـیاب  دریگب  وضو  دـناوتیمن  هک  یـسک  « 54 . » درادن یعنام  دـیوشب ، ار  تروص  شدوخ  صخـش  یلو 
رگا و  دـیامن ؛ حـسم  دوخ  تسد  اـب  دـنک و  وضو  تین  وا  دوخ  دـیاب  یلو  دـهدب ، دـیاب  دـناوتب  هک  یتروـص  رد  دـهاوخب ، مه  دزم  هچناـنچ 

اب دنریگب و  تبوطر  وا  تسد  زا  دیاب  تسین  نکمم  مه  نیا  رگا  و  دـشکب ، وا  حـسم  ياج  هب  دریگب و  ار  وا  تسد  شبیان  دـیاب  دـناوتیمن ،
يرتمک روذحم  ای  هدوبن  يروذحم  ندرک  ممیت  رد  رگا  دیامنب ، مه  ممیت  هک  تسا  نیا  طوحا  دننک و  حـسم  ار  وا  ياپ  رـس و  تبوطر ، نآ 

بآ لامعتـسا  مهدزاود : طرـش  دریگب . کمک  نآ  رد  دیابن  دهد ، ماجنا  ییاهنت  هب  دناوتیم  هک  ار  وضو  ياهراک  زا  مادـکره  « 55 . » دشاب

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 136 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ار بآ  رگا  ای  دوش ، ضیرم  دریگب  وضو  رگا  دسرتیم  هک  یـسک  « 56 . » دمآ دهاوخ  ممیت  لئاسم  رد  هکنانچ  دشاب  هتـشادن  یعنام  وا  يارب 
هتشادن مه  بآ  لامعتسا  زا  سرت  دراد و  ررـض  وا  يارب  بآ  هک  دنادن  رگا  یلو  دریگب . وضو  دیابن  دنامب ، هنـشت  دناسرب  وضو  فرـصم  هب 

، نتشادن ررض  دیما  هب  یلو  تشاد  ار  ررـض  سرت  رگا  و  تسا . حیحـص  وا  يوضو  هتـشاد ، ررـض  دمهفب  دعب  هچ  رگا  دریگب ، وضو  دشاب و 
اب وضو  هک  یمک  رادقم  هب  اهتسد  تروص و  هب  بآ  ندناسر  رگا  « 57 . » تسا حیحص  شیوضو  هتشادن  ررض  دیمهف  دعب  تفرگ و  وضو 

61 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دریگب . وضو  رادقم  نامه  اب  دیاب  دشاب ، هتشاد  ررـض  نآ  زا  رتشیب  درادن و  ررـض  تسا  حیحـص  نآ 
دنادیم رگا  « 58 . » دوب دهاوخ  ممیت  ای  ياهریبج  يوضو  وا  هفیظو  هنرگ  دشابن و  بآ  ندیـسر  زا  یعنام  وضو  ياضعا  رد  مهدزیـس : طرش 

ریز هب  ار  بآ  ای  دنک  فرطرب  ار  نآ  دـیاب  هن ، ای  دـنکیم  يریگولج  بآ  ندیـسر  زا  هک  دراد  کش  یلو  هدـیبسچ  وضو  ياضعا  هب  يزیچ 
، دننک فرطرب  ار  كرچ  نآ  وضو  يارب  دیاب  دنریگب  ار  نخان  رگا  یلو  درادن  لاکشا  وضو  دشاب ، كرچ  نخان  ریز  رگا  « 59 . » دناسرب نآ 

تروص رد  رگا  « 60 . » دنیامن فرطرب  تسا  رتدنلب  لومعم  زا  هک  ار  يرادقم  ریز  كرچ  دیاب  دشاب ، دـنلب  لومعم  زا  رتشیب  نخان  رگا  زین  و 
لحم ندرک  داب  ببس  هب  تسوپ  ندش  دنلب  لثم  دوش ، ادیپ  یگدمآرب  رگید ، زیچ  ای  نتخوس  ببس  هب  اهاپ  يور  رـس و  يولج  اهتسد و  و 

تـسوپ ریز  هب  بآ  ندـناسر  دوش  خاروس  هچنانچ  تسا و  یفاک  نآ  يور  حـسم  نتـسش و  دـیآیم  باسح  هب  ندـب  وزج  هک  یتقو  ات  نآ ،
یتسوپ هچنانچ  یلو  دناسرب ، هدشن  هدنک  هک  یتمسق  ریز  هب  ار  بآ  تسین  مزال  دوش ، هدنک  نآ  تمسق  کی  ِتسوپ  رگا  هکلب  تسین ، مزال 

رد هک  نآ  ای  دـناسرب  نآ  ریز  هب  ار  بآ  ای  دـنک  عطق  ار  نآ  دـناوتیم  دوشیم ، دـنلب  یهاـگ  دبـسچیم و  ندـب  هب  یهاـگ  هدـش  هدـنک  هک 
رد وا  لامتحا  هچنانچ  هن  ای  هدیبسچ  يزیچ  وا  يوضو  ياضعا  هب  هک  دـنک  کش  ناسنا  رگا  « 61 . » دیامن لمع  تقو  نآ  هفیظو  هب  یتقوره 

دلامب تسد  يردق  هب  ای  دنک  یـسراو  دیاب  هن ، ای  هدیبسچ  وا  تسد  هب  لِگ  دنک  کش  يراک  لِگ  زا  دعب  هک  نآ  لثم  دـشاب ، اجب  مدرم  رظن 
هک دش  مولعم  دعب  تفرگ و  وضو  تلفغ  يور  زا  رگا  و  تسا ؛ هدیـسر  نآ  ریز  هب  بآ  ای  هدش  فرطرب  هدوب  رگا  هک  دنک  ادیپ  نانیمطا  هک 

دعب و  دـش ، لفاغ  ای  تفرگ  وضو  عنام  مدـع  دـیما  هب  تسین و  راک  رد  یعناـم  هک  داد  لاـمتحا  رگا  و  تسا ؛ لـطاب  شیوضو  هدوب ، یعناـم 
كرچ ردق  ره  درک  حـسم  تسـش و  دـیاب  هک  ار  ییاج  « 62 . » تسین هجو  زا  یلاخ  وضو  ندوب  حیحـص  هدوبن ، راـک  رد  یعناـم  دـش  مولعم 

هک يدیفس  زیچ  نآ  دننام  يراک و  چگ  زا  دعب  رگا  تسا  نینچمه  و  درادن ، لاکشا  دشابن  ندب  هب  بآ  ندیـسر  زا  عنام  كرچ  رگا  دشاب ،
اهنآ دیاب  هن ، ای  دسریم  ندب  هب  بآ  اهنآ  ندوب  اب  هک  دنک  کش  رگا  یلو  دنامب ، تسد  رب  دیامنیمن  تسوپ  هب  بآ  ندیسر  زا  يریگولج 
عنام هک  درادن  مرِج  نآ  یبرچ  رگا  تسا  برچ  وا  ندـب  تسوپ  هک  یـسک  « 63  » 62 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دنک . فرطرب  ار 
لوا دوشیم  بآ  ندیـسر  عنام  هک  تسا  برچ  يروط  هب  وضو  لحم  هک  دنک  زارحا  رگا  و  درادـن . لاکـشا  دـشاب  تسوپ  هب  بآ  ندیـسر 
وضو زا  دعب  تسه و  بآ  ندیـسر  زا  یعنام  وضو  ياضعا  زا  یـضعب  رد  هک  دنادب  وضو  زا  شیپ  رگا  « 64 . » دریگب وضو  دعب  دنک  کشخ 

ار عنام  هدوب و  هجوتم  تفتلم و  وضو  عقوم  دـهدب  لامتحا  هک  یتروص  رد  هن ، ای  هدـناسر  اج  نآ  هب  ار  بآ  وضو  عقوم  رد  هک  دـنک  کـش 
نآ ریز  دوخ  يدوخ  هب  بآ  یهاگ  هک  دـشاب  یعنام  وضو  ياضعا  زا  یـضعب  رد  رگا  « 65 . » تسا حیحـص  وا  يوضو  تسا  هدرک  فرطرب 
بآ ندیسر  تفتلم  وضو  عقوم  دنادب  هچنانچ  هن ، ای  هدیـسر  نآ  ریز  بآ  هک  دنک  کش  وضو  زا  دعب  ناسنا  دسر و  یمن  یهاگ  دسریم و 

رد تسا  بآ  ندیـسر  زا  عناـم  هـک  يزیچ  وـضو  زا  دـعب  رگا  « 66 . » دریگب وـضو  هراـبود  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هدوـبن ، نآ  ریز  هـب 
عنام نآ  تفتلم  وضو  تقو  رد  هک  دنادب  رگا  یلو  تسا ، حیحص  وا  يوضو  هدش ، ادیپ  دعب  ای  هدوب  وضو  عقوم  دنادن  دنیبب و  وضو  ياضعا 

ياضعا رد  تسا  بآ  ندیـسر  عنام  هک  يزیچ  دنک  کش  وضو  زا  دعب  رگا  « 67 . » دریگب وضو  هرابود  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هدوبن ،
63 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا . حیحص  وضو  هن ، ای  هدوب  وضو 

« وضو ماکحا  »

انتعا دوخ  کش  هب  دـیاب  دـنک  یم  کش  یلیخ  نآ  ندوبن  یبصغ  بآ و  ندوب  كاپ  لثم  نآ  طیارـش  وضو و  ياهراک  رد  هک  یـسک  « 68»
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هدرکن و ءاربتسا  لوب  زا  دعب  رگا  یلو  تسا ؛ یقاب  وا  يوضو  هک  دراذگیم  انب  هن ، ای  هدش  لطاب  وا  يوضو  هک  دنک  کش  رگا  « 69 . » دنکن
کش هک  یسک  « 70 . » تسا لطاب  وا  يوضو  رگید  زیچ  ای  تسا  لوب  دنادن  هک  دیآ  نوریب  وا  زا  یتبوطر  وضو  زا  دعب  دـشاب و  هتفرگ  وضو 
تسا هدرکن  حسم  ای  هتسشن  ار  اهاج  یـضعب  هک  دنک  نیقی  نآ  ءانثا  رد  ای  وضو  زا  دعب  رگا  « 71 . » دریگب وضو  دیاب  هن  ای  هتفرگ  وضو  دراد 

هک ار  ییاج  دـشاب ، هدـشن  کشخ  رگا  و  دریگب . وضو  هرابود  دـیاب  دـشاب  هدـش  کـشخ  تسا  نآ  زا  شیپ  هک  ییاـهاج  تبوطر  هچناـنچ 
هب دیاب  دنک  کش  ییاج  ندرک  حسم  ای  نتـسش  رد  وضو  ءانثا  رد  رگا  و  دنک . حسم  ای  دیوشب  دیاب  تسا  نآ  زا  دعب  هچنآ  هدرک و  شومارف 

وضو دعب  ياهزامن  يارب  دیاب  یلو  تسا ، حیحص  وا  زامن  هن ، ای  هتفرگ  وضو  هک  دنک  کش  زامن  زا  دعب  رگا  « 72 . » دنک لمع  روتسد  نیمه 
هب هک  نیا  رگم  دناوخب ، ار  زامن  دریگب و  وضو  دیاب  تسا و  لطاب  وا  زامن  هن ، ای  هتفرگ  وضو  هک  دـنک  کش  زامن  نیب  رد  رگا  « 73 . » دریگب

زامن زا  لبق  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا . حیحـص  رهظا  رب  انب  شزامن  هتـشاد  وضو  هک  دیمهف  رگا  دعب  دناوخب  ار  زامن  ندوب ، حیحـص  دـیما 
دعب ای  هدش  لطاب  وا  يوضو  زامن  زا  لبق  هک  دنک ، کش  زامن  زا  دعب  رگا  « 74 . » تشاد وضو  هب  نامگ  یلو  هن  ای  دراد  وضو  هک  درک  کش 
رگا تسا ، هدرک  لوب  اًـلثم  هدز  رـس  وا  زا  مه  یثدـح  هتفرگ و  وضو  دـنادیم  هک  یـسک  « 75 . » تسا حیحـص  هدـناوخ  هک  يزامن  زامن ، زا 

و دریگب ؛ وضو  دنکـشب و  ار  زامن  دیاب  تسا  زامن  ءانثا  رد  رگا  و  دریگب ؛ وضو  دـیاب  تسا  زامن  زا  شیپ  هچنانچ  هدوب ، رتولج  مادـک  دـنادن 
«76  » 64 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دریگب . وضو  دیاب  دعب  زامن  يارب  تسا و  حیحـص  هدـناوخ  هک  يزامن  تسا  زامن  زا  دـعب  رگا 

لوا زا  هک  دراد  نیقی  هچنانچ  دنک ، يراددوخ  طئاغ  ندمآ  نوریب  زا  دـناوتیمن  ای  دزیریم  هرطق  هرطق  وا  لوب  هک  دراد  یـضرم  ناسنا  رگا 
و دناوخب ؛ دنکیم  ادیپ  تلهم  هک  یتقو  رد  ار  زامن  دیاب  دنکیم ، ادیپ  تلهم  ندناوخ  زامن  نتفرگ و  وضو  رادقم  هب  نآ  رخآ  ات  زامن  تقو 

ياهراک دروآ و  اجب  ار  زاـمن  بجاو  ياـهراک  طـقف  دراد  تلهم  هک  یتقو  رد  دـیاب  تسا ، زاـمن  بجاو  ياـهراک  رادـقم  هب  وا  تلهم  رگا 
رادقم هب  رگا  « 77 . » دیاین شیپ  وا  يارب  یلکشم  جرح و  رسع و  تقو ، نآ  ِتبقارم  رد  رگا  دیامن ، كرت  ار  هماقا  ناذا و  دننام  نآ  بحتسم 
شیارب هعفد  ره  زا  دـعب  نتفرگ  وضو  رگا  دوشیم ، جراخ  وا  زا  طئاغ  ای  لوب  هعفد  دـنچ  زامن  نیب  رد  دـنکیمن و  ادـیپ  تلهم  زامن  وضو و 

ره دراذگب و  دوخ  يولهپ  یبآ  فرظ  دیاب  دیآیمن ، شیپ  دنک  لطاب  ار  شزامن  هک  يراک  تسین و  راک  رد  جرح  رـسُع و  تسین و  تخس 
کی اب  هرابود  ار  زامن  نامه  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دناوخب ، ار  زامن  هیقب  دریگب و  وضو  ًاروف  دش  جراخ  وا  زا  طئاغ  ای  لوب  تقو 
وضو دوشیم و  جراخ  وا  زا  یپ  رد  یپ  طئاغ  ای  لوب  هک  یسک  « 78 . » دنکن انتعا  دش  لطاب  وا  يوضو  زامن  نآ  نیب  رد  رگا  دناوخب و  وضو 

«79 . » دریگب وضو  کی  زامنره  يارب  دیاب  دـناوخب ، وضو  اب  ار  زامن  زا  يرادـقم  دـناوتب  رگا  تسا ، تخـس  وا  يارب  هعفدره  زا  دـعب  نتفرگ 
هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـناوخب  وضو  اب  ار  زامن  زا  رادـقم  چـیه  دـناوتن  رگا  دوشیم  جراخ  وا  زا  یپ  رد  یپ  طـئاغ  اـی  لوب  هک  یـسک 
هک دراد  یضرم  رگا  « 80 . » دـیامنب مه  ممیت  دـناوخب  ممیت  اب  ار  زامن  زا  يرادـقم  دـناوتیم  ممیت  اب  رگا  دریگب و  وضو  کی  زامن  ره  يارب 

لمع دننک  يراددوخ  طئاغ  لوب و  ندمآ  نوریب  زا  دـنناوتیمن  هک  یناسک  هفیظو  هب  دـیاب  دـنک ، يریگولج  داب  ندـش  جراخ  زا  دـناوتیمن 
يارب یلو  دوش ، زامن  لوغشم  ًاروف  دریگب و  وضو  زامن  ره  يارب  دیاب  دوشیم ، جراخ  وا  زا  یپ  رد  یپ  طئاغ  ای  لوب  هک  یـسک  « 81 . » دیامن

، دروایب اجب  زامن  زا  دعب  ار  اهنآ  هک  یتروص  رد  داد  ماجنا  زامن  زا  دعب  دیاب  هک  طایتحا  زامن  هدـش و  شومارف  دهـشت  هدجـس و  ندروآ  اجب 
، نتم لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  هک  ياهسیک  هلیسو  هب  زامن  يارب  دیاب  دزیر  یم  هرطق  هرطق  وا  لوب  هک  یسک  « 82 . » تسین مزال  نتفرگ  وضو 

بجاو طایتحا  و  دیامن ؛ ظفح  ار  دوخ  دنکیم ، يریگولج  رگید  ياهاج  هب  لوب  ندیسر  زا  هک  تسا  يرگید  زیچ  ای  هبنپ  نآ ، رد   65 ص :
نوریب زا  دـناوتیمن  هک  یـسک  زین  و  دـنک . ضوع  ای  دـشکب  بآ  هدـش  سجن  هک  ار  ياهسیک  لوب و  جرخم  زامن  ره  زا  شیپ  هک  تسا  نآ 
طایتحا و  دـیامن ؛ يریگولج  دـیاب  رگید  ياهاج  هب  طئاغ  ندیـسر  زا  زامن  رادـقم  هب  دـشاب  نکمم  هچنانچ  دـنک ، يراددوخ  طـئاغ  ندـمآ 

طئاغ لوب و  ندمآ  نوریب  زا  دناوتیمن  هک  یسک  « 83 . » دشکب بآ  ار  طئاغ  جرخم  زامنره  يارب  درادن ، تقـشم  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو 
لوب و ندش  جراخ  زا  زامن  رادقم  هب  دیاب  دشاب  هتـشادن  ررـض  فوخ  تمحز و  تقـشم و  دشاب و  نکمم  هک  یتروص  رد  دـنک  يراددوخ 

رـسُع نودـب  ینعی  یناسآ  هب  وا  ضرم  رگا  هکلب  دـنزن ، يدایز  ررـض  وا  هب  نآ  جرخ  دـشاب و  هتـشاد  جرخ  هچ  رگا  دـیامن  يریگولج  طئاغ 
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طئاـغ لوـب و  ندـمآ  نوریب  زا  دـناوتیمن  هک  یـسک  « 84 . » دـیامن هجلاـعم  ار  دوخ  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دوـش ، هجلاـعم  یـصخش 
. دیامن اضق  هدـناوخ  شاهفیظو  قباطم  ضرم  تقو  رد  هک  ار  ییاهزامن  تسین  مزال  دـش ، بوخ  وا  ضرم  هک  نآ  زا  دـعب  دـنک ، يراددوخ 

. دناوخب هرابود  هدناوخ  تقو  نآ  رد  هک  ار  يزامن  بحتسم  طایتحا  رب  انب  دیاب  دوش ، بوخ  وا  ضرم  زامن  تقو  نیب  رد  رگا  یلو 

بحتسم بجاو و  ياهوضو 

نیب رگا  هدش ، شومارف  دهشت  هدجس و  يارب  - 2 تیم . زامن  زا  ریغ  بجاو  ياهزامن  يارب  - 1 تسا : بجاو  نتفرگ  وضو  زیچ  شش  يارب 
فاوط يارب  - 3 دریگب . وضو  مه  وهس  هدجس  يارب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دشاب ؛ هدرک  لوب  اًلثم  هدز  رـس  وا  زا  یثدح  زامن  اهنآ و 

هب ار  دوخ  ندب  زا  ییاج  هک  دشاب  هدرک  رذن  رگا  - 5 دریگب . وضو  هک  دشاب  هدروخ  مسق  ای  هدرک  دهع  ای  رذن  رگا  - 4 هبعک . هناخ  بجاو 
، نتم لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دـننام  حارتسم و  زا  نآ  ندروآ  نوریب  ای  هدـش  سجن  هک  ینآرق  ندیـشک  بآ  يارب  - 6 دناسرب . نآرق  طخ 

رادـقم هب  ندـش  لطعم  هچنانچ  یلو  دـناسرب ، نآرق  طخ  هب  ار  دوخ  ندـب  رگید  ياج  ای  تسد  دـشاب  روبجم  هک  یتروص  رد  نآ ،  66 ص :
بآ هدـش  سجن  رگا  اـی  دروآ ، نوریب  نآ  دـننام  حارتـسم و  زا  ار  نآرق  دریگب ، وضو  هکنیا  نودـب  دـیاب  دـشاب  نآرق  هب  یمارتـحایب  وضو 

ترضح مالسلا و  مهیلع  نیرهاط  همئا  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  مسا  بجاو  طایتحا  رب  انب  مشـش  مجنپ و  تروص  رد  و  دشکب ؛
وـضو هک  یـسک  يارب  نآرق  طخ  هب  ندـب  زا  ییاج  ندـناسر  ینعی  نآرق ، طخ  ندومن  سم  « 85 . » تسا نآرق  لثم  مه  مالـسلا  اـهیلع  ارهز 

ای یـسراف  نابز  هب  ار  نآرق  رگا  و  دشاب . هاتوک  رگا  یتح  درادن ، یعنام  رهظاربانب  نآرق  طخ  اب  ناسنا  يوم  سامت  یلو  تسا ، مارح  درادـن 
ندومن سم  رگا  یلو  تسین ، بجاو  نآرق  طخ  سم  زا  هناوید  هچب و  يریگولج  « 86 . » درادن لاکشا  نآ  سم  دننک  همجرت  رگید  نابز  هب 

ره هب  ار  لاـعتم  دـنوادخ  مسا  تسا  مارح  درادـن ، وضو  هک  یـسک  « 87 . » دـننک يریگولج  نانآ  زا  دـیاب  دـشاب ، نآرق  هب  یمارتحایب  نانآ 
مالـسلا و هیلع  ماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  مسا  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  و  دـیامن . سم  دـشاب  هدـش  هتـشون  هک  یناـبز 

دنک لسغ  ای  دریگب  وضو  دـشاب  تراهط  اب  هک  نیا  دـصق  هب  زامن  تقو  زا  شیپ  رگا  « 88 . » دیامنن سم  مه  ار  مالسلا  اهیلع  ارهز  ترـضح 
يوضو هدشن ، لخاد  تقو  دمهفب  وضو  زا  دعب  دنک و  بجاو  يوضو  تین  رگا  هدش  لخاد  تقو  دراد  نیقی  هک  یسک  « 89 . » تسا حیحص 

همئا مرح  دجـسم و  هب  نتفر  روبق ، لها  ترایز  تیم ، زامن  يارب  دریگب : وضو  ریز  روما  يارب  ناسنا  تسا  بحتـسم  « 90 . » تسا حیحص  وا 
تسا بحتـسم  زین  و  ندیباوخ . يارب  و  نآرق ، هیـشاح  سم  يارب  زین  و  نآ ، نتـشون  ندناوخ و  نآرق و  نتـشاد  هارمه  يارب  مالـسلا ، مهیلع 

دناوتیم داد ، ماجنا  وضو  اب  دـیاب  هک  ار  يراکره  دریگب  وضو  اهراک  نیا  زا  یکی  يارب  رگا  و  دریگب . وضو  هراـبود  دراد  وضو  هک  یـسک 
67 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دناوخب . زامن  وضو  نآ  اب  دناوتیم  اًلثم  دروآ ، اجب 

وضو تالطبم 

ءاربتـسا زا  لـبق  رگا  هن ، اـی  تسا  لوب  دـنادن  ناـسنا  هک  یتـبوطر  تسا  لوب  مکح  رد  و  لوب . - 1 دـنکیم : لـطاب  ار  وضو  زیچ  تفه  « 91»
نآ رب  ناونع  نیا  رگا  جرخم  ریغ  زا  ای  و  دوشیم ، جراـخ  طـئاغ  جرخم  زا  هک  هدور  هدـعم و  داـب  - 3 طئاغ . - 2 دوش . جراـخ  وا  زا  ندرک 

و دوشیمن ؛ لـطاب  وضو  دونـشب  شوگ  دـنیبن و  مشچ  رگا  یلو  دونـشن . شوگ  دـنیبن و  مشچ  نآ  هطـساو  هب  هک  یباوـخ  - 4 دیامن . قدص 
نیب زا  ار  لقع  هک  ییاهزیچ  - 5 دشاب . لوغشم  قباس  رکف  همادا  هب  هک  نیا  لثم  دشاب ، هدیباوخن  یلو  دونـشن  مه  شوگ  رگا  تسا  نینچمه 

لـسغ رگا  تیم . سم  طوحا  رب  انب  و  تبانج ؛ - 7 دوشیم . هتفگ  ًادعب  هک  نانز  هضاحتـسا  - 6 یـشوهیب . یتسم و  یگناوید ، دننام  دربیم :
. دشاب هتشاد  زین  وضو  هب  زاین  هدوبن و  یفاک  نآ  يارب 

هریبج يوضو 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 139 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


زا یکی  رد  رگا  « 92 . » دوشیم هدیمان  هریبج  دنراذگیم  نآ  دننام  مخز و  يور  هک  ییاود  دندنبیم و  ار  هتسکش  مخز و  نآ  اب  هک  يزیچ 
. تفرگ وضو  لومعم  روط  هب  دیاب  درادن ، ررض  نآ  يارب  بآ  تسا و  زاب  نآ  يور  هچنانچ  دشاب ، یگتسکش  ای  لمد  ای  مخز  وضو  ياهاج 

نآ يور  نتـسش  رادقم و  نیرتمک  هب  نتخیر  بآ  هدوب و  زاب  نآ  يور  دشاب و  اهتـسد  تروص و  رد  یگتـسکش  ای  لمد  ای  مخز  رگا  « 93»
نآ بجاو  طایتحا  دنکیمن ، قدص  نتـسش  یلو  درادن  ررـض  تسه - تسد  رد  هک  یبآ  اب  نآ - رب  رت  تسد  ندیـشک  هچنانچ  دراد ، ررض 

يور ار  رت  تسد  هتشاذگ و   68 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  نآ  يور  یکاپ  هچراپ  ًاطایتحا  دعب  دشکب و  نآ  رب  رت  تسد  هک  تسا 
، دیـشک بآ  دوشیمن  تسا و  سجن  مخز  ای  دراد  ررـض  مه  رادقم  نیا  رگا  و  دشاب . لْسَغ  ای  حسم  هک  هفیظو  دـصق  هب  دـشکب  مه  هچراپ 
هتـشاذگ و مخز  يور  یکاپ  هچراپ  بجاو  طایتحا  رب  انب  دیوشب و  نییاپ  هب  الاب  زا  دـش ، هتفگ  وضو  رد  هک  يروط  هب  ار  مخز  فارطا  دـیاب 
. دیامنب مه  ممیت  بحتـسم  طایتحا  رب  انب  دـیوشب و  ار  مخز  فارطا  دـیاب  تسین  نکمم  هچراپ  نتـشاذگ  رگا  و  دـشکب ، نآ  يور  رت  تسد 

هچراپ دیاب  دنک ، حـسم  ار  نآ  دـناوتن  هچنانچ  دـشاب ، زاب  نآ  يور  دـشاب و  اهاپ  يور  ای  رـس  ولج  رد  یگتـسکش  ای  لمد  ای  مخز  رگا  « 94»
حـسم دشابن  نکمم  هچراپ  نتـشاذگ  رگا  و  دـنک ؛ حـسم  هدـنام  تسد  رد  هک  وضو  بآ  يرت  اب  ار  هچراپ  يور  دراذـگب و  نآ  يور  یکاپ 

نآ ندرک  زاب  هچنانچ  دـشاب ، هتـسب  یگتـسکش  ای  مخز  ای  لـمد  يور  رگا  « 95 . » دـیامن ممیت  ًاطایتحا  وضو  زا  دـعب  دـیاب  یلو  تسین  مزال 
اهتسد تروـص و  رد  نآ  دـننام  مخز و  هچ  دریگب ، وـضو  دـنک و  زاـب  ار  نآ  يور  دـیاب  درادـن ، ررـض  نآ  يارب  مه  بآ  تسا و  نکمم 

هچنانچ درک ، زاب  ار  نآ  يور  دوشب  دشاب و  اهتسد  ای  تروص  رد  یگتسکش  ای  لمد  ای  مخز  رگا  « 96 . » اهاپ يور  رس و  ولج  هچ  و  دشاب ،
نآ يور  یکاپ  هچراپ  دعب  دشکب و  نآ  يور  رت  تسد  دیاب  رهظا  رب  انب  درادن ، ررض  رت  تسد  ندیشک  دراد و  ررـض  نآ  يور  بآ  نتخیر 

لـسَغ لحم  رد  هریبج  لسَغ  قدـص  رگاو  تشذـگ ؛ لسَغ  حـسم و  لحم  رد  هک  يوحن  هب  دـشکب  رت  تسد  مه  ار  هچراـپ  يور  دراذـگب و 
كاپ هتـشاذگ  نآ  يور  هک  يزیچ  مخز و  یلو  درک  زاـب  ار  مخز  يور  دوشیمن  رگا  « 97 . » دیامنب مه  ممیت  هک  تسانیا  طایتحا  دـیامنن 

مخز رگا  و  دوش ؛ هتـسش  هک  يروط  هب  دناسرب ، مخز  يور  هب  ار  بآ  دیاب  درادن ، مه  ررـض  تسا و  نکمم  مخز  هب  بآ  ندیناسر  تسا و 
نکمم دوش  هتـسش  هک  يروـط  هب  مخز  يور  رب  بآ  ندـناسر  نآ و  ندیـشک  بآ  هچناـنچ  تسا ، سجن  هتـشاذگ  نآ  يور  هک  يزیچ  اـی 

، دراد ررـض  مخز  يارب  بآ  هک  یتروص  رد  و  تشذگ ؛ هک  يروط  هب  دناسرب  مخز  هب  ار  بآ  وضو  عقوم  دشکب و  بآ  ار  نآ  دیاب  دـشاب ،
دـیوشب و ار  مخز  فارطا  دـیاب  دیـشک ، بآ  ار  نآ  دوشیمن  تسا و  سجن  مخز  ای  تسین ، نکمم  مخز  يور  هب  بآ  ندـناسر  هک  نآ  اـی 
هب هک  تسا  ییاود  اًلثم  دیـشک ، رت  تسد  ار  نآ  يور  دوشیمن  ای  تسا  سجن  هریبج  رگا  و  دنک ، حسم  ار  نآ  يور  تسا  كاپ  هریبج  رگا 

دراذـگب و نآ  يور  دوش ، باـسح  هریبـج  وزج  هک  يروط  هب  ار  یکاـپ  هچراـپ   69 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دبـسچیم ، تسد 
وـضو هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسین  نکمم  مه  نیا  رگا  و  طوحا ، ربانب  دوش  حسم  هتـسش و  هک  يروط  هب  دشکب ، نآ  يور  رت  تسد 
ودره مامت  ای  اهتسد  زا  یکی  ماـمت  اـی  تروص  ماـمت  هریبج  رگا  « 98 . » دـیامنب مه  ممیت  و  مخز ، فارطا  ندرک  حـسم  ای  نتـسش  اب  دریگب 
هتفرگ ار  وضو  ياضعا  مامت  هریبج  رگا  « 99 . » دیامنب مه  ممیت  بجاو  طایتحا  رب  انب  دریگب و  ياهریبج  يوضو  دیاب  دـشاب ، هتفرگ  ار  تسد 

فک رد  هک  یسک  « 100 . » تسا ممیت  وضو و  نیب  عمج  رد  طایتحا  تسا  ياهریبج  مه  ممیت  رگا  یلو  دیامنب . ممیت  دیاب  رهظا  رب  انب  دـشاب 
«101 . » دنک حسم  تبوطر  نامه  اب  ار  اپ  رس و  دناوتیم  تسا ، هدیشک  نآ  يور  رت  تسد  وضو  عقوم  رد  دراد و  هریبج  اهتشگنا  تسد و 

زاب هک  ییاهاج  دـیاب  تسا ، زاب  اپ  يالاب  فرط  زا  يرادـقم  ناتـشگنا و  فرط  زا  يرادـقم  یلو  هتفرگ  ار  اـپ  يور  ياـنهپ  ماـمت  هریبج  رگا 
ار اهنآ  نیب  دیاب  دشاب ، هریبج  دنچ  اهتسد  ای  تروص  رد  رگا  « 102 . » دنک حـسم  ار  هریبج  يور  تسا  هریبج  هک  ییاج  ار و  اپ  يور  تسا 

لمع هریبج  روتـسد  هب  دیاب  تسا  هریبج  هک  ییاهاج  رد  دنک و  حـسم  ار  اهنآ  نیب  دـیاب  دـشاب ، اهاپ  يور  ای  رـس  رد  اههریبج  رگا  دـیوشب و 
رب انب  دـنک و  لمع  هریبج  روتـسد  هب  دـیاب  تسین ، نکمم  نآ  نتـشادرب  هتفرگ و  ار  مخز  فارطا  لومعم ، زا  رتشیب  هریبج  رگا  « 103 . » دیامن

تـساهتسد تروـص و  رد  مخز  رگا  سپ  درادرب ؛ ار  هریبـج  دـیاب  تسا  نکمم  هریبـج  نتـشادرب  رگا  و  دـیامنب ، مه  مـمیت  بـجاو  طاـیتحا 
«104 . » دیامن لمع  هریبج  روتـسد  هب  مخز  ياج  يارب  دـنک و  حـسم  ار  نآ  فارطا  تسا  اهاپ  يور  ای  رـس  رد  رگا  دـیوشب و  ار  نآ  فارطا 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 140 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


طاـیتحا دـنک و  ممیت  دـیاب  دراد ، ررـض  نآ  يارب  بآ  يرگید  تهج  هب  یلو  تسین ، یگتـسکش  تـحارج و  مـخز و  وـضو  ياـج  رد  رگا 
زا ياهریبج  يوضو  مکح  و  تسا . وضع  کی  رد  هکلب  تسین  اـضعا  ماـمت  رد  ررـض  رگا  دریگب  مه  ياهریبج  يوضو  هک  تسا  نآ  بجاو 

حیـضوت هلاسر  دـشکب  بآ  ار  نآ  دـناوتیمن  تسا و  هدز  گر  ار  وضو  ياضعا  زا  ییاـج  رگا  « 105 . » دوشیم مولعم  تشذـگ  هک  هچنآ 
ای وضو  ياج  رد  رگا  « 106 . » دیامن ممیت  ًاطایتحا  هدرک و  لمع  هریبج  روتسد  هب  دیاب  دراد ، ررض  نآ  يارب  بآ  ای   70 ص : نتم ، لئاسملا ،

روتسد هب  رهظا  رب  انب  دیاب  درک ، لمحت  دوشیمن  هک  دراد  تقـشم  يردق  هب  ای  تسین ، نکمم  نآ  نتـشادرب  هک  تسا  هدیبسچ  يزیچ  لسغ 
انب دیاب  یلو  تسا ، ياهریبج  يوضو  لثم  ياهریبج  لسغ  « 107 . » تسا ياهریبج  يوضو  ممیت و  نیب  عمج  رد  طایتحا  و  دـنک . لمع  هریبج 

یگتـسکش ای  لمد  ای  مخز  وا  ممیت  ياهاج  زا  یـضعب  رد  رگا  تسا  ممیت  وا  هفیظو  هک  یـسک  « 108 . » دـنروآ اجب  یبیترت  ار  نآ  طوحا  رب 
دنادب هچنانچ  دناوخب ، زامن  ياهریبج  لسغ  ای  وضو  اب  دیاب  هک  یـسک  « 109 . » دیامن ياهریبج  ممیت  ياهریبج  يوضو  روتـسد  هب  دیاب  دشاب ،

، تسین مزال  زامن  هداعا  دش  لئاز  رذع  زامن  زا  دعب  رگا  دناوخب و  زامن  تقو  لوا  رد  دناوتیم  دوشیمن ، فرطرب  وا  رذـع  تقو  رخآ  ات  هک 
رذع تقو  رخآ  ات  هک  دراد  دیما  رگا  یلو  دـهد . ماجنا  دراد  مزال  وضو  هک  مه  يرگید  ياهراک  دـناوتیم  ياهریبج  يوضو  نامه  اب  هکلب 

ياهریبج لسغ  ای  وضو  اب  ار  زامن  تقو  رخآ  رد  دـشن  فرطرب  وا  رذـع  رگا  دـنک و  ربص  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوشیم ، فرطرب  وا 
اهومو هرشب  رهاظ  مامت  هب  بآ  هک  يروط  هب  دنابسچب ، ار  دوخ  مشچ  يوم  تسوا  مشچ  رد  هک  یـضرم  يارب  ناسنا  رگا  « 110 . » دروآ اجب 
يوضو ای  تسا  ممیت  شاهفیظو  دنادیمن  هک  یـسک  « 111 . » دیامنب مه  ممیت  ًاطایتحاو  دـهد  ماجنا  ياهریبج  ار  لسغ  وضو و  دـیاب  دـسرن ،

اب ناسنا  هک  ار  ییاـهزامن  « 112 . » دروآ اـجب  ار  ودره  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  درادـن  یکی  نییعت  رب  یتّجح  هک  یتروص  رد  ياهریبج ،
یلو دناوخب . زین  ار  دعب  ياهزامن  دناوتیم  وضو  نامه  اب  دش ، فرطرب  شرذـع  هک  نآ  زا  دـعب  تسا و  حیحـص  هدـناوخ  ياهریبج  يوضو 

ياقب تروص  رد  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـشاب ، هداد  ماـجنا  ار  ودره  ممیت  اـی  تسا  ياهریبج  يوضو  شفیلکت  هتـسنادیمن  هک  نآ  يارب  رگا 
71 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دریگب . وضو  دعب  ياهزامن  يارب  لهج ،

لسغ

هراشا

لسغ - 6 تیم . لسغ  - 5 سافن . لسغ  - 4 ضیح . لسغ  - 3 هضاحتسا . لسغ  - 2 تبانج . لسغ  - 1 دشابیم : مسق  تفه  بجاو  ياهلسغ 
رگید ماکحا  تیم ، سم  تیم و  لـسغ  رکذ  تبـسانم  هب  دوشیم . بجاو  اـهنیا  دـننام  مسق و  رذـن و  هطـساو  هب  هک  یلـسغ  - 7 تیم . سم 

. دوشیم رکذ  زین  تاوما  هب  طوبرم 

« تبانج ماکحا  »

هراشا

ای دـشاب  راـیتخا  اـب  يرادـیب ، رد  هچ  دـشاب  باوخ  رد  هچ  ینم ، ندـمآ  نوریب  مود : عاـمج . لوا : دوـشیم ؛ بنج  ناـسنا  زیچ  ود  هب  « 113»
، اهنیاریغ ای  لوب  ای  تسا  ینم  دنادن  دوش و  جراخ  ناسنا  زا  یتبوطر  رگا  « 114 . » توهشیب ای  دشاب  توهش  اب  دایز ، ای  دشاب  مک  رایتخایب ،
اب طقف  رگا  هکلب  دراد  ار  ینم  مکح  تبوطر  نآ  هدش ، تسـس  ندب  نآ ، ندمآ  نوریب  زا  دـعب  هدـمآ و  نوریب  نتـسَج  توهـش و  اب  هچنانچ 

. درادن ینم  مکح  دشاب ، هتـشادن  ار  هناشن  هس  نیا  زا  کی  چیه  رگا  و  تسین ؛ هجو  زا  یلاخ  ینم  مکح  ندش  تباث  دشاب  نتـسَج  توهش و 
و رهظا ؛ رب  انب  تسا  ینم  مکح  رد  دشاب  هدمآ  نوریب  توهـش  اب  رگا  هکلب  دشاب ، هدمآ  نوریب  نتـسَج  اب  بآ ، نآ  تسین  مزال  ضیرم  رد  و 
ص: نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  هک  تسین  هجو  زا  یلاخ  هکلب  دوش ، تسس  وا  ندب  تسین  مزال  و  طوحا ، رب  انب  ضیرم  نز  رد  نینچمه 
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دنکن و لوب  رگا  و  دنک ، لوب  ینم  ندـمآ  نوریب  زا  دـعب  ناسنا  تسا  بحتـسم  « 115 . » دشاب درم  دـننام  ضرم  تحـص و  رد  نز  مکح   72
طوحا رب  انب  دنک  لوب  دناوتیمن  رگا  و  دراد . ار  ینم  مکح  رگید ، تبوطر  ای  تسا  ینم  دنادن  هک  دیآ ، نوریب  وا  زا  یتبوطر  لسغ  زا  دـعب 

هک دش  جراخ  یتبوطر  دعب  دومن و  لوب  ای  درک و  ءاربتسا  تروص  نیا  هب  رگا  تشذگ و  یلخت  ماکحا  رد  هک  یتیفیک  هب  دنک  ءاربتـسا  دیاب 
بنج ودره  دوش  لخاد  هاگ  هنتخ  هزادـنا  هب  دـنک و  عامج  نز  ُلُبق  رد  یـسک  رگا  « 116 . » دراد ار  لوب  مکح  ینم ، اـی  تسا  لوب  تسنادـن 
نیمه زین  دنک  یکیدزن  يدرم  ُربُد  رد  رگا  طوحا  رهظا و  رب  انب  هکلب  دنک  یکیدزن  نز  ُربُد  رد  رگا  رهظا  رب  انب  تسا  نینچمه  و  دـنوشیم ؛

رب لسغ  هنای ، هدش  لخاد  هاگهنتخ  رادقمهب  دنککش  رگا  « 117 . » تسا نیمه  مکح  طایتحا  رب  انب  زین  ناویح  اـب  یکیدزن  رد  تسا و  روط 
. تسا یفاک  اهنت  لسغ  دیآ  نوریب  وا  زا  ینم  دیامن و  یکیدزن  وا  اب  ینعی  دـنک  یطَو  ار  یناویح  ِهَّللِاب - ُذوُعَن  رگا - « 118 . » تسین بجاو  وا 

طایتحا هتـشادن  وضو  رگا  تسا و  یطایتحا  هدوب و  یفاک  اهنت  لـسغ  مه  زاـب  هتـشاد  وضو  یطو  زا  شیپ  هچناـنچ  دـیاین ، نوریب  ینم  رگا  و 
ینم هک  دنک  کش  ناسنا  ای  دیاین ، نوریب  دـنک و  تکرح  دوخ  ياج  زا  ینم  رگا  « 119 . » دریگب مه  وضو  دنک ، لسغ  هک  تسا  نآ  بجاو 
ینم زا  يرثا  ندش  رادیب  زا  دعب  یلو  هدش  ملتحم  هک  دنیبب  باوخ  رگا  تسا  نینچمه  و  تسین . بجاو  وا  رب  لسغ  هن ، ای  هدـمآ  نوریب  وا  زا 
هدمآ نوریب  ینم  هک  دـنک  کش  رگا  تسا  نینچمه  تسین و  بجاو  لسغ  دوش  جراخ  نز  زا  درم  ینم  لسغ ، زا  دـعب  هاگره  « 120 . » دنیبن

رب لسغ  تسا ، درم  ینم  اب  طولخم  ای  تسوا و  دوخ  زا  هدش  جراخ  ینم  هک  دشاب  هتـشاد  نانیمطا  ای  ملع  رگا  اما  درم ، زا  ای  تسوا  دوخ  زا 
اب دـناوتیم  مه  زامن  تقو  ندـش  لخاد  زا  دـعب  تسا ، نکمم  شیارب  ممیت  یلو  دـنک  لسغ  دـناوتیمن  هک  یـسک  « 121 . » تسا بـجاو  وا 
نآ يارب  تسوا و  دوخ  زا  هک  دنادب  دنیبب و  ینم  دوخ  سابل  رد  رگا  « 122 . » دشاب رهطتم  تقو  زا  لبق  هکنآ  رگم  دنک ، یکیدزن  دوخ  لایع 
ینم ندمآ  نوریب  زا  دعب  هک  دراد  نانیمطا  ای  نیقی  هک  ار  ییاهزامن  دنک و  لسغ  دیاب  هدرکن ،  73 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  لسغ 

. دنک هداعا  ای  اضق  هدناوخ ،

تسا مارح  بنج  رب  هک  هچنآ 

ناماما و ناربمغیپ و  مسا  هب  طایتحا  رب  انب  ادخ و  مسا  هب  ای  نآرق ، طخ  هب  ندب  زا  ییاج  ندناسر  - 1 تسا : مارح  بنج  رب  زیچ  جنپ  « 123»
ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  دجسم  مارحلا و  دجسم  هب  نتفر  - 2 دش . هتفگ  وضو  رد  هک  يروط  هب  مالسلا  مهیلع  ارهز  ترضح  مسا 

رد فقوت  - 3 طوحا . رب  انب  يزیچ  نتـشادرب  يارب  اج  نآ  هب  ندش  لخاد  نینچمه  و  دوش ؛ جراخ  رگید  رد  زا  لخاد و  رد  کی  زا  هچ  رگا 
نآ بجاو  طایتحا  و  درادـن . یعنام  دورب  يزیچ  نتـشادرب  يارب  ای  دوش ، جراـخ  رگید  رد  زا  لـخاد و  رد  کـی  زا  رگا  یلو  رگید  دـجاسم 

ندناوخ - 5 دجـسم . رد  يزیچ  نتـشاذگ  - 4 اـهقاور . رد  نینچمه  دـیامنن و  زین  روـبع  هکلب  دـنکن  فـقوت  مه  ناـماما  مرح  رد  هک  تسا 
رگا و  96 ؛)  ) قلع - 4 (، 53  ) مجن - 3 (، 41  ) تلّصف - 2 هروس 32 ،)  ) هدجس - 1 تسا : هروس  راهچ  نآ  دراد و  بجاو  هدجـس  هک  ياهروس 

. تسا مارح  دناوخب  مه  ار  هروس  راهچ  نیا  زا  هملک  کی 

تسا هورکم  بنج  رب  هک  هچنآ 

ار تروـص  تسد و  رگا  و  تسین ؛ هورکم  دریگب  وـضو  رگا  یلو  ندـیماشآ ؛ ندروـخ و  و 2 -  1 تسا : هورکم  بـنج  رب  زیچ  دـنچ  « 124»
بجاو هدجـس  هک  ییاههروس  زا  هیآ  داتفه  ات  هیآ  تفه  زا  رتشیب  ندناوخ  - 3 دوشیم . رتمک  تهارک  دنک  قاشنتسا  هضمـضم و  دیوشب و 

هب ندب  زا  ییاج  ندناسر  - 4 74 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دراد . يرتدیدش  تهارک  هیآ  داتفه  زا  رتشیب  یلو  طوحا ، رب  انب  درادن 
دنک لسغ  دناوتیمن  هک  نیا  هطساو  هب  ای  دریگب  وضو  رگا  یلو  ندیباوخ  - 6 نآرق . نتشاد  هارمه  - 5 نآرق . ياهطخ  نیب  هیشاح و  دلج و 

. نآ دننام  انح و  هب  ندرک  باضخ  - 7 تسین . هورکم  وا  ندیباوخ  دنک  ممیت  لسغ  زا  لدب 
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تبانج لسغ 

تیم و زاـمن  يارب  یلو  دوشیم . بجاو  نآ  دـننام  بجاو و  زاـمن  ندـناوخ  يارب  تسا و  بحتـسم  دوخ  يدوـخ  هب  تباـنج  لـسغ  « 125»
دوشیم تروص  ود  هب  بحتسم ، هچ  دشاب و  بجاو  هچ  ار  لسغ  « 126 . » تسین مزال  تبانج  لسغ  نآرق  بجاو  ياههدجس  رکش و  هدجس 

. تسا یسامترا  زا  لضفا  یبیترت  لسغ  و  یسامترا ، یبیترت و  داد : ماجنا 

یبیترت لسغ 

يور زا  ای  ًادمع  رگا  و  دیوشب ؛ ار  ندب  پچ  فرط  دعب  تسار ، فرط  دـعب  ندرگ ، رـس و  لوا  لسغ ، تین  هب  دـیاب  یبیترت  لسغ  رد  « 127»
مّدقم هک  ار  هچنآ  هتـشاد و  تبرق  دصق  هچنانچ  یلو  تسا  لطاب  وا  لسغ  دـنکن  لمع  بیترت  نیا  هب  هلأسم  نتـسنادن  ببـس  هب  ای  یـشومارف 

الاب زا  هک  تروص  نیا  هب  تسا ، یبیترت  لسغ  زا  وضعره  رد  بیترت  تیاـعر  بجاو  طاـیتحا  و  تسا ؛ حیحـص  لـسغ  دـیامن  هداـعا  هتـشاد 
ار رگید  فصن  ندـب و  تسار  فرط  اب  دـیاب  ار  تروع  فصن  فاـن و  فصن  « 128 . » دنک متخ  وضع  نییاپ  ياهتمـسق  هب  دـنک و  عورش 
، هتسش اًلماک  ار  پچ  فرط  تسار و  فرط  ندرگ و  رس و  ینعی  تمـسق  هس  ره  دنک  نیقی  هک  نآ  يارب  « 129 . » دیوشب پچ  فرط  اب  دیاب 

ندب زا  ییاج  دمهفب  لسغ  زا  دعب  رگا  « 130 . » دیوشب تمسق  نآ  اب  مه  ار  رگید  ياهتمسق  زا  يرادقم  دیوش  یم  هک  ار  یتمـسق  ره  دیاب 
دمهفب لـسغ  زا  دـعب  رگا  « 131 . » دـنک لسغ  هرابود  دـیاب   75 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا  ندـب  ياـجک  دـنادن  هتـسشن و  ار 

نامه نتـسش  دـشاب  پچ  فرط  زا  هچنانچ  تسا  هدزن  رـس  وا  زا  دـنکیم  لـطاب  ار  وضو  هک  يزیچ  زونه  یلو  هتـسشن  ار  ندـب  زا  يرادـقم 
بیترت رابتعا  رد  رهظا  رب  انب  دیوشب ، ار  پچ  فرط  هرابود  رادقم  نآ  نتـسش  زا  دعب  دیاب  دشاب  تسار  فرط  زا  رگا  و  تسا ، یفاک  رادـقم 

ندرگ رـس و  زا  رگا  و  نایـسن . لاح  رد  نییاپ  هب  الاب  زا  بیترت  رابتعا  مدـع  رد  رهظا  بناج و  ود  نیب  بیترت  رد  طوحا  بناـج و  ود  اـب  رس 
لطاب ار  وضو  هک  يزیچ  لسُغ  ءانثا  رد  رگا  و  دـیوشب . ار  پچ  فرط  دـعب  تسار و  فرط  هراـبود  رادـقم ، نآ  نتـسش  زا  دـعب  دـیاب  دـشاب 

مزال وضو  نآ  يارب  هک  يراک  زامن و  يارب  دهد و  ماجنا  لماک  روط  هب  هبترم  ود  ار  لسغ  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  هدز ، رس  وا  زا  دنکیم 
. دریگب وضو  تسا 

یسامترا لسغ 

و تسا ، حیحـص  وا  لسغ  دور  بآ  ریز  ندـب  مامت  ات  دور  ورف  بآ  رد  جـیردت  هب  یـسامترا  لسغ  تین  هب  رگا  یـسامترا  لـسغ  رد  « 132»
دوشیم و مامت  ققحم و  نآ  اب  یـسامترا  لسغ  هچنآ  هب  دـشاب  هتـشاد  ار  ندرک  لسغ  تین  بآ  رد  نتفر  ورف  لوا  زا  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 

تین زا  دعب  دشاب و  بآ  ریز  ندـب  همه  رگا  یـسامترا  لسغ  رد  « 133 . » تسا بآ  رد  ندـب  عومجم  نتفر  ورف  لاح  رد  تین  تیاـفک  رهظا 
، هدیسرن بآ  ندب  زا  ییاج  هب  هک  دمهفب  یسامترا  لسغ  زا  دعب  هلـصافالب  رگا  « 134 . » تسا حیحـص  وا  لسغ  دهد  تکرح  ار  ندب  لسغ ،
. دنک لسغ  هرابود  دیاب  دوش ، هجوتم  یتدم  زا  دعب  ای  دـنادن  ار  نآ  ياج  رگا  و  تسا ؛ یفاک  رادـقم  نامه  نتـسش  دـنادب ، ار  نآ  ياج  رگا 

76 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر 

« لسغ ماکحا  »

لـسغ رد  و  دریگ ؛ ماجنا  لسغ  مه  دوش و  كاپ  ندب  مه  دحاو  ِنآ  رد  هکنیا  رگم  دـشاب  كاپ  ندـب  مامت  دـیاب  یـسامترا  لسغ  رد  « 135»
یفاک دشکب  بآ  تمسق  نآ  نداد  لسغ  زا  شیپ  ار  یتمـسق  ره  دشاب و  سجن  ندب  مامت  رگا  و  تسین ، مزال  ندب  مامت  ندوب  كاپ  یبیترت 
دنامب هتـسشن  ندب  زا  يرادقم  لسغ  رد  رگا  « 136 . » تسا طایتحا  قفاوم  ًاقلطم ، لسغ  رد  عورـش  زا  لبق  ندـب  مامت  ندوب  كاپ  یلو  تسا .

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
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دراد کش  هک  ار  ییاج  « 137 . » تسین بجاو  ینیب  شوگ و  لخاد  لثم  دوشیمن ، هدید  هک  ندب  زا  ییاهاج  نتسش  یلو  تسا  لطاب  لسغ 
ندـبب بآ  ندیـسر  عنام  هک  ار  يزیچ  « 138 . » تسا نتـسش  رد  طایتحا  یلو  تسین  مزال  نآ  نتـسش  نآ ، نطاـب  زا  اـی  تسا  ندـب  رهاـظ  زا 

رب انب  دیاب  هن ، ای  تسه  وا  ندب  رد  دشاب ، بآ  ندیـسر  زا  عنام  هک  يزیچ  هک  دـنک  کش  لسغ  عقوم  رگا  « 139 . » دنک فرطرب  دیاب  تسا ،
، هتـشاد تبرق  دصق  هدوبن و  یعنام  دـش  مولعم  لسغ  زا  سپ  درکن و  یـسراو  رگا  و  تسین . یعنام  هک  دوش  نئمطم  ات  دـنک  یـسراو  طوحا 

تـسین توق  زا  یلاخ  ندرک  لسغ  عقوم  رد  دوشیم  هدید  اهنآ  يال  زا  تسوپ  هک  هاتوک  ياهوم  نتـسش  موزل  « 140 . » تسا حیحص  لسغ 
ندوب حیحـص  رد  بآ ، ندوب  كاپ  لثم  دـش ، هتفگ  وضو  ندوب  حیحـص  يارب  هک  ییاهطرـش  ماـمت  « 141 . » تسین مزال  دـنلب  ياـهوم  یلو 

مزال یبیترت  لسغ  رد  زین  و  تسا ، طوحا  یبیترت  رد  اّما  دـیوشب ، نییاپ  هب  الاب  زا  ار  ندـب  تسین  مزال  لسغ  رد  یلو  تسا . طرـش  مه  لسغ 
تسار فرط  دعب  دنک و  ربص  يرادقم  ندرگ  رس و  نتسش  زا  دعب  رگا  هکلب  دیوشب ، ار  رگید  تمسق  ًاروف  تمسق  ره  نتـسش  زا  دعب  تسین 

، دنک يراددوخ  طئاغ  لوب و  ندمآ  نوریب  زا  دناوتیمن  هک  یـسک  « 142 . » درادن لاکـشا  دیوشب  ار  پچ  فرط  یتدم  زا  دعب  دـیوشب و  ار 
تقو هچنانچ  دـیآیمن  نوریب  وا  زا  طئاغ  لوب و  دـناوخب ، زامن  دـنک و  لسغ  هک  ياهزادـنا   77 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  هب  رگا 

نز مکح  تسا  نینچمه  و  دـناوخب ؛ زاـمن  ًاروـف  مه  لـسُغ  زا  دـعب  دـیوشب و  رگید  تمـسق  زا  دـعب  ًاروـف  ار  تمـسقره  دـیاب  دـشاب ، گـنت 
هّیعقاو هفیظو  دصق  هب  طایتحاربانب  دنک ، لوب  اًلثم  دنزرـس  وا  زا  رغـصا  ثدح  لسغ ، نیب  رد  رگا  « 143 . » دوشیم هتفگ  ًادعب  هک  هضاحتـسم 

دنچ هک  یسک  « 144 . » دریگب وضو  دراد  مزال  وضو  هک  يراک  زامن و  يارب  دـنک و  عورـش  رـس  زا  هرابود  ار  لسغ  مامتا ) ای  ماـمت  زا  معا  )
تبانج لسغ  هک  یسک  « 145 . » دهد ماجنا  ادج  ادج  ار  اهنآ  ای  دروآ ، اجب  لسغ  کی  اهنآ  همه  تین  هب  دـناوتیم  تسا  بجاو  وا  رب  لسغ 

78 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دریگب . وضو  دیاب  زامن  يارب  رگید  ياهلسغ  رد  یلو  دریگب  وضو  زامن  يارب  دیابن  هدرک ،

« هناگهس ياهنوخ  »

هضاحتسا - 1

هراشا

نوخ دـنیوگیم . هضاحتـسم  نوخ ، نیا  ِندـید  عـقوم  رد  ار  نز  تسا و  هضاحتـسا  نوـخ  دوـشیم ، جراـخ  نز  زا  هک  ییاـهنوخ  زا  یکی 
. دـشاب هروکذـم  فاصوا  فـالخرب  یهاـگ  تسا  نکمم  و  دـیآیم ، نوریب  شزوس  راـشف و  نودـب  درـس و  گـنر و  درز  ًاـبلاغ  هضاحتـسا 
. دنکن ذوفن  دیامنیم  جرف  لخاد  نز  هک  ياهبنپ  رد  نوخ  هک  تسا  نآ  هلیلق  هضاحتـسا  هریثک . هطـسوتم و  هلیلق ، تسا : مسق  هس  هضاحتـسا 
هب هتـشذگ و  هبنپ  زا  نوـخ  هک  تسا  نآ  هریثـک  هضاحتـسا  درذـگن . نآ  زا  یلو  دور  ورف  هبنپ  رد  نوـخ  هـک  تـسا  نآ  هطـسوتم  هضاحتـسا 

. دش دهاوخ  رکذ  هلأسم 1321  رد  هزور ، دروم  رد  هضاحتسم  هفیظو  دسرب * . لامتسد 

هضاحتسا ماکحا 

رگامه ار  جرف  رهاظ  دشکب و  بآای  دنک  ضوعار  هبنپ  طایتحا  رب  انب  دریگب و  وضو  کی  زامن  ره  يارب  نز  دیاب  هلیلق  هضاحتـسا  رد  « 146»
دوخ ياهزامن  يارب  رگید  حبص  ات  دنک و  لسغ  حبص  زامن  يارب  نز  دیاب  هطـسوتم  هضاحتـسا  رد  « 147 . » دشکب بآ  هدیـسر ، نآ  هب  نوخ 

وـضو بوجو  و  تسا ؛ هدـش  سجن  رگا  جرف  رهاظ  نینچمه  و  دـشکب ، بآ  ای  دـنک  ضوع  هدـش  ینوخ  رگا  ار  هبنپ  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب 
ادیپ نآ  نیب  رد  ای  حبص  زامن  زا  شیپ  هطـسوتم  هضاحتـسا  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  تسین و  هجو  زا  یلاخ  تروص  نیا  رد  زامن  ره  يارب 

زا شیپ  بیترت  نیمه  هب  و  دنک ، لسغ  رهظ  زامن  يارب  دیاب  دوش  لصاح  نآ  نیب  ای  رهظ  زامن  زا  شیپ  ات  حبـص  زامن  زا  دعب  رگا  یلو  دوش .
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79 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  زا  ای  ًادمع  رگا  و  دنک . لسغ  نآ  يارب  دیاب  هدش  هطـسوتم  هضاحتـسا  هک  يزامنره  نیب  ای  زامن  ره 
شیپ دیاب  دنکن  لسغ  رصع  رهظ و  زامن  يارب  رگا  دنک و  لسغ  رـصع  رهظ و  زامن  يارب  دیاب  دنکن  لسغ  حبـص  زامن  يارب  یـشومارف  يور 

هـضاحتسا ياهراک  رب  هوالع  هریثک  هضاحتـسا  رد  « 148 . » دـشاب هدـش  عطق  ای  دـیایب  نوخ  هک  نآ  هچ  دـیامن  لسغ  اـشع  برغم و  زاـمن  زا 
رـصع و رهظ و  زامن  يارب  لسغ  کی  دشکب و  بآ  ای  دنک  ضوع  ار  لامتـسد  زامن  ره  يارب  دـیاب  دـش ، هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  هطـسوتم 

زین اشع  زامن  رـصع و  زامن  يارب  هکلب  دریگب ، مه  وضو  کی  یلـسغره  اب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دروآ و  اجب  اشع  برغم و  زاـمن  يارب  یکی 
رصع زامن  يارب  دیاب  دزادنیب ، هلصاف  رگا  و  دزادنین . هلـصاف  رـصع  رهظ و  زامن  نیب  دیاب  نینچمه  و  دریگب ، وضو  بجاو  طایتحا  رب  انب  دیاب 

هضاحتسا نوخ  رگا  « 149 . » دیامن لسغ  هرابود  اشع  زامن  يارب  دیاب  دزادـنیب  هلـصاف  اشع  برغم و  زامن  نیب  رگا  زین  و  دـنک ، لسغ  هرابود 
. دروآ اجب  ار  لسغ  وضو و  زامن  عقوم  رد  دیاب  دشاب  هداد  ماجنا  ار  لسغ  وضو و  نوخ ، نآ  يارب  نز  هچ  رگا  دـیایب  مه  زامن  تقو  زا  شیپ 

رصع رهظ و  زامن  زا  دعب  رگا  و  دنک ؛ لسغ  رصع  رهظ و  زامن  يارب  دیاب  دوش ، هطـسوتم  حبـص  زامن  زا  دعب  نز  هلیلق  هضاحتـسا  رگا  « 150»
يارب دیاب  دوش  هریثک  حبص  زامن  زا  دعب  نز  هطسوتم  ای  هلیلق  هضاحتسا  رگا  « 151 . » دیامن لسغ  اشع  برغم و  زامن  يارب  دیاب  دوش  هطسوتم 
يارب دیاب  دوش ، هریثک  رـصع  رهظ و  زامن  زا  دـعب  رگا  و  دروآ ؛ اجب  يرگید  لسغ  اشع  برغم و  زامن  يارب  لسغ و  کی  رـصع  رهظ و  زامن 

ياهراک دیاب  دناوخیم ، هک  یلوا  زامن  يارب  طقف  دش ، عطق  شنوخ  هک  نآ  زا  دعب  هضاحتـسم  نز  « 152 . » دیامن لسغ  اشع  برغم و  زامن 
دیاب ناکما  تروص  رد  تسا ، مسق  هچ  زا  وا  هضاحتـسا  دـنادن  نز  رگا  « 153 . » تسین مزال  دعب  ياهزامن  يارب  دهد و  ماجنا  ار  هضاحتـسا 

، تسا مسق  هس  نآ  زا  کی  مادک  وا  هضاحتـسا  دیمهف  هک  نآ  زا  دـعب  دروآ و  نوریب  دـنک و  ربص  یمک  دـیامن و  جرف  لخاد  هبنپ  يرادـقم 
زامن لوغشم  دنک ، یسراو  ار  دوخ  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هضاحتسم  نز  « 154 . » دهد ماجنا  هدش  هداد  روتسد  مسق  نآ  يارب  هک  ار  ییاهراک 
لمع  80 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دوخ  هفیظو  هب  هتـشاد و  تبرق  دصق  هچنانچ  دنک ، یـسراو  ار  دوخ  هتـسناوتیم  هکنیا  اب  دوش 

وا لمع  ای  هتـشادن  تبرق  دـصق  رگا  و  تسا . حیحـص  وا  زامن  هدومن ، لمع  هلیلق  هضاحتـسا  هفیظو  هب  هدوب و  هلیلق  شاهضاحتـسا  اًلثم  هدرک 
هضاحتسم نز  « 155 . » تسا لطاب  وا  زامن  هدرک ، راـتفر  هلیلق  هفیظو  هب  هدوب و  هطـسوتم  وا  هضاحتـسا  هک  نآ  لـثم  هدوبن  شاهفیظو  قباـطم 

ای تسا  هلیلق  وا  هضاحتـسا  دـنادیمن  رگا  اًلثم  دـنک ، لمع  تسا  رتلکـشم  هچنآ  هب  دـیاب  طوحا  رب  انب  دـیامن ، یـسراو  ار  دوخ  دـناوتن  رگا 
هـضاحتسا ياهراک  دیاب  هریثک ، ای  تسا  هطـسوتم  دنادیمن  رگا  دهد و  ماجنا  طوحا  رب  انب  ار  هطـسوتم  هضاحتـسا  ياهراک  دـیاب  هطـسوتم ،

نز « 156 . » دنک لمع  مسق  نامه  هفیظو  هب  دیاب  هدوب  مسق  هس  نآ  زا  کی  مادـک  ًاقباس  دـنادب  رگا  یلو  دـهد ؛ ماجنا  طوحا  رب  انب  ار  هریثک 
تسین و جرف  لخاد  رد  نوخ  مه  زامن  زا  دعب  ات  هدماین و  نوریب  وا  زا  ینوخ  هدش  لسغ  ای  وضو  لوغشم  هک  یتقو  زا  دنادب  رگا  هضاحتـسم 

لـسغ دیاب  دش  كاپ  نوخ  زا  اًلماک  یتقو  هطـسوتم  هریثک و  هضاحتـسم  « 157 . » دزادنیب ریخأت  ار  زامن  ندناوخ  دـناوتیم  دـیآیمن ، نوریب 
نز « 158 . » دـنک لسغ  هرابود  تسین  مزـال  هدـماین ، نوخ  رگید  هدـش  لـسغ  لوغـشم  یلبق  زاـمن  يارب  هک  یتقو  زا  دـنادب  رگا  یلو  دـنک ،

ياضف لخاد  رد  نوخ  رگا  یلو  دوش  زامن  لوغـشم  هلـصافالب  دنک و  لسغ  هرابود  دـیاب  دزادـنیب ، هلـصاف  زامن  لسغ و  نیب  رگا  هضاحتـسم 
رد  ) نوخ ندمآ  نوریب  زا  ار  دوخ  زامن ، ِرخآ  ات  نآ  زا  دعب  وضو و  لسغ و  عقوم  دیاب  هضاحتـسم  نز  « 159 . » تسین مزال  لسغ  دیاین  جرف 
ای لسغ  زا  هدروآ  اجب  هچره  طایتحا  رب  انب  دش  جراخ  ینوخ  درک و  هحماسم  رگا  و  دنک ؛ ظفح  دـشاب ) هتـشادن  ررـض  وا  يارب  هک  یتروص 
ار هریثک  ای  هطسوتم  ياهراک  دیاب  دوش  هریثک  ای  هطسوتم  زامن ، زا  شیپ  نز  هلیلق  هضاحتسا  رگا  « 160 . » دهد ماجنا  هبترم  ود  زامن ، ای  وضو 
نز هریثک  هضاحتسا  رگا  « 161 . » دهد ماجنا  ار  هریثک  هضاحتسا  ياهراک  دیاب  دوش  هریثک  هطسوتم  هضاحتـسارگاودهد  ماجنا  دش  هتفگ  هک 

. دروآ اجب  ار  هطـسوتم  لمع  دعب  ياهزامن  يارب   81 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  هریثک و  لمع  لوا  زامن  يارب  دیاب  دوش ، هطـسوتم 
وـضو طقف  اشع  برغم و  رـصع و  زامن  يارب  دنک و  لسغ  رهظ  زامن  يارب  دیاب  دوش ، هطـسوتم  هریثک  هضاحتـسا  رهظ  زامن  زا  شیپ  رگا  اًلثم 

رگا زین  و  دهد . ماجنا  ار  هلیلق  لمع  دعب  ياهزامن  يارب  هریثک و  لمع  لوا  زامن  يارب  دیاب  دوش ، هلیلق  هریثک ، هضاحتـسا  رگا  « 162 . » دریگب
. دروآ اجب  ار  هلیلق  لمع  دعب  ياهزامن  يارب  هطسوتم و  لمع  لوا ، زامن  يارب  دیاب  دوش  هلیلق  هطسوتم ، هضاحتسا 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
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ضیح - 2

هراشا

ضئاح ضیح ، نوخ  ندـید  عقوم  رد  ار  نز  و  دوشیم ؛ جراـخ  اـهنز  محر  زا  يزور  دـنچ  هاـمره  رد  ًاـبلاغ  هک  تسا  ینوخ  ضیح  نوخ 
نوریب شزوس  یمک  راشف و  اب  تسا و  خرـس  ای  هایـس  هب  لیام  خرـس  نآ  گنر  و  مرگ ، ظـیلغ و  تاـقوا  رتشیب  رد  ضیح  نوخ  دـنیوگیم .

هدّیـس هک  ییاهنز  و  دننیبیمن ؛ ضیح  نوخ  ینعی  دنوش ، یم  هسئای  يرمق  لاس  تصـش  ندش  مامت  زا  دعب  هدّیـس  ياهنز  « 163 . » دیآیم
هک یتروص  رد  دنیبیم ، لاس  ُهن  ندـش  مامت  زا  شیپ  رتخد  هک  ینوخ  « 164 . » دنوشیم هسئای  يرمق  لاس  هاجنپ  ندش  مامت  زا  دعب  دنتـسین ،

هـسئای زا  دعب  نز  هک  ینوخ  نینچمه  و  دشابن ، وا  غولب  رب  نس ، زا  ریغ  يرگید  هناشن  تمالع و  تسا و  هدـشن  مامت  وا  لاس  هن  دـشاب  مولعم 
زا زور  تسیب  رگا  یلو  يوقا ؛ رب  انب  دنیبب  ضیح  تسا  نکمم  دـهدیم  ریـش  هچب  هک  ینز  هلماح و  نز  « 165 . » تسین ضیح  دنیبیم  ندش 
ای هدش  مامت  شلاس  هن  هک  دـنادیمن  يرتخد  رگا  « 166 . » دـهد ماجنا  ًاطایتحا  ار  هضاحتـسم  مه  ضئاح و  هفیظو  مه  دوب  رترید  تداع  مایا 

رگا هن ، ای  هدـش  هسئای  دراد  کـش  هک  ینز  « 167 . » دـهد رارق  ضیح  نوخ  ار  نآ  دـیاب  تسا  ضیح  نوخ  درک  نیقی  هک  دـید  ینوـخ  هن و 
ضیح تدم  « 168  » 82 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا . هدشن  هسئای  هک  دراذگب  انب  دیاب  هن  ای  تسا  ضیح  دنادن  دـنیبب و  ینوخ 
ضیح لوا  زور  هس  دیاب  « 169 . » تسین ضیح  دشاب  رتمک  زور  هس  زا  مه  يرـصتخم  رگا  و  دوشیمن ، زور  هد  زا  رتشیب  زور و  هس  زا  رتمک 

هس رگا  « 170 . » تسین ضیح  دنیبب  نوخ  زور  کی  هرابود  دوش و  كاپ  زور  کی  دنیبب و  نوخ  زور  ود  اًلثم  رگا  سپ  دشاب ، مه  رـس  تشپ 
مه يور  هدوب ، كاپ  طسو  رد  هدید و  نوخ  هک  ییاهزور  دنیبب و  نوخ  هرابود  هچنانچ  دوش ، كاپ  سپس  دنیبب و  نوخ  مه  رس  تشپ  زور 
نآ زا  رتـمک  اـی  هزور  هد  دـید و  نوـخ  زور  هس  زا  شیب  ینز  رگا  « 171 . » دـهدیم رارق  ضیح  ار  تدـم  نیا  ماـمت  دوشن ، رتشیب  زور  هد  زا 

ار نآ  دشاب  هتـشاد  ار  ضیح  طیارـش  هکنیا  ای  دشاب  نز  تداع  مایارد  رگا  هن ، ای  تسا  تحارج  مخز و  نوخ  دنادیمن  هچنانچ  دـش ، كاپ 
رگا مخز ، ای  تسا  ضیح  نوخ  دنادن  دشاب و  رتمک  زور  هد  زا  رتشیب و  زور  هس  زا  هک  دـنیبب  ینوخ  رگا  « 172 . » دهدیم رارق  ضیح  نوخ 
يارب پچ  زا  جورخ  راـبتعا  رهظا  نکیل  تسا  ضیح  دـشاب  نآ  هلاـبند  نوخ  نیا  تسا  نکممو  هدـید  ضیح  نوخ  ینعی  هدوـب ، ضیح  اًـلبق 
هدوب كاپ  ًاـقباس  رگا  دـیامنیم و  هقباـس  تلاـح  هب  لـمع  یـسراو ، ناـکما  مدـع  اـب  و  تسا ، مخز  يارب  تسار  فرط  زا  جورخ  ضیح و 
دشاب نز  تداع  مایا  رد  رگا  سافن ، نوخ  ای  تسا  ضیح  نوخ  هک  دنک  کش  دنیبب و  ینوخ  رگا  « 173 . » درادن ضیح  هب  تبسن  ياهفیظو 

رب هچنآ  تسین  مزـال  ینعی  دـنک ، لـمع  تسا  ساـفن  ضیح و  نیب  كرتشم  هک  ياهفیظو  هب  دـیاب  هنرگو  دـهدیم  رارق  ضیح  نوخ  ار  نآ 
نداد ماجنا  هچرگ  دروآ . اجب  تسین  بجاو  ضئاح  رب  تسا و  بجاو  ءاسفن  رب  هچنآ  تسین و  بجاو  ءاـسفن  رب  یلو  تسا  بجاو  ضئاـح 

ناکما مدع  تروص  ردو  دوشن  كرت  ناکما  تروص  رد  طایتحا  نیا  هکلب  تسا  طایتحا  قباطم  ءاسفن ، فیاظو  ضئاح و  فیاظو  عومجم 
نوخ لثم  يرگید  نوخ  لامتحا  یلو  تراـکب ، اـی  تسا  ضیح  نوخ  دـنادن  هک  دـنیبب  ینوخ  رگا  « 174 . » دـیامنن هیعطق  تفلاخم  طایتحا ،
دروآ نوریب  دعب  دنک ، ربص  یمک  دـیامن و  جرف  لخاد  هبنپ  يرادـقم  ینعی  دـنک ، یـسراو  ار  دوخ  دـیاب  دـهدیمن ، مه  ار  مخز  تحارج و 

83 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دشابیم . ضیح  هدیـسر ، نآ  همه  هب  رگا  تسا و  تراکب  نوخ  دشاب ، هدولآ  نآ  فارطا  رگا  سپ 
مدعو صیخـشت  ناکما  مدع  تروص  رد  و  دراذگب . قرف  تراکب  ضیح و  نوخ  نیب  دـناوتب  قوف  هلیـسو  هب  ات  دـشابن  دایز  نوخ  دـیاب  هتبلا 

نوخ زور  هس  زا  رتـمک  رگا  « 175 . » دـیامنیم هقباس  تلاح  هب  لمع  هنرگ  دـنکیم و  ندوب  ضیح  هب  مکح  تداـع  ماـیا  رد  نیقی ، لوصح 
. تسین ضیح  دشاب  شتداع  ياهزور  رد  هچ  رگا  لوا  نوخ  تسا و  ضیح  مود  نوخ  دنیبب ، نوخ  زور  هس  دعب  دوش و  كاپ  سپس  دنیبب و 

زور هد  زا  یلو  دـشکب  لوط  رتشیب  زور  هس  زا  رگا  دـید ، نوخ  هرابود  رتشیب ، ای  زور  هد  نتـشذگ  زا  دـعب  دـش و  كاـپ  ضئاـح  رگا  « 176»
. تسا ضیح  زین  مود  نوخ  دشاب ، هتشاد  ار  ضیح  طیارش  ریاس  دشابن و  رتشیب 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 146 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ضئاح ياهنز  ماسقا 

نوخ نیعم  تقو  رد  مه  رس  تشپ  هام  ود  هک  تسا  ینز  نآ  و  هّیددع ؛ هّیتقو و  تداع  بحاص  - 1 دنمسق : شش  رب  ضئاح  ياهنز  « 177»
نآ متفه  ات  هام  لّوا  زا  مه  رـس  تشپ  هام  ود  هک  نآ  لثم  دـشاب ، هزادـنا  کی  هام  ود  ره  رد  مه  وا  ضیح  ياـهزور  هرامـش  دـنیبب و  ضیح 

ياهزور هرامـش  یلو  دـنیبب  ضیح  نوخ  نیعم ، تقو  رد  مه  رـس  تشپ  هام  ود  هک  تسا  ینز  نآ  و  هّیتقو ؛ تداع  بحاـص  - 2 دنیبب . نوخ 
زور مود  هام  متفه و  زور  لوا  هام  یلو  دـنیبب  نوخ  هام  لوا  زور  زا  مه  رـس  تشپ  هام  ود  اًلثم  دـشابن ، هزادـنا  کی  هاـم  ود  ره  رد  وا  ضیح 
کی هب  مه  رـس  تشپ  هام  ود  رد  وا  ضیح  ياهزور  هرامـش  هک  تسا  ینز  نآ  و  هیددـع ؛ تداـع  بحاـص  - 3 دوش . كاپ  نوخ  زا  متـشه 
نوخ مهدـفه  ات  مهدزاود  زا  مود  هام  مهد و  ات  مجنپ  زا  لوا  هام  هک  نآ  لـثم  دـشابن ، یکی  نوخ  ود  نآ  ندـید  تقو  یلو  دـشاب ، هزادـنا 
ادیپ ياهزات  تداع  هدروخ و  مهب  شتداع  ای  هدرکن ، ادیپ  ینیعم  تداع  یلو  هدید  نوخ  هام  دنچ  هک  تسا  ینز  نآ  و  هبرطـضم ؛ - 4 دنیبب .
ینز نآ  و  هیسان ؛ - 6 84 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا . وا  ندید  نوخ  ِلوا  هعفد  هک  تسا  ینز  نآ  و  هئدتبم ؛ - 5 تسا . هدرکن 

هک ینز  « 178 . » دوشیم هتفگ  يدـعب  لئاسم  رد  هک  دـنراد  یماـکحا  اـهنیا  زا  مادـکره  و  تسا . هدرک  شومارف  ار  دوخ  تداـع  هک  تسا 
ار ضیح  دنیوگب  هک  يروط  هب  دـنیبب ، نوخ  رتبقع  زور  هس  ود  ای  رتولج  زور  هس  ود  ای  تداع  تقو  رد  رگا  دراد ، هیددـع  هیتقو و  تداع 

لمع دوشیم  هتفگ  ضئاح  نز  يارب  هک  یماـکحا  هب  دـیاب  دـشاب ، هتـشادن  ار  ضیح  ياـههناشن  نوخ ، نآ  هچ  رگا  هتخادـنا  بقع  اـی  ولج 
«179 . » دیامن اضق  هدرواین  اجب  هک  ار  ییاهتدابع  دیاب  دوش ، كاپ  زور  هس  زا  شیپ  هکنیا  لثم  هدوبن ، ضیح  دمهفب  دـعب  هچنانچ  و  دـنک .

يور دـنیبب و  نوخ  تداع  زا  دـعب  زور  دـنچ  تداع و  ياهزور  همه  تداع و  زا  شیپ  زور  دـنچ  رگا  دراد  هیددـع  هیتقو و  تداع  هک  ینز 
ضیح هدـید ، دوخ  تداـع  ياـهزور  رد  هک  ار  ینوخ  طـقف  دوش ، رتـشیب  زور  هد  زا  رگا  و  تسا ؛ ضیح  همه  دوـشن ، رتـشیب  زور  هد  زا  مه 

زا دـعب  تداـع و  زا  شیپ  ياـهزور  رد  هک  ار  ییاـهتدابع  دـیاب  و  دـشابیم ، هضاحتـسا  هدـید  نآ  زا  دـعب  نآ و  زا  شیپ  هک  ینوخ  تسا و 
، دوشن رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  دـنیبب و  نوخ  تداع  زا  شیپ  زور  دـنچ  اب  ار  تداع  ياهزور  همه  رگا  و  دـیامن . اضق  هدرواین  اجب  تداع 
دشابیم و هضاحتسا  هدید  نآ  زا  رتولج  هک  ینوخ  تسا و  ضیح  وا  تداع  ياهزور  طقف  دوش ، رتشیب  زور  هد  زا  رگا  و  تسا ؛ ضیح  همه 
زا مه  يور  دنیبب و  نوخ  تداع  زا  دعب  زور  دنچ  اب  ار  تداع  ياهزور  همه  رگا  و  دـیامن . اضق  دـیاب  هدرکن  تدابع  اهزور  نآ  رد  هچنانچ 

تداـع هک  ینز  « 180 . » تسا هضاحتـسا  یقاـب  ضیح و  تداـع  ياـهزور  طـقف  دوش  رتشیب  رگا  و  تسا ؛ ضیح  همه  دوشن ، رتـشیب  زور  هد 
همه دوشن  رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  دـنیبب و  نوخ  تداع  زا  شیپ  زور  دـنچ  اب  ار  تداـع  ياـهزور  زا  يرادـقم  رگا  دراد  هیددـع  هیتقو و 

وا تداع  رادـقم  هب  مه  يور  هک  نآ ، زا  شیپ  زور  دـنچ  اب  هدـید  نوخ  تداع  رد  هک  ییاهزور  دوش  رتشیب  زور  هد  زا  رگا  و  تسا ؛ ضیح 
دـنیبب و نوخ  تداع  زا  دـعب  زور  دـنچ  اب  ار  تداع  ياهزور  زا  يرادـقم  رگا  و  دـهدیم . رارق  هضاحتـسا  ار  لوا  ياهزور  و  ضیح ، دوش ،

نآ زا  دـعب  زور  دـنچ  اب  هدـید  نوخ  تداع ، رد  هک  ییاهزور  دـیاب  دوش ، رتشیب  رگا  و  تسا ؛ ضیح  همه  دوشن ، رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور 
تداع هک  ینز  « 181  » 85 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دهد . رارق  هضاحتسا  ار  هیقب  ضیح و  دوش ، وا  تداع  رادقم  هب  مه  يور  هک 

، دـشاب هتـشادن  ار  ضیح  ياههناشن  هچ  رگا  هدـید  تداع  ياـهزور  رد  هک  ینوخ  دـنیبب ، نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  دراد ، هیددـع  هیتقو و 
ضیح تداع  هک  ینز  اًلثم  تسا . هضاحتسا  دشابهتشاد  ار  ضیح  ياههناشن  هچرگا  هدید  تداع  ياهزور  زا  دعب  هک  ینوخو  تسا ؛ ضیح 

«182 . » دـشابیم هضاحتـسا  دـعب  زور  جـنپ  ضیح و  نآ  لوا  زور  تفه  دـنیبب ، نوخ  مهدزاود  ات  لوا  زا  رگا  تسا ، متفه  ات  هاـم  لوا  زا  وا 
هک يروط  هب  دنیبب  نوخ  تداع  زا  دـعب  زور  هس  ود  ای  تداع  زا  شیپ  زور  هس  ود  ای  دوخ  تداع  تقو  رد  رگا  دراد ، هیتقو  تداع  هک  ینز 

ضئاح ياهنز  يارب  هک  یماکحا  هب  دیاب  دـشاب ، هتـشادن  ار  ضیح  ياههناشن  نوخ  نآ  هچ  رگا  هتخادـنا ، بقع  ای  ولج  ار  ضیح  دـنیوگب 
اجب هک  ار  ییاهتدابع  دـیاب  دوش ، كاپ  زور  هس  زا  شیپ  هک  نآ  لـثم  هدوبن ، ضیح  دـمهفب  دـعب  رگا  و  دـیامن . لـمع  دـش  دـهاوخ  هتفگ 
همه هچنانچ  دوش ، رتشیب  زور  هد  زا  دنیبب و  نوخ  دوخ  تداع  هرامش  زا  رتشیب  رگا  دراد ، هیددع  تداع  هک  ینز  « 183 . » دیامن اضق  هدرواین 
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رگا و  دهد . رارق  هضاحتـسا  ار  هیقب  ضیح و  شتداع  ياهزور  هرامـش  هب  نوخ  ندید  عقوم  زا  دـیاب  دـشاب  روج  کی  هدـید  هک  ییاهنوخ 
رگا دـشاب ، هتـشاد  ار  هضاحتـسا  هناشن  رگید  زور  دـنچ  ضیح و  هناشن  نآ  زا  زور  دـنچ  هکلب  دـشابن ، روج  کی  هدـید  هک  ییاهنوخ  همه 

هـضاحتسا ار  هیقب  ضیح و  ار  اهزور  نامه  دیاب  تسا ، هزادنا  کی  وا  تداع  ياهزور  هرامـش  اب  دراد  ار  ضیح  هناشن  نوخ ، هک  ییاهزور 
و ضیح ، وا  تداع  ياهزور  هزادـنا  هب  طقف  تسا ، رتشیب  وا  تداع  ياـهزور  زا  دراد ، ضیح  هناـشن  نوخ  هک  ییاـهزور  رگا  و  دـهد ؛ رارق 

رگید زور  دنچ  اب  ار  اهزور  نآ  دیاب  تسا ، رتمک  وا  تداع  ياهزور  زا  دراد  ضیح  هناشن  نوخ  هک  ییاهزور  رگا  و  تسا ؛ هضاحتـسا  هیقب 
یلو هدید  نوخ  هام  دنچ  هک  ینز   ) هبرطـضم « 184 . » دهد رارق  هضاحتـسا  ار  هیقب  ضیح و  دوش ، شتداع  ياهزور  هزادـنا  هب  مه  يور  هک 

وا ناـشیوخ  تداـع  هچناـنچ  دـشاب ، روج  کـی  هدـید  هک  ییاـهنوخ  همه  دـنیبب و  نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  هدرکن ) ادـیپ  ینیعم  تداـع 
هک دـنیبب  ینوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  هبرطـضم  « 185 . » دـهدیم رارق  هضاحتـسا  ار  هیقب  ضیح و  دوخ  يارب  ار  رادـقم  نآ  تسا  صخـشم 

هناشن هک  ینوخ  هچنانچ  دراد ، هضاحتـسا  هناشن  نآ  رگید  زور  دـنچ   86 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ضیح و  هناشن  نآ  زور  دـنچ 
زور هس  زا  رتـمک  دراد  ار  ضیح  هناـشن  هک  ینوخ  رگا  و  تسا ؛ ضیح  نآ  همه  دـشابن ، زور  هد  زا  رتـشیب  زور و  هس  زا  رتـمک  دراد  ضیح 
زور هد  زا  رتشیب  رگا  تسوا ، ندید  نوخ  لوا  هعفد  هک  ینز  ینعی  هئدتبم ، « 186 . » دهد رارق  ضیح  ار  زور  تفه  ات  طایتحاربانب  دیاب  دشاب 

ار هیقب  ضیح و  دش  هتفگ  هبرطـضم  رد  هک  يروط  هب  ار  دوخ  ناشیوخ  تداع  دیاب  دشاب  روج  کی  هدید  هک  ییاهنوخ  همه  دنیبب و  نوخ 
ار هضاحتـسا  هناشن  رگید  زور  دنچ  ضیح و  هناشن  نآ  زور  دنچ  هک  دنیبب  ینوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  هئدـتبم  « 187 . » دهد رارق  هضاحتسا 
زا شیپ  رگا  یلو  تسا . ضیح  نآ  همه  دـشابن ، زور  هد  زا  رتشیب  زور و  هس  زا  رتـمک  دراد  ضیح  هناـشن  هک  ینوخ  هچناـنچ  دـشاب ، هتـشاد 
زور جـنپ  هک  نآ  لثم  دـشاب ، هتـشاد  ضیح  نوخ  هناشن  مه  نآ  هک  دـنیبب  ینوخ  هرابود  دراد  ضیح  هناـشن  هک  ینوخ  زا  زور  هد  نتـشذگ 

رد دهد و  رارق  ضیح  دراد ، ضیح  هناشن  هک  لوا  نوخ  لوا  زا  دیاب  دـنیبب ، هایـس  نوخ  زور  جـنپ  هرابود  درز و  نوخ  زور  ُهن  هایـس و  نوخ 
نآ زور  دنچ  هک  دـنیبب  ینوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  هئدـتبم  « 188 . » دهد رارق  هضاحتـسا  ار  هیقب  دنک و  دوخ  نادنواشیوخ  هب  عوجر  ددـع 

رتشیب زور  هد  زا  ای  رتمک  زور  هس  زا  دراد  ضیح  هناشن  هک  ینوخ  هچنانچ  دشاب ، هتشاد  هضاحتسا  هناشن  نآ  رگید  زور  دنچ  ضیح و  هناشن 
رارق هضاحتـسا  ار  هیقب  دنک و  عوجر  دوخ  نادنواشیوخ  هب  ددـع  رد  دـهد و  رارق  ضیح  دراد ، ضیح  هناشن  نوخ  هک  یلوا  زا  دـیاب  دـشاب ،

هک ار  ییاهزور  دیاب  دنیبب  نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  تسا ، هدرک  شومارف  ار  دوخ  تداع  ددع  تقو و  هک  ینز  ینعی  هیسان ، « 189 . » دهد
نآ ياههناشن  هطـساو  هب  ار  ضیح  دـناوتن  رگا  و  دـهد . رارق  هضاحتـسا  ار  هیقب  دـهد و  رارق  ضیح  زور ، هد  اـت  دراد  ضیح  هناـشن  وا  نوخ 
رد ملـسم  روط  هب  دـنادب  هکنیا  رگم  دـهد ، رارق  هضاحتـسا  ار  هیقب  ضیح و  ار  لوا  زور  تفه  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  اـنب  دـهد ، صیخـشت 
هک درک  ادـیپ  ینانیمطا  نظ  رگا  و  دـهد ؛ رارق  ضیح  دـیاب  ار  اهزور  نآ  زا  دـعب  تروص  نآ  رد  هک  تسا  هدـشیمن  ضیح  لوا ، ياهزور 

87 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دنکیم . باختنا  دوخ  يارب  ار  اهنآ  تداع  تسا  دوخ  ناشیوخ  لثم  شتداع  مایا 

ضئاح ماکحا 

ندروآ اجب  یلو  دوش ، هدروآ  اجب  ممیت  ای  لسغ  ای  وضو  اب  دـیاب  زامن  دـننام  هک  ییاـهتدابع  - 1 تسا : مارح  ضئاح  رب  زیچ  دـنچ  « 190»
تسا و مارح  بنج  رب  هک  ییاهزیچ  مامت  - 2 درادن . یعنام  تیم ، زامن  دننام  تسین ، مزال  اهنآ  يارب  ممیت  لسغ و  وضو و  هک  ییاهتدابع 

لخاد هاـگهنتخ  رادـقم  هب  هچ  رگا  نز ، يارب  مه  تسا و  مارح  درم  يارب  مه  هک  جرف ، رد  ندرک  عاـمج  - 3 دـش . هتفگ  تبانج  ماکحا  رد 
رارق ضیح  دوخ  يارب  دـیاب  ًاعرـش  یلو  تسین  یعطق  نز  ضیح  هک  مه  ییاـهزور  رد  ندرک  عاـمج  « 191 . » دـیاین نوریب  مه  ینم  دوش و 

ار دوخ  ناشیوخ  تداع  ياـهزور  هدـش  رکذ  اًـلبق  هک  يروتـسد  هب  دـیاب  دـنیبیم و  نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  هک  ینز  سپ  تسا . مارح  دـهد 
میسقت تمـسق  هس  هب  نز  ضیح  ياهزور  هرامـش  رگا  « 192 . » دـیامن یکیدزن  وا  اب  اهزور  نآ  رد  دـناوتیمن  شرهوش  دـهد ، رارق  ضیح 

رگا دهدب و  ریقف  هب  هرافک  الط  دوخن  هدجه  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـنک ، عامج  ُلُبق  رد  دوخ  نز  اب  نآ  لوا  تمـسق  رد  درم  دوش و 
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نوخ زور  شـش  هک  ینز  اًلثم  دـهدب ، مین  دوخن و  راهچ  دـیاب  دـنک ، عامج  موس  تمـسق  رد  رگا  دوخن و  ُهن  دـنک ، عاـمج  مود  تمـسق  رد 
ُهن مراهچ  موس و  زور  ای  بش  رد  دـهدب و  الط  دوخن  هدـجه  دـنک ، عامج  وا  اب  مود  لوا و  زور  اـی  بش  رد  شرهوش  رگا  دـنیبیم ، ضیح 

باـتک رد  هک  يروط  هب  ضیح ، لاـح  رد  نز  نداد  قـالط  « 193 . » دـهدب مین  دوخن و  راهچ  دـیاب  مشـش  مجنپ و  زور  اـی  بش  رد  دوخن و 
هکنیا رگم  درک ، لوـبق  ار  وا  فرح  دـیاب  ماهدـش ، كاـپ  ضیح  زا  اـی  مضئاـح  دـیوگب  نز  رگا  « 194 . » تسا لـطاب  دوشیم ، هتفگ  قـالط 

ص: نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا . لطاب  وا  زامن  دوش ، ضئاح  زامن  نیب  رد  نز  رگا  « 195 . » دیوگیم غورد  هک  دوش  ادیپ  نانیمطا 
وـضو  ) تراهط اب  دیاب  هک  يرگید  ياهتدابع  هزور و  زامن و  يارب  تسا  بجاو  دش ، كاپ  ضیح  نوخ  زا  نز  هک  نآ  زا  دـعب  « 196  » 88

دعب ای  لسغ  زا  شیپ  دیاب  زامن  يارب  رهظاربانب  یلو  تسا ، تبانج  لسغ  لثم  نآ  روتـسد  و  دـنک ، لسغ  دوش ، هدروآ  اجب  ممیت ) ای  لسغ  ای 
اـضق هدـناوخن ، ضیح  لاح  رد  نز  هک  ياهیموی  ياـهزامن  « 197 . » تسا رتـهب  دریگب  وـضو  لـسغ  زا  شیپ  رگا  و  دریگب ، مه  وـضو  نآ  زا 

. دیامن اضق  دیاب  ار  بجاو  ياههزور  یلو  درادن 

ضیح هقرفتم  لئاسم 

هس هک  دننک  نیقی  ای  دشاب ، هتشاد  ار  ضیح  ياههناشن  هک  دننیبب  ینوخ  رگا  دراد ، هیددع  تداع  هک  ینز  هیسان و  هبرطضم ، هئدتبم ، « 198»
؛ دنیامن اضق  دناهدرواین  اجب  هک  ار  ییاهتدابع  دیاب  هدوبن  ضیح  دنمهفب  دعب  هچنانچ  دـننک و  كرت  ار  تدابع  دـیاب  دـشکیم ، لوط  زور 

ياهراک زور  هس  ات  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دشاب ، هتـشادن  مه  ار  ضیح  ياههناشن  دشکیم و  لوط  زور  هس  ات  هک  دننکن  نیقی  رگا  یلو 
ضیح ار  نآ  دیاب  دندشن ، كاپ  زور  هس  زا  شیپ  هچنانچ  دنیامن و  كرت  تسا  مارح  ضئاح  رب  هک  ار  ییاهراک  دنروآ و  اجب  ار  هضاحتسا 

یلو دـنک ، لسغ  دوخ  ياهتدابع  يارب  دـیاب  تسین ، نوخ  نطاـب  رد  هک  دـنادب  دوش و  كاـپ  زور  هد  زا  شیپ  نز  رگا  « 199 . » دنهد رارق 
ماکحا هب  دیاب  دناوخب و  زامن  دناوتیمن  دـنک و  لسغ  دـیابن  دـنیبیم  نوخ  هرابود  زور  هد  ندـش  مامت  زا  شیپ  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  رگا 

ياههناشن هک  یتروص  رد  دید  نوخ  دوخ  تداع  رادـقم  زا  شیب  رگا  دراد ، هیددـع  تداع  ضیح  رد  هک  ینز  « 200 . » دیامن لمع  ضئاح 
هد ءانثا  رد  رگا  و  دنکیم ؛ كرت  ار  دوخ  ياهتدابع  دش ، دهاوخ  كاپ  زور  هد  زا  لبق  هک  دهد  لامتحا  ای  دنادب  دشاب و  هتـشاد  ار  ضیح 

لـسغ دوب  كاپ  رگا  دروآ ، نوریب  دعب  دنک و  ربص  یمک  هدرک ، دوخ  جرف  لخاد  هبنپ  يرادقم  دیاب  طایتحا  رب  انب  دش ، كاپ  رهاظ  رد  زور 
حیضوت هلاسر  دنادیم  هک  یتروص  رد  یلو  دوش . كاپ  مه  لخاد  زا  ات  دنک  كرت  ار  دوخ  ياهتدابع  دناوتیم  دوبن  كاپ  رگا  دنکیم و 

«201 . » دهدیم رارق  هضاحتـسا  ار  هیقب  ضیح و  ار  دوخ  تداع  رادقم  تشاد ، دهاوخ  همادا  زور  هد  زا  شیب  نوخ   89 ص : نتم ، لئاسملا ،
هدرواین اجب  اهزور  نآ  رد  هک  ار  ياهزور  زامن و  دیاب  تسا ، هدوبن  ضیح  دمهفب  دعب  دـنکن ، تدابع  دـهد و  رارق  ضیح  ار  زور  دـنچ  رگا 

هک هدوب  ییاهزور  اهزور  نآ  هچنانچ  هدوب ، ضیح  دمهفب  دعب  دنک ، تدابع  تسین  ضیح  هکنیا  نامگ  هب  ار  زور  دـنچ  رگا  و  دـیامن . اضق 
. دیامن اضق  تسا  بجاو  هتفرگیم ، هزور  دیاب 

سافن - 3

نوخ دوش ، عطق  زور  هد  رـس  ای  زور  هد  زا  شیپ  رگا  دنیبیم ، نز  هک  ینوخره  دـیآیم ، نوریب  ردام  مکـش  زا  هچب  ءزج  نیلوا  هک  یتقو  زا 
. تسین سافن  دنیبیم  هچب  ءزج  نیلوا  ندـمآ  نوریب  زا  شیپ  نز  هک  ینوخ  « 202 . » دـنیوگیم ءاسفَن  سافن  لاح  رد  ار  نز  و  تسا . سافن 

هلباق رفن  راهچ  ای  دـنادب  نز  دوخ  و  دوش ، جراخ  نز  محر  زا  مه  ياهتـسب  نوخ  رگا  هکلب  دـشاب ، مامت  هچب  تقلخ  هک  تسین  مزـال  « 203»
نوخ تسا  نکمم  « 204 . » طوحا رب  انب  تسا ، سافن  نوخ  دـنیبب  زور  هد  ات  هک  ینوخ  دـشیم ، ناـسنا  دـنامیم  محر  رد  رگا  هک  دـنیوگب 

ياهراک نآرق و  طخ  هب  ندب  زا  ییاج  ندناسر  دجسم و  رد  فقوت  « 205 . » دوشیمن زور  هد  زا  رتشیب  یلو  دیاین ، رتشیب  هظحل  کی  سافن 
، بجاو مه  ءاسفن  رب  تسا ، هورکم  بحتـسم و  بجاو و  ضئاـح  رب  هچنآ  تسا و  مارح  مه  ءاـسفن  رب  تسا ، مارح  ضئاـح  رب  هک  يرگید 
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رگا و  دشابیم . مارح  وا  اب  ندرک  یکیدزن  تسا و  لطاب  دشابیم  سافن  لاح  رد  هک  ینز  نداد  قالط  « 206 . » دشابیم هورکم  بحتسم و 
«207 . » دهدب هرافک  دش  هتفگ  هلأسم 428 )  ) ضیح ماکحا  رد  هک  يروتـسد  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـنک  یکیدزن  وا  اب  شرهوش 

نوخ هک  ییاهزور  هچنانچ  دنیبب  نوخ  هرابود  رگا  و  دروآ ، اجب  ار  دوخ  ياهتدابع  دنک و  لسغ  دیاب  دـش  كاپ  سافن  نوخ  زا  نز  یتقو 
نآ مامت  دـشاب  زور  هد  زا  رتمک  اـی  زور  هد  مه  يور  هدوب  كاـپ  طـسو   90 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  رد  هک  ییاهزور  اـب  هدـید 

دهدب لامتحا  دوش و  كاپ  سافن  نوخ  زا  نز  رگا  « 208 . » دیامن اضق  دیاب  دشاب  هتفرگ  هزور  هدوب  كاپ  هک  ییاهزور  رگا  و  تسا ، سافن 
نوخ رگا  « 209 . » دنک لسغ  دوخ  ياهتدابع  يارب  تسا ، كاپ  رگا  هک  دـیامن  جرف  لخاد  هبنپ  يرادـقم  دـیاب  تسه ، نوخ  نطاب  رد  هک 

تداع رگا  و  تسا ؛ هضاحتـسا  هیقب  سافن و  وا  تداـع  ياـهزور  هزادـنا  هب  دراد  تداـع  ضیح  رد  هچناـنچ  درذـگب  زور  هد  زا  نز  ساـفن 
تداع و زا  دعب  زور  زا  دراد  تداع  هک  یسک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و  دشابیم . هضاحتـسا  هیقب  سافن و  رهظا  رب  انب  زور  هد  ات  درادن ،

تسا مارح  ءاسفن  رب  هک  ار  ییاهراک  دروآ و  اجب  ار  هضاحتسا  ياهراک  نامیاز ، مهدجیه  زور  ات  مهد  زور  زا  دعب  درادن  تداع  هک  یسک 
هد زا  هک  یتروص  رد  دنیبب  سافن  نوخ  شتداع  ياهزور  زا  رتشیب  رگا  تسا ، زور  هد  زا  رتمک  شضیح  تداع  هک  ینز  « 210 . » دنک كرت 

. دهدیم رارق  سافن  ار  تدم  نآ  مامت  رهظا  رب  انب  دوشن  رتشیب  زور 

« تاوما ماکحا  »

هراشا

طایتحا رب  انب  دیاب  کچوک ، ای  دـشاب  گرزب  نز ، ای  دـشاب  درم  دـشابیم ، نداد  ناج  لاح  رد  ینعی  تسا  رـضتحم  هک  ار  یناملـسم  « 447»
هب هک  یتیم  ینعی   ) ناملـسم نفد  زامن و  نفک ، لـسغ ، « 448 . » دـشاب هلبق  فرط  هب  شیاـهاپ  فک  هک  يروط  هب  دـنناباوخب  تشپ  هب  بجاو 

طقاس نارگید  زا  دنهد ، ماجنا  یضعب  رگا  و  تسا ؛ بجاو  یفلکمره  رب  دوشیم ) وا  مالسا  هب  مکح  یفانم ، مدع  نیتداهش و  راهظا  بسح 
تسین بجاو  نارگید  رب  دوش  ّتیم  ياهراک  لوغشم  یسک  رگا  « 449 . » دناهدرک تیصعم  همه  دهدن  ماجنا  سک  چیه  هچنانچ  دوشیم و 
ياهراک لوغشم  يرگید  هک  دنک  نیقی  ناسنا  رگا  « 450 . » دننک مامت  نارگید  دیاب  دراذگب ، هراک  همین  ار  لمع  وا  رگا  یلو  دنیامن ؛ مادـقا 

، دناهداد ماجنا  لطاب  ار  ّتیم  نفد  ای  زامن  ای  نفک  ای  لسغ  دنادب  یـسک  رگا  « 451 . » دنک مادقا  ّتیم  ياهراک  هب  تسین  بجاو  هدـش ، ّتیم 
نفک و لسغ و  رد  هک  نز  ّیلو  « 453 . » دنریگب هزاجا  وا  ّیلو  زا  دیاب  ّتیم ، نفد  زامن و  نفک ، لسغ ، يارب  « 452 . » دهد ماجنا  هرابود  دیاب 
هک مادکره  دنناشیا و  ياهنز  رب  مّدـقم  دـنربیم  ثرا  ّتیم  زا  هک  ییاهدرم  وا ، زا  دـعب  هبترم  رد  تسوا و  رهوش  دـنکیم  تلاخد  وا  نفد 

ار يرگید  صخـش  ّیلو  زا  ریغ  دوخ  زامن  نفد و  نفک ، لسغ ، يارب  ّتیم  رگا  « 454 . » دنمّدقم زین  رما  نیا  رد  دنتـسه  مدقم  ندرب  ثرا  رد 
92 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دریگب . هزاجا  اهراک  نیا  يارب  تیم  ّیلو  زا  صخش  نآ  تسا  مزال  رهظا  رب  انب  دنک ، نیعم 

تّیم لسغ 

. دشاب طولخم  روفاک  هب  هک  یبآ  اب  لسُغ  مود  دشاب . طولخم  ردِـس  هب  هک  یبآ  اب  لسُغ  لوا  دـنهدب : لسغ  هس  ار  ّتیم  تسا  بجاو  « 455»
هداعا هدروخ  مه  هب  هک  اج  نامه  زا  بیترت ، ندروخ  مه  هب  تروص  رد  تسا و  مزـال  بیترت  نیا  تاـعارم  و  صلاـخ ؛ بآ  اـب  لـسُغ  موس 
روفاک ردس و  دنیوگن  ًافرُع  هک  دشابن  مک  ياهزادنا  هب  دنک و  فاضم  ار  بآ  هک  دشابن  دایز  ياهزادنا  هب  دیاب  روفاک  ردـس و  « 456 . » دننک

، دشاب یبصغ  هک  نآ  لثم  دشابن ، زیاج  نآ  لامعتـسا  ای  دوشن ، ادـیپ  اهنیا  زا  یکی  ای  روفاک  ردـس و  رگا  « 457 . » تسا هدش  طولخم  بآ  اب 
هک تسا  نیا  لسغ  ناکم  رد  يوقا  و  دـنهدب ؛ لسغ  صلاخ  بآ  اب  ار  ّتیم  بجاو  طایتحا  ربانب  تسین  نکمم  هک  مادـک  ره  ياـج  هب  دـیاب 

«459 . » دنادب مه  ار  لسغ  لئاسم  دشاب و  لقاع  یماما و  هدزاود  ناملسم و  دیاب  دهدیم ، لسغ  ار  ّتیم  هک  یـسک  « 458 . » دشاب حابم  دیاب 
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نیمه هب  رگا  و  دروآ ؛ اجب  ملاع  دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ار  لسغ  ینعی  دشاب  هتـشاد  تبرق  دصق  دیاب  دهدیم ، لسغ  ار  ّتیم  هک  یـسک 
انز زا  هچ  رگا  ناملسم  هچب  لسغ  « 460 . » تسا طوحا  هچ  رگا  تسین ، مزال  ّتین  دیدجت  تسا و  یفاک  دشاب  یقاب  موس  لسغ  رخآ  ات  ّتین 

لاـح هب  هدوب و  هناوـید  یگچب  زا  هک  یـسک  و  تسین . زیاـج  وا ، دـالوا  رفاـک و  نفد  نفک ، لـسغ ، و  تسا . بجاو  طاـیتحا ، رب  اـنب  دـشاب ،
، دنشابن ناملسم  نانآ  زا  مادک  چیه  رگا  داد و  لسغ  ار  وا  دیاب  دنشاب ، ناملسم  نانآ  زا  یکی  ای  وا  ردام  ردپ و  هچنانچ  هدش ، غلاب  یگناوید 

راهچ رگا  دنهدب و  لسغ  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـیاب  دراد ، رتشیب  ای  هام  راهچ  رگا  ار ، هدـش  طقـس  هچب  « 461 . » تسین زیاج  وا  نداد  لـسغ 
هدش بجاو  اهنیا  دـننام  صاصق و  ای  مجر  هب  وا  نتـشک  هک  یـسک  « 462 . » دننک نفد  لسغ  نودب  دنچیپب و  ياهچراپ  رد  دـیاب  درادـن ، هام 

نودب ای  عرـش  مکاح  رما  هب  ار  ّتیم  هناگهس  ياهلسغ  مکُح ، يارجا  زا  لبق  هک  یتروص   93 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  رد  تسا 
نز درم ، رگا  « 463 . » دشاب هدز  رس  ربکا  ای  رغـصا  ثدح  وا  زا  لسُغ ، زا  دعب  هچ  رگا  تسین ، بجاو  شنداد  لسُغ  دشاب ، هداد  ماجنا  وا  رما 
نز دناوتیم  مه  رهوش  دهد و  لسغ  ار  دوخ  رهوش  دـناوتیم  نز  یلو  تسا ؛ لطاب  دـهدب  لسغ  ترورـض  دراوم  ریغ  رد  ار  درم  نز ، ار و 

دوخ و رهوش  نز ، هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچ  رگا  تسا  سابل  ریز  زا  نیجوز ، لسغ  رد  بحتـسم  طاـیتحا  و  دـهد ، لـسغ  ار  دوخ 
لـسغ تسین  رتشیب  لاس  هس  زا  وا  نس  هک  ار  ياهچب  رتخد  ترورـض  لاـح  ریغ  رد  دـناوتیم  درم  « 464 . » دـهدن لسغ  ار  دوخ  نز  رهوش ،

هک یتّیم  نداد  لسغ  يارب  رگا  « 465 . » دهد لسغ  درادن ، رتشیب  لاس  هس  هک  ار  ياهچب  رسپ  ترورـض  لاح  ریغ  رد  دناوتیم  مه  نز  دهد ،
مرحم وا  اب  ندروخ  ریش  هطساو  هب  ای  هلاخ ، همع و  رهاوخ و  ردام و  لثم  دنمرحم ، دنراد و  تبسن  وا  اب  هک  ینانز  دوشن ، ادیپ  درم  تسا  درم 

يرگید نز  نز ، ّتیم  لسغ  يارب  رگا  زین  و  دـنهدب . شلـسغ  دـناشوپب  ار  وا  ندـب  هک  يزیچ  اـی  ساـبل  ریز  زا  دـیاب  طوحا  رب  اـنب  دـناهدش ،
تیم يایلوا  ریاس  زا  هک  نیا  زا  دـعب  دـناهدش  مرحم  وا  اب  ندروخ  ریـش  هطـساو  هب  ای  دـنمرحم ، دـنراد و  تبـسن  وا  اب  هک  ییاـهدرم  دـشابن ،

ره دهدیم  لسغ  ار  وا  هک  یـسک  ّتیم و  رگا  « 466 . » دنهد لسغ  ار  وا  سابل  ریز  زا  دـیاب  طوحا  رب  انب  دـنریگب ، هزاجا  وا  رهوش  ًاصوصخ 
مارح ّتیم  تروـع  هب  ندرک  هاـگن  « 467 . » دـشاب هنهرب  ّتیم  رگید  ياـهاج  تروـع ، زا  ریغ  هک  تسا  زیاـج  دنـشاب ، نز  ود  ره  اـی  درم  ود 

سجن ّتیم  ندـب  زا  ییاج  رگا  « 468 . » دوشیمن لطاب  لسغ  یلو  هدرک ، تیـصعم  دـنک  هاگن  رگا  دـهدیم  لسغار  وا  هک  یـسک  و  تسا ،
تسا نآ  بحتسم  طایتحا  و  تسا ، تبانج  لسغ  لثم  ّتیم  لسغ  « 469 . » دنـشکب بآ  دنهدب ، لسغ  ار  اج  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  دیاب  دشاب ،

حیـضوت هلاسر  دـشابن . لیلق  بآ  دـیاب  یـسامترا  لسغ  تروص  رد  و  دـنهدن ؛ یـسامترا  لسغ  ار  ّتیم  تسا ، نکمم  یبیترت  لـسغ  اـت  هک 
، دـنهدب تبانج  لسغ  ای  ضیح  لسغ  تسین  مزال  هدرم ، تبانج  لاح  رد  اـی  ضیح  لاـح  رد  هک  ار  یـسک  « 470  » 94 ص : نتم ، لـئاسملا ،

رگا « 471 . » دـنیامنب زین  ار  ضیح  ای  تبانج و  لسغ  تین  نداد  لسغ  عقوم  طایتحا  ربانب  یلو  تسا  یفاـک  وا  يارب  ّتیم  لـسغ  ناـمه  هکلب 
هّمذلا یف  ام  دصق  هب  ار  لوا  ممیت  دنهدب و  مّمیت  هس  ار  ّتیم  بجاو  طایتحا  رب  انب  دیاب  دشاب  هتـشاد  یعنام  نآ  لامعتـسا  ای  دوشن ، ادیپ  بآ 

طقف هک  تسا  يروط  بآ  هک  نآ  لوا : دراد : تروص  ود  هلأسم  تسا  یفاک  لسغ  کی  يارب  طقف  یلو  تسه  بآ  رگا  اما  و  دـنهد . ماجنا 
روفاک ای  ردـس  اب  طولخم  بآ  هک  نیا  لثم  تسا ، نیعم  لسغ  رگا  تسین . نّیعم  لـسُغ  هک  نآ  مود : تسا . هدافتـسا  لـباق  ینیعم  لـسُغ  رد 

دنهدیم و ممیت  ار  ّتیم  رگید  لسغ  ود  ياج  هب  دننکیم و  هدافتـسا  شدوخ  هب  طوبرم  لسغ  رد  ار  بآ  نآ  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هدـش 
روفاک ردس و  تسا و  صلاخ  بآ  هک  نیا  لثم  دـشابن  نیعم  لسغ  رگا  اما  دـننکیم . تیاعر  ار  ّتیم  لسغ  رد  ربتعم  بیترت  لامعا  نیا  رد 

هب ار  لّوا  لسغ  نآ  اب  دوشن و  فاضم  هک  يروط  هب  دننکیم  طولخم  بآ  اب  ردـس  يردـق  تروص  نیا  رد  طوحا  رب  انب  تسا ، دوجوم  مه 
ار ّتیم  بآ ، ندوـبن  تلع  هب  رگا  « 472 . » دنهدیم ممیت  ود  يدعب  لسغ  ود  زا  لدـب  ار  ّتیم  سپـس  دـنهدیم و  ماجنا  هّیلعف  هفیظو  دـصق 

نفک طونح و  دـنهدب و  لسغ  ار  نآ  دـیاب  تسین  نفد  ریخأت  رد  ّتیم  رب  یفوخ  هک  یتروص  رد  دوش ، ادـیپ  بآ  نآ  زا  دـعب  دـنهد و  ممیت 
هب ار  دوخ  تسد  دیاب  رهظا  رب  انب  دهدیم  مّمیت  ار  ّتیم  هک  یسک  « 473 . » دنناوخب هرابود  طوحا  رب  انب  دناهدناوخ  وا  رب  زامن  رگا  و  دـننک ،

تشپ دناشنب و  دیاب  ار  ّتیم  لکشم ، ندوبن  ناکما و  تروص  رد  هک  بیترت  نیا  هب  دشکب  ّتیم  ياهتسد  تشپ  تروص و  هب  هدز و  نیمز 
، لئاسملا حیـضوت  هلاسر  دـنهدب . ممیت  ار  وا  زین  ّتیم  دوخ  تسد  اب  هک  تسا  نیا  رد  طاـیتحا  یلو  دـهدب ؛ ممیت  ار  وا  هتفرگ و  رارق  وا  رس 
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95 ص : نتم ،

تیم ّسم  لسغ 

ندب زا  ییاج  ینعی  دنک - ّسم  دناهدادن  شلـسغ  و  رفاک ) هچ  دشاب  ناملـسم  هچ   ) هدش درـس  هک  ار  ياهدرم  ناسنا  ندب  یـسک  رگا  « 474»
رگا یلو  رایتخایب ؛ ای  دنک  ّسم  رایتخا  اب  يرادیب ، رد  هچ  دنک  ّسم  باوخ  رد  هچ  دـیامن ، ّتیم  ّسم  لسغ  دـیاب  دـناسرب - نآ  هب  ار  دوخ 

هب یـسک  ممیت ، زا  دـعب  رگا  تسا  ّتیم  نداد  ممیت  لـسغ ، ياـج  هب  هفیظو  رگا  و  تسین . بجاو  وا  رب  لـسغ  دـنک  سم  ار  ياهدرم  ناویح 
ّسم يارب  « 475 . » دنک لسغ  هک  تسا  نیا  بحتـسم  طایتحا  هچ  رگا  دوشیمن  بجاو  وا  رب  ندرک  لسغ  رهظا  رب  انب  دنزب ، تسد  اًلثم  ّتیم 
ندـب هب  ار  دوخ  يوم  رگا  « 476 . » دیامن سم  هدـش  درـس  هک  ار  ییاج  هچ  رگا  تسینبجاو  لسغ  هدـشن ، درـس  وا  ندـب  مامت  هک  ياهدرم 

ردام ندرم  زا  دعب  هک  ياهچب  « 477 . » تسین بجاو  لسغ  دناسرب ، ّتیم  يوم  هب  ار  دوخ  يوم  ای  ّتیم  يوم  هب  ار  دوخ  ندب  ای  دناسرب  ّتیم 
، دیامن سم  هدـش  مامت  اًلماک  وا  لسغ  هس  هک  ار  یتّیم  ناسنا ، رگا  « 478 . » دنک ّتیم  سم  لسغ  تسا  بجاو  دش  غلاب  یتقو  دیآیم ، ایندـب 

مامت اج  نآ  موس  لسغ  هچ  رگا  دنک  سم  ار  وا  ندـب  زا  ییاج  دوش  مامت  موس  لسغ  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  یلو  دوشیمن  بجاو  وا  رب  لسغ 
ادج تسا  ناوختسا  ياراد  هک  یتمسق  دناهدادن ، شلـسغ  هک  ياهدرم  ای  هدنز  ندب  زا  رگا  « 479 . » دیامن ّتیم  سم  لسغ  دیاب  دشاب ، هدش 

ناوختسا سم  يارب  « 480 . » دنک ّتیم  سم  لسغ  دیاب  دیامن ، سم  ار  نآ  ناسنا  دنهد ، لسغ  ار  هدش  ادج  تمـسق  هک  نآ  زا  شیپ  دوش و 
هک یناوختـسا  سم  يارب  نینچمه  و  درک ؛ لسغ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دناهدادن ، لسغ  ار  نآ  دشاب و  هدش  ادـج  هدرم  زا  هک  ینادـند  و 

یلو دـنهد  ماجنا  تبانج  لسغ  لثم  دـیاب  ار  ّتیم  ّسم  لسغ  « 481 . » تسا بجاو  لسغ  طوحا  ربانب  درادن ، تشوگ  هدش و  ادـج  هدـنز  زا 
. دریگب مه  وضو  طوحا  ربانب  دـیاب  دـناوخب ، زامن  دـهاوخب  رگا  هدرک ، ّتیم  سم  لـسغ   96 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  هک  یـسک 

ّتیم سم  زا  دعب  هک  یسک  يارب  « 483 . » تسا یفاک  لسغ  کی  دیامن ، سم  راب  دنچ  ار  ّتیم  کی  ای  دـنک  سم  ار  ّتیم  دـنچ  رگا  « 482»
رد طایتحا  هچرگ  تسین  هجو  زا  یلاخ  دراد ، بجاو  هدجـس  هک  ییاههروس  ندـناوخ  دجـسم و  رد  فقوت  ندوب  زیاج  تسا ، هدرکن  لسغ 
وا رب  تیم  سم  لـسغ  هک  یـسک  « 484 . » دریگب طایتحا  ربانب  زین  وضو  هکلب  دـنک  لـسغ  دـیاب  نآ  دـننام  زاـمن و  يارب  یلو  تسا  باـنتجا 

، هدـش عقاو  هفیظو  ماجنا  دـصق  هب  لسغ  نیا  هکیتروص  رد  هداد  ماجنا  تبانج  لسغ  تیم ، سم  لسغ  هب  فیلکت  زا  لفاغ  اما  هدـش  بجاو 
بجوم هچرگا  تسا ، تساجن  بجوم  دوش ، ّسم  تبوطر  اب  هچنانچ  هدشن  درس  هک  یتّیم  ندب  « 485 . » دنکیم تیم  سم  لسغ  زا  تیافک 

تیم سم  لسغ  دیاب  دیدرگ ، غلاب  هچب  دـش و  لقاع  هناوید ، هکنآ  زا  دـعب  دـنک  سم  ار  تیم  غلابان  هچب  ای  هناوید  رگا  « 486 . » تسین لسغ 
سم تبوطر  اب  هکنیا  نیب  تسین  یقرف  دوشیم و  بجاو  لسغ  تیم  سم  اـب  « 488 . » دشابیم وضو  ضقان  ًالامجا  تیم  سم  « 487 . » دیامن
لـسغ ندش ، درـس  زا  دـعب  ای  هدوب  ندـش  درـس  زا  لبق  دوشن  مولعم  یلو  دـنک  سم  ار  یتیم  هک  یتروص  رد  « 489 . » تبوطر نودب  ای  دـنک 

لتق هک  یسک  نینچمه  و  تسین ؛ لسغ  بجوم  وا  ندب  سم  نیا  رب  انب  هدش ، هداد  لسغ  هک  تسا  یسک  دننام  دیهـش  « 490 . » تسین بجاو 
97 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دشاب . هدرک  لسغ  دح  ای  صاصق  يارجا  زا  لبق  دشاب و  بجاو  دح  ای  صاصق و  ناونع  هب  وا 

تّیم نفک 

دیاب گنل  طایتحا  رب  انب  « 492 . » دنیامن نفک  دنیوگیم  يرس  ات  رس  نهاریپ و  گُنل و  ار  اهنآ  هک  هچراپ  هس  اب  دیاب  ار  ناملسم  ّتیم  « 491»
مامت اپ ، قاس  فصن  ات  هناش  رـس  زا  دیاب  نهاریپ  و  دسرب ؛ اپ  يور  ات  هنیـس  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دناشوپب ، ار  ندـب  فارطا  وناز  ات  فان  زا 

هک دشاب  يردق  هب  دیاب  يرس  ات  رـس  يازارد  و  دنیوگب ؛ نهاریپ  ار  نآ  ًافرع  هکنیا  هب  هجوت  اب  دسرب  اپ  يور  ات  تسا  رتهب  دناشوپب و  ار  ندب 
هچراـپ هس  رگا  « 493 . » دـیایب رگید  فرط  يور  نآ  فرط  کی  هک  دـشاب  ياهزادـنا  هب  دـیاب  نآ  يانهپ  دـشاب و  نکمم  نآ  رـس  ود  نتـسب 

هـس نیا  زا  کی  چیه  مسا  هچ  رگا  دوشیم ، افتکا  دـشاب  رـسیم  هک  مادـکره  هب  دوشن ، رـسیم  ّتیم  نفک  يارب  يرـساترس ) نهاریپ ، گنل ، )
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اب تسا  بجاو  دشاب ، دوجوم  نیتروع  ندناشوپ  تهج  يرادقم  طقف  دوشن و  رودـقم  ياهچراپ  چـیه  رگا  هکلب  دـنکن . قدـص  وا  رب  هچراپ 
زا دش ، هتفگ  هلأسم 492  رد  هک  ار ، نفک  بجاو  رادقم  زا  رتشیب  هک  دـنهد  هزاجا  دنـشاب و  غلاب  هثرو  رگا  « 494 . » دنناشوپب ار  نیتروع  نآ 
مزال ًاطایتحا  هک  ار  يرادـقم  نینچمه  نفک و  بجاو  رادـقم  زا  رتشیب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  درادـن ؛ لاکـشا  دـنرادرب ، نانآ  مهس 
هتفگ هلأسم 492  رد  هک  ار ، نفک  بحتسم  رادقم  هک  دشاب  هدرک  ّتیصو  یـسک  رگا  « 495 . » دنرادنرب هدشن  غلاب  هک  یثراو  مهس  زا  تسا 

ای دشاب  هدرکن  نیعم  ار  نآ  فرصم  یلو  دنناسرب  وا  دوخ  فرـصم  هب  ار  لام  ثلث  هک  دشاب  هدرک  ّتیـصو  ای  دنرادرب ، وا  لام  ثلث  زا  دش ،
ّتیصو ّتیم  رگا  « 496 . » دنرادرب وا  لام  ثلث  زا  ار  نفک  بحتـسم  رادقم  دـنناوتیم  دـشاب ، هدرک  نّیعم  ار  نآ  زا  يرادـقم  فرـصم  طقف 

زا هک  ار  يرگید  ياهزیچ  نفک و  دـشاب  ّتیم  نأش  قیال  هک  فراعتم  روط  هب  دـنناوتیم  دـنرادرب  وا  لام  ثلث  زا  ار  نفک  هک  دـشاب  هدرکن 
هلاـسر هکیتروصرد  دـشاب ، هتـشاد  لاـم  دوخ  زا  نز  هچرگا  تسا  رهوـش  رب  نز  نفک  « 497 . » دـنرادرب لام  لـصا  زا  تسا  نفد  تاـبجاو 

نز هکرت  زا  دـیاب  رهظا  رب  اـنب  هنرگ  دـیامن و  نـفک  ار  دوـخ  نز  دـناوتب  هـک  دشابهتـشاد  یلاـم  وا  رهوـش   98 ص : نتم ، لـئاسملا ، حیـضوت 
هّدع ندش  مامت  زا  شیپ  دـنهدب و  یعجر  قالط  دوشیم ، هتفگ  قالط  باتک  رد  هک  یحرـش  هب  ار  نز  رگا  رهظا  ربانب  نینچمه  و  دـنرادرب .
رهوش هچنانچ  و  دنیامن ؛ هحلاصم  فراصم  نیا  رد  ّتیم  هثرو  اب  رهوش  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  دـهدب و  ار  وا  نفک  دـیاب  شرهوش  دریمب ،

جراخم هچ  رگا  تسین ، بجاو  وا  ناـشیوخ  رب  ّتیم  نفک  « 498 . » دهدب ار  نز  نفک  وا  لام  زا  دیاب  رهوش  ّیلو  دـشاب  هناوید  ای  دـشابن  غلاب 
نآ ریز  زا  ّتیم  ندب  هک  دشابن ، كزان  يردق  هب  نفک  هچراپ  هس  زا  بجاو  رادـقم  دـیاب  « 499 . » دشاب بجاو  نانآ  رب  یگدـنز  لاح  رد  وا 
زیچ رگا  یبصغ ، زیچ  اـب  ندرک  نفک  « 500 . » دوش تیاعر  هلأسم  نیا  دـیاب  رهظا  طوحا و  رب  اـنب  بجاو  رادـقم  زا  رتشیب  رد  و  دـشاب . ادـیپ 

«501 . » دنروآ نوریب  شنت  زا  دیاب  دـشابن ، یـضار  نآ  بحاص  دـشاب و  یبصغ  ّتیم  نفک  هچنانچ  و  تسین ؛ زیاج  دوشن ، ادـیپ  مه  يرگید 
ندرک نفک  « 502 . » دننکن نفک  زین  تسا  زیاج  نآ  اب  زامن  هک  یـسجن  زیچ  رد  طایتحا  رب  انب  تسین و  زیاج  سجن  زیچ  اب  ّتیم  ندرک  نفک 
ناویح تسوپ  اب  بجاو  طایتحا  رب  انب  و  تسین ؛ زیاج  راـیتخا  لاـح  رد  هدـش ، هیهت  تشوگ  مارح  ناویح  يوم  اـی  مشپ  زا  هک  يا  هچراـپ  اـب 

هماج نآ  هب  هک  دننک  تسرد  يروط  تشوگ  لالح  ناویح  كرُک  ای  مشپ  وم ، زا  ار  نفک  رگا  یلو  دننکن  نفک  ار  ّتیم  مه  تشوگ  لالح 
عیاـض نفک  هچناـنچ  دوـش ، سجن  يرگید  تساـجن  هب  اـی  وا ، دوـخ  تساـجن  هب  تـّیم  نـفک  رگا  « 503 . » درادـن لاکـشا  دـنیوگب  سابل  و 
تـسا هدش  سجن  تسا و  تروع  رتاس  رادقم  زا  رتشیب  هک  نفک  زا  يرادقم  ندیُرب  زاوج  هچرگا  دنیوشب  ار  سجن  رادـقم  دـیاب  دوشیمن ،
بجاو ندیرب  دشاب  وا  هب  نیهوت  ّتیم  ندروآ  نوریب  رگا  هکلب  دنُربب ، هک  تسازیاج  دنشاب  هتـشاذگ  ربق  رد  رگا  سپ  تسین ، هجو  زا  یلاخ 

حیـضوت هلاسر  دنیامن . ضوع  دـیاب  دـشاب ، نکمم  نآ  ندرک  ضوع  هک  یتروص  رد  تسین ، نکمم  نآ  ندـیرب  ای  نتـسش  رگا  و  دوشیم ؛
رگا بجاو  طایتحا  رب  انب  تسا  نینچمه  و  دوش ؛ نفک  صلاخ  یمشیربا  هچراپ  اب  دیابن  دشاب  درم  رگا  ّتیم  « 504  » 99 ص : نتم ، لئاسملا ،

. دشاب نز  ّتیم 

طونح

وا ياهاپ  گرزب  تشگنا  ود  رـس  اهوناز و  رـس  اهتسد و  فک  یناشیپ و  هب  ینعی  دننک ، طونح  ار  ّتیم  تسا  بجاو  لسغ  زا  دـعب  « 505»
رطع ندوب ، هنهک  ّتلع  هب  رگا  دشاب و  هزات  هدیئاس و  روفاک ، دیاب  و  دـنلامب . روفاک  مه  ّتیم  ینیب  رـس  هب  تسا  بحتـسم  و  دـنلامب ؛ روفاک 

بیترت رگید  ياهاج  رد  و  دنلامب ، ّتیم  یناشیپ  هب  ار  روفاک  لوا  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  « 506 . » تسین یفاک  دشاب  هتفر  نیب  زا  نآ 
یعناـم مه  نآ  زا  دـعب  ندرک و  نفک  نیب  رد  هچ  رگا  دـنیامن  طونح  ندرک ، نفک  زا  شیپ  ار  ّتیم  هک  تسا  نآ  رتـهب  « 507 . » تسین مزال 
تسین زیاج  وا  ندرک  طونح  دریمب ، هورم  افص و  نیب  یعس  ندرک  مامت  زا  شیپ  رگا  تسا ، هتسب  مارحا  جح  يارب  هک  یـسک  « 508 . » درادن

مامت شاهدع  زونه  هدرم و  وا  رهوش  هک  ینز  « 509 . » دننک طونح  ار  وا  دیابن  دریمب  دنک  ریـصقت  هک  نآ  زا  شیپ  هرمع  مارحا  رد  رگا  زین  و 
، ربنع کشم ، اب  ار  ّتیم  تسا  هورکم  « 510 . » تسا بجاو  وا  طونح  دریمب  هچنانچ  یلو  دنک  وبـشوخ  ار  دوخ  تسا  مارح  هچ  رگا  هدـشن ،
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دیس ترضح  تبرت  يردق  تسا  بحتـسم  « 511 . » دـنیامن طولخم  روفاک  ابار  اهنیا  طونح ، يارب  ای  دـننک  وبـشوخ  رگید  ياـهرطع  دوع و 
يردق هب  تبرت  دیاب  زین  دنناسرن و  دوشیم  یمارتحایب  هک  ییاهاج  هب  روفاک  نآ  زا  دیاب  یلو  دننک  طولخم  روفاک  اب  مالسلا  هیلع  ءادهشلا 
بجاو طایتحا  رب  انب  دشابن ، طونح  لسغ و  هزادـنا  هب  روفاک  رگا  « 512 . » دنیوگن روفاک  ار  نآ  دش  طولخم  روفاک  اب  یتقو  هک  دـشابن  دایز 

هارمه نفک  رد  هزاـت  رت و  بوچ  ود  تسا  بحتـسم  « 513 . » دنراد مدـقم  ار  یناشیپ  دـسرن  وضع  تفه  يارب  رگا  دـنراد و  مدـقم  ار  لسغ 
هب تسار  هوقرت  رد  ار  یکی  گـُنل و  نهاریپ و  نیب  پچ  فرط  هوـقرت  رد   100 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ار  یکی  دنراذگب ، ّتیم 

. دنناسرب تیم  ندب 

تّیم زامن 

هراشا

اب تافانم  هک  يزیچ  هک  یتقو  ات  دیوگیم  نیتداهش  هک  ناملـسمره  رب  هکلب  تسا  بجاو  يرـشع  ینثا  هعیـش  ّتیم  رب  ندناوخ  زامن  « 514»
ةالُغ و لثم  دنتـسه  رفک  هب  موکحم  هک  یناسک  رب  ّتیم  زامن  ندـناوخ  تسا و  بجاو  يوقا  ربانب  دـشاب ، هدـشن  رداص  وا  زا  دراد  نیتداهش 

زامن هب  فراع  رگا  طایتحا  رب  انب  هکلب  تسا ، بجاو  دشاب  هدـش  مامت  شلاس  شـش  رگا  هچب  رب  ّتیم  زامن  تسین . زیاج  بصاون  جراوخ و 
رگا و  دنشاب ، ناملسم  نانآ  زا  یکی  ای  هچب  نآ  ردام  ردپ و  دیاب  یلو  دنناوخب ، زامن  وا  رب  دیاب  دشاب  هتشاد  مه  لاس  شـش  زا  رتمک  دشاب و 

و تسا ؛ بجاو  دنتسه  ناملسم  شردام  ای  ردپ  هک  ياهناوید  ّتیم  رب  زامن  « 515 . » دشاب هدش  مامت  شلاس  شش  دیاب  تسین  زامن  هب  فراع 
اج نآ  رد  دوـش و  ادـیپ  رفک  دـالب  رد  هک  ياهدرم  تسا  روـط  نیمه  و  دوـش . ادـیپ  یمالـسا  دـالب  رد  هک  ياهدرم  رب  زاـمن  تسا  نـینچمه 

بجاو ّتیم  زاـمن  « 516 . » دشاب هدـش  دـلوتم  ناملـسم  زا  ای  دـشاب و  ناملـسم  ّتیم  نیا  هک  دورب  لامتحا  و  دـننک ، یگدـنز  مه  ناناملـسم 
. دشاب غلاب  طوحا  رب  انب  يرـشع و  ینثا  هعیـش  رازگزامن  هک  نآ  طرـش  هب  دوشیم ، طقاس  نارگید  زا  رفن  کی  ندناوخ  اب  هک  تسا ، ییافک 

هفیظو هچنآ  تسا  نفک  طونح و  لسغ و  زا  ریغ  هفیظو  رگا  و  دوش ، هدـناوخ  ندرک  نفک  طونح و  لسغ و  زا  دـعب  دـیاب  ّتیم  زامن  « 517»
نتـسنادن ای  یـشومارف  يور  زا  هچ  رگا  دـنناوخب ، اهنیا  نیب  رد  ای  اهنیا ، زا  شیپ  رگا  و  دوش . هدـناوخ  زامن  نآ  زا  دـعب  دریگب و  ماجنا  تسا 

شـسابل ندـب و  دـشاب و  مّمیت  ای  لسغ  ای  وضو  اب  تسین  مزال  دـناوخب ، ّتیم  زامن  دـهاوخیم  هک  یـسک  « 518 . » تسین یفاک  دـشاب  هلأسم 
و لسغ ، نودـب  تسا ، بجاو  وا  رب  لسغ  رگا  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  یلو  درادـن ، لاکـشا  دـشاب  مه  یبصغ  وا  سابل  رگا  دـشاب و  كاپ 
رب نز  ندـناوخ  زامن  « 519 . » دـناوخن زامن  ممیت  نودـب  تسا  لسغ  زا  لدـب  ممیت  شاهفیظو   101 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  رگا 

بجاو زین  دشاب و  هلبق  هب  ور  دیاب  دـناوخیم ، زامن  ّتیم  هب  هک  یـسک  « 520 . » دوشیم طقاس  نارگید  زا  تسا و  يزجم  شطیارـش  اب  ّتیم 
«521 . » دشاب رازگزامن  پچ  فرط  هب  وا  ياپ  رازگزامن و  تسار  فرط  هب  وا  رس  هک  يروط  هب  دنناباوخب ، تشپ  هب  وا  لباقم  ار  ّتیم  تسا 

رصتخم يدنلب  یتسپ و  یلو  دنکن ، قدص  ّتیم  نیا  رب  زامن  ًافرع  هک  دشاب  رتدنلب  ای  رت  تسپ  يردق  هب  ّتیم  ياج  زا  دیابن  رازگزامن  ناکم 
هب ار  ّتیم  زامن  هک  یـسک  یلو  دنکن ؛ قدص  ّتیم  نیا  رب  زامن  ًافرع  هک  دشاب  رود  ّتیم  زا  يردق  هب  دـیابن  رازگزامن  « 522 . » درادن لاکشا 

ّتیم لباقم  دیاب  رازگزامن  « 523 . » درادن لاکـشا  دنـشاب  لصتم  رگیدکی  هب  اه  فص  هچنانچ  دشاب ، رود  ّتیم  زا  رگا  دناوخیم ، تعامج 
لاکـشا دنتـسین  ّتیم  لباقم  هک  یناسک  زامن  درذگب ، ّتیم  فرط  ود  زا  تعامج  فص  دوش و  هدناوخ  تعامج  هب  زامن  رگا  یلو  دتـسیاب ،

رد دیاب  یلو  دنک  ادتقا  دناوتیم  هدش ، هدناوخ  نآ  تاریبکت  زا  یـضعب  هک  دیـسر  ّتیم  تعامج  زامن  هب  یعقوم  یـسک  رگا  « 524 . » درادن
. دنک مامت  ار  تاریبکت  هیقب  ماما  غارف  زا  دعب  دناوخب و  شدوخ  ار  ریبکت  نامه  هب  طوبرم  ياعد  ینعی  دـنک ، لمع  دوخ  هفیظو  هب  ریبکت  ره 

رگا یلو  دنکن ، قدـص  ًافرع  ّتیم  نآ  رب  زامن  هک  يروط  هب  دـشاب ، اهنیا  دـننام  يزیچ  ای  راوید  هدرپ و  دـیابن  رازگزامن ، ّتیم و  نیب  « 525»
وا ندرک  نفک  رگا  دـشاب و  هدیـشوپ  ّتیم  تروع  دـیاب  زامن ، ندـناوخ  تقو  رد  « 526 . » درادن لاکـشا  دشاب  نآ  دـننام  توبات و  رد  ّتیم 
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تبرق دصق  اب  هداتـسیا و  دیاب  ار  ّتیم  زامن  « 527 . » دنناشوپب دـشاب ، اهنیا  دـننام  رجآ و  هتخت و  اب  هچ  رگا  ار ، شتروع  دـیاب  تسین ، نکمم 
ص: نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  هَّللا . یلا  ًۀبرق  ّتیم  نیا  رب  مناوخیم  زامن  دنک  ّتین  اًلثم  دـنک ، نّیعم  ار  ّتیم  ّتین  عقوم  رد  و  دـناوخب ،

مامت ندناوخ  زا  دعب  هچنانچ  و  دناوخ . زامن  وا  رب  هتـسشن  دوشیم  دناوخب ، هداتـسیا  ار  ّتیم  زامن  دناوتب  هک  دـشابن  یـسک  رگا  « 528  » 102
زامن دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دوش ، ادیپ  تسا  هداتسیا  روط  هب  ندناوخ  زامن  رب  رداق  هک  یصخش  هتسشن ، روط  هب  نآ  زا  یتمـسق  ای  زامن و 
مراهچ ریبکت  زا  دعب  هک  ییاهاعد  رد  یلو  دناوخب  زامن  کی  همه  يارب  دناوتیم  دـندوب ، رـضاح  مه  اب  ّتیم  دـنچ  رگا  « 529 . » دوش هداعا 

دنچ ّتیم  رب  تسا  هورکم  « 530 . » دناوخب زامن  کی  مادک  ره  يارب  دناوتیم  و  دوش ؛ هتفگ  عمج  تروص  هب  ریامـض  دیاب  دوشیم  هدناوخ 
هزمح و ترضح  دننام  ینامیا  تلیضف  بحاص  ّتیم  رگا  یلو  دنـشاب ؛ مه  لثم  رظن  ره  زا  زامن  ود  ره  هک  یتروص  رد  دنناوخب ، زامن  هبترم 

نفد زامن  نودب  يرذع  تهج  هب  ای  یشومارف  يور  زا  ای  ًادمع  ار  ّتیم  رگا  « 531 . » تسین هورکم  دشاب  فینح  نب  لهس  دسا و  تنب  همطاف 
بجوم ای  تسین  نکمم  ربق  زا  ّتیم  ندرک  جراخ  رگا  تسا ، هدوب  لطاب  هدـش  هدـناوخ  وا  رب  هک  يزامن  دوش  مولعم  نفد  زا  دـعب  ای  دـننک ،
ندروآ نوریب  ّتیم ، ندرک  نفک  نداد و  لسغ  لثم  دراد  لامتحا  هنرگ  و  دـنناوخب . زامن  وا  ربق  هب  تسا  بجاو  دوش ، یم  وا  هب  یمارتحایب 

جراخ نآ  ریظن  لیـس و  لثم  یببـس  هب  وا  ندب  ّتیم ، ربق  هب  ندناوخ  زامن  زا  دـعب  رگا  اما  و  دـشاب . بجاو  وا  ندـب  رب  زامن  ندـناوخ  ّتیم و 
تـسا گنت  شتقو  هک  مادـکره  ّتیم  زامن  اـب  هضیرف  زاـمن  تمحازم  تروص  رد  « 532 . » دوش هداعا  زامن  نیا  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  دـش ،

، نفد ریخأت  رد  هک  يروط  هب  دـشاب ، هدـش  گـنت  ودره  تقو  هک  یتروص  رد  و  تسا ؛ ّریخم  دراد  تعـسو  ودره  تقو  رگا  و  تسا ؛ مّدـقم 
103 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسوا . نفد  زا  دعب  ّتیم  ربق  رب  ندناوخ  زامن  هضیرف و  میدقت  رهظا  دراد  دوجو  ّتیم  رب  فوخ 

تّیم زامن  روتسد 

ُدَهْـشا : » دیوگب لوا  ریبکت  تین و  زا  دعب  تسا : یفاک  دیوگب  بیترت  نیا  هب  ریبکت  جـنپ  رازگزامن  رگا  دراد و  ریبکت  جـنپ  ّتیم  زامن  « 533»
: دیوگب موس  ریبکت  زا  دعب  و  دَّمَُحم .» لآ  َو  دَّمَُحم  یلَع  ّلَص  َّمُهَّللا  : » دیوگب مود  ریبکت  زا  دـعب  و  هَّللا .» ُلُوسَر  ًادَّمُحم  َّنا  هَّللا و  اَّلا  َهلا  نا ال 
: دیوگب تسا  نز  رگا  و  ّتیَملا » اَذِهل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  : » دـیوگب تسا  درم  ّتیم  رگا  مراهچ  ریبکت  زا  دـعب  و  تانِمؤُملا .» َو  َنینِمؤُمِلل  رِفغا  َّمُهَّللا  »

َکیرَـش ُهَدْحَو ال  ُهَّللا  اَّلا  َهلا  ْنا ال  ُدَهْـشا  : » دیوگب لوا  ریبکت  زا  دعب  تسا  رتهب  و  دیوگب . ار  مجنپ  ریبکت  دـعب  و  ّتیَملا .» ِهِذـِهل  رِفْغا  َّمُهَّللا  »
ٍدَّمَُحم یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللا  : » دیوگب مود  ریبکت  زا  دعبو  ۀَعاّسلا .» ِيَدَی  َْنَیب  ًاریذـَنَو  ًاریـَشب  ِّقَْحلِاب  ُهَلَـسْرَأ  ُهلْوُسَر  َو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْـشا  َو  َُهل ،

ِلآ َو  َمیهاْربا  یلَع  َتْمَّحََرت  َو  َتْکَراب  َو  َْتیَّلَـص  اـم  ِلَْـضفَأَک  دَّمَُحم ، َلآ  َو  ًادَّمَُحم  ْمَحْراَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ْكِراـبَو  ٍدَّمَُحم ، ِلآَو 
ریبکت زا  دعب  و  َنیِِحلاّصلا .» ِهَّللا  ِدابِع  ِعیِمَج  َو  َنیِقیّدِّصلا ، َو  ِءادَهُّشلا  َو  َنِیلَـسْرُْملا ، َو  ِءایْبنْالا  ِعیِمَج  یلَع  ّلَص  َو  ٌدیِجَم ، ٌدیِمَح  َکَّنا  میِهاْربا ،
ُبیُِجم َکَّنا  ِتاْریَْخلِاب ، ْمُهَْنَیبَو  انَْنَیب  ِْعبات  ِتاْومْالا ، َو  ْمُْهنِم  ِءایْحَْألا  ِتاِملسُْملاَو ، َنیِِملْـسُْملاو  ِتانِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْمِلل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا  : » دیوگب موس 

ُْنبا َو  َكِْدبَع  ُْنبا  َو  َكُدـْبَع  اذـه  َّنا  َّمُهَّللا  : » دـیوگب تسا  درم  ّتیم  رگا  مراهچ  ریبکت  زا  دـعب  و  ریِدَـق .» ٍءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنا  ِتاوَعَّدـلا ،
َناک ْناَو  ِِهناسْحا ، ِیف  ْدِزَف  ًانِـسُْحم  َناک  ْنا  َّمُهَّللا  اـّنِم ، ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنا  َو  ًاْریَخ  اَّلا  ُْهنِم  ُمَْلعَنـال  اـّنا  َّمُهَّللا  ِِهب ، ٍلوُْزنَم  ُْریَخ  َْتنأ  َو  َکـِب  َلََزن  َکـِتَمَأ 

« َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  ُهْمَحْرا  َو  َنیِرباْغلا  ِیف  ِِهلهَأ  یلَع  ُْفلْخا  َو  َنیّیّلِع  یلْعَأ  ِیف  َكَْدنِع  ُْهلَعْجا  َّمُهَّللا  َُهل ، ْرِفْغا  َو  ُْهنَع  ْزَواجَتَف  ًائیِـسُم 
ِهِذه َّنا  َّمُهَّللا  : » دیوگب مراهچ  ریبکت  زا  دعب  تسا  نز  ّتیم  رگا  یلو   104 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دیوگب . ار  مجنپ  ریبکت  دعب  و 

َْتناک ْنا  َّمُهَّللا  اّنِم ، اِهب  ُمَلْعَأ  َْتنا  َو  ًاْریَخ ، ّالا  اْهنِم  ُمَْلعَنال  ّانا  َّمُهَّللا  ِِهب ، ٍلوُْزنَم  ُْریَخ  َْتنا  َو  َکـِب  َْتلََزن  َکـِتَمَأ  ُۀَْـنبا  َو  َكِدـْبَع  ُۀَْـنبا  َو  َکـُتَمَأ 
ِیف اـِهلْهَأ  یلَع  ْفـُلْخا  َو  َنیّیّلِع  یلْعا  ِیف  َكَدـْنِع  اـْهلَعْجا  َّمُهَّللا  اـَهل ، ْرِفْغا  َو  اـْهنَع  ْزَواـجَتَف  ًۀَئیـسُم  َْتناـک  ْنا  َو  اـِهناسْحا ، ِیف  ْدِزَف  ًۀَنِـسُْحم 
دوخ تروص  زا  زامن  هک  دناوخب ، مه  رس  تشپ  يروط  ار  اهاعد  اهریبکت و  دیاب  « 534 «. » َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  اهْمَحْرا  َو  َنیِِرباْغلا ،

«535 . » دـنک هداعا  ماما  اب  ار  ریبکت  نامه  تسا  بحتـسم  داتفا ، ولج  ماما  زا  لوا  ریبکت  ریغ  رد  ًاوهـس  ای  ًادـمع  مومأـم  رگا  و  دوشن . جراـخ 
. دناوخب مه  ار  نآ  ياهاعد  اهریبکت و  دیاب  دناوخیم  تعامج  هب  ار  ّتیم  زامن  هک  یسک 
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تّیم زامن  تابحتسم 

نآ بحتـسم  طایتحا  و  دشاب ، مّمیت  ای  لسغ  ای  وضو  اب  دناوخیم  ّتیم  زامن  هک  یـسک  - 1 تسا : بحتـسم  ّتیم  زامن  رد  زیچ  دنچ  « 536»
رگا - 2 دسرن . ّتیم  زامن  هب  دنک  لسغ  ای  دریگب  وضو  رگا  هک  دسرتب  ای  دـشابن ، نکمم  لسغ  وضو و  هک  دـنک  مّمیت  یتروص  رد  هک  تسا 

لباقم تسا  نز  ّتیم  رگا  و  دتسیاب ؛ وا  هنیـس  ای  تماق  طسو  لباقم  دناوخیم  زامن  وا  رب  يداُرف  هک  یـسک  ای  تعامج  ماما  تسا ، درم  ّتیم 
مک يردـق  هب  ّتیم  اب  وا  هلـصاف  - 5 رهظا . رب  انب  دـنک ، دـنلب  ار  اـهتسد  ریبکتره  رد  - 4 دـناوخب . زامن  هنهرباپ  - 3 دتسیاب . وا  رـس  ای  هنیس 

دنلب ار  اهاعد  ریبکت و  تعامج  ماما  - 7 دناوخب . تعامج  هب  ار  ّتیم  زامن  - 6 دسرب . هزانج  هب  دهد  تکرح  ار  شـسابل  داب  رگا  هک  دشاب ،
کی مومأم  هچرگا  تعامج  رد  - 8 دنناوخب . هتسهآ   105 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دنناوخیم ، زامن  وا  اب  هک  یناسک  دناوخب و 
زامن - 11 ةالَّصلا .» : » دیوگب هبترم  هس  زامن  زا  شیپ  - 10 دنک . اعد  دایز  نینمؤم  ّتیم و  هب  رازگزامن  - 9 دتسیاب . ماما  رس  تشپ  دشاب ، رفن 

رد دـناوخیم ، تعامج  هب  ار  ّتیم  زامن  رگا  ضئاـح  نز  - 12 دـنوریم . اج  نآ  هب  رتشیب  ّتیم  زامن  يارب  مدرم  هک  دـنناوخب  ییاـج  رد  ار 
. دتسیاب اهنت  یفص 

تّیم نفد 

«538 . » دنروآ نوریب  ار  شندب  دنناوتن  مه  ناگدـنرد  دـیاین و  نوریب  وا  يوب  هک  دـننک ، نفد  نیمز  رد  يروط  ار  ّتیم  تسا  بجاو  « 537»
يولهپ هب  ربـق  رد  دـیاب  ار  ّتیم  « 539 . » دـنراذگب توبات  اـی  اـنب  رد  ار  وا  نفد ، ياـج  هب  دـنناوتیم  دـشابن ، نکمم  نیمز  رد  ّتیم  نفد  رگا 

وا ندوب  دوشیمن و  دساف  وا  دسج  هچنانچ  دریمب ، یتشک  رد  یـسک  رگا  « 540 . » دشاب هلبق  هب  ور  وا  ندب  ولج  هک  دـنناباوخب  يروط  تسار 
طونح دنهدب و  شلسغ  یتشک  رد  دیاب  هنرگ ، و  دننک ؛ نفد  نیمز  رد  ار  وا  دنسرب و  یکشخ  هب  ات  دننک  ربص  دیاب  درادن ، یعنام  یتشک  رد 
تـسا لکـشم  راک  نیا  رگا  و  دنزادنیب ، ایرد  هب  دندنبب و  ار  شرد  دـنراذگب و  هرمخ  رد  ار  وا  ّتیم  زامن  ندـناوخ  زا  سپ  دـننک و  نفک  و 

«541 . » دوشن تاناویح  همعط  ًاروف  هک  دنزادنیب  ییاج  رد  ار  وا  دیاب  تسا  نکمم  رگا  دـنزادنیب و  ایرد  هب  دـندنبب و  شیاپ  هب  ینیگنـس  زیچ 
دنرادرب ّتیم  لام  لصا  زا  هک  دراد  لامتحا  دـشاب ، مزال  هک  یتروص  رد  ار ، ّتیم  ربق  ندرک  مکحم  جراـخم  اـیرد و  رد  نتخادـنا  جراـخم 

رد هچب  دریمب و  هرفاـک  نز  رگا  « 542 . » دـنروآ تسد  هب  تروص  نیا  رد  ار  هثرو  راکبلط و  تیاضر  هک  تسا  نیا  بحتـسم  طاـیتحا  یلو 
حیـضوت هلاسر  هلبق  هب  تشپ  پچ  يولهپ  هب  ربق  رد  ار  نز  بجاو  طایتحا  رب  انب  دیاب  دشاب  ناملـسم  هچب  ردپ  هچنانچ  دـشاب ، هدرم  وا  مکش 

يزیچ « 543 . » دشاب هدشن  لخاد  وا  ندب  هب  مه  حور  زونه  رگا  یتح  دشاب  هلبق  فرط  هب  هچب  يور  هک  دنناباوخب   106 ص : نتم ، لئاسملا ،
هک تسا  نآ  طایتحا  دـشاب  شبن  مزلتـسم  رگا  یلو  دوش  نفد  وا  اب  دـیاب  دـشاب ، شنادـند  نخان و  وم و  هچ  رگا  دوشیم ، ادـج  ّتیم  زا  هک 
وا ندب  هک  ار  هاچ  زا  رادقم  نامه  تسا  نکمم  رگا  سپ  دشابن  نکمم  شندروآ  نوریب  دریمب و  هاچ  رد  یسک  رگا  « 544 . » دوش نفد  ادج 
ریغ لام  هاچ  هک  یتروص  رد  و  دنهد ؛ رارق  وا  ربق  ار  هاچ  نامه  دندنبب و  ار  هاچ  ِرد  دیاب  تسین  نکمم  رگا  دنیامنیم و  دودسم  هتفرگ  رارق 

. دشاب هاچ  تمیق  تخادرپ  اب  هچ  رگا  دننک ، یضار  ار  وا  يوحن  هب  دیاب  دشاب 

تّیم هقرفتم  لئاسم 

دـنروآ و نوریب  ار  وا  هار  نیرتناـسآ  هب  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  رطخ  رداـم  يارب  محر  رد  شندـنام  دریمب و  رداـم  مـحر  رد  هـچب  رگا  « 545»
رگا و  دریگب ؛ ماجنا  تسا - نف  لها  رگا  شرهوش - هلیـسو  هب  دـیاب  یلو  درادـن ، لاکـشا  دـننک  هعطق  هعطق  ار  وا  هک  دـنوش  راچان  هچناـنچ 

نکمم مه  نآ  رگا  و  دـشاب ؛ نف  لها  هک  یمرحم  درم  تسین ، نکمم  رگا  و  دـنروایب ؛ نوریب  ار  وا  دـشاب  نف  لـها  هک  ینز  هلیـسو  هب  دـشن ،
ار هچب  دناوتیم  دشابن  نف  لها  هک  یسک  دوشن  ادیپ  مه  نآ  هک  یتروص  رد  و  دروایب ؛ نوریب  ار  هچب  دشاب  نف  لها  هک  یمرحمان  درم  دوشن 
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هلیـسو هب  دیاب  دنـشاب ، هتـشادن  ار  لفط  ندنام  هدنز  دیما  هچرگا  دـشاب ، هدـنز  شمکـش  رد  هچب  دریمب و  ردام  هاگره  « 546 . » دروآ نوریب 
نیب رگا  یلو  دـنزودب ؛ هراـبود  دـنروآ و  نوریب  ار  هچب  دـیآیم  نوریب  ملاـس  هچب  هک  یفرطره  زا  دـش  هتفگ  شیپ  هلأـسم  رد  هـک  یناـسک 

یـسک گرم  رد  ناسنا  تسین  زیاـج  « 547 . » دـنروآ نوریب  پچ  يوـلهپ  زا  دـیاب  دـشابن  یقرف  هچب  ندوـب  ملاـس  رد  تسار  پچ و  يوـلهپ 
ردـپ و ریغ  گرم  رد  هقی  ندرک  هراپ  « 548 . » تسین نز  درم و  نیب  یقرف  طایتحا  رب  انب  دـنزب و  همطل  دوخ  هب  دـشارخبار و  ندـب  تروص و 

107 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسین . زیاج  ردارب 

ربق شبن 

دشاب هدش  كاخ  هتفر و  نیب  زا  شندب  رگا  یلو  تسا ؛ مارح  دشاب  هناوید  ای  لفط  هچ  رگا  وا  ربق  نتفاکـش  ینعی  ناملـسم ، ربق  شبن  « 549»
یـضار نیمز  کلام  دشاب و  هدش  نفد  یبصغ  نیمز  رد  ّتیم  - 1 تسا : زیاج  دروم  دنچ  رد  ربق  نتفاکـش  دناهدومرف  « 550 . » درادن لاکشا 

و دـنامب . ربق  رد  هک  دوشن  یـضار  نآ  بحاص  دـشاب و  یبصغ  هدـش  نفد  ّتیم  اب  هک  يرگید  زیچ  اـی  نفک  - 2 دـنامب . اجنآ  رد  هک  دوشن 
نفد طونح  ای  نفک  ای  لسغ  نودب  ّتیم  - 3 دروآ . نوریب  ار  نآ  دوشن  ربق  شبن  نودب  دوش و  نفد  وا  اب  ییاهبنارگ  زیچ  رگا  تسا  نینچمه 

تسا نیا  طوحا  یلو  دناهتشاذگن . هلبق  هب  ور  ار  وا  ربق  رد  ای  هدش ، نفک  عرش  روتـسد  ریغ  هب  ای  هدوب ، لطاب  شلـسغ  دنمهفب  ای  دشاب ، هدش 
ای تسا  رتمهم  ندرک  نفک  هک  دننک  هظحالم  دـیاب  هدـش  نفد  هنهرب  رگا  دوشن و  ربق  شبن  دوش  ّتیم  یمارتحایب  کته و  بجوم  رگا  هک 
ار وا  لیـس  ای  دنک ، هراپ  ار  ّتیم  ندب  ياهدنرد  دنـسرتب  - 4 دـنیامن . تیاعر  دراد  يرتشیب  تیمها  ّتیم  يارب  مادـکره  و  ندرکن ، ربق  شبن 
. رهظا رب  انب  دشاب ، هدرکن  بلطم  نیا  هب  تیـصو  هچ  رگا  دننک ، لقتنم  هفّرـشم  دهاشم  هب  ار  ّتیم  دـنهاوخب  ای  دروآ ، نوریب  نمـشد  ای  دربب ،

108 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر 

« بحتسم ياهلسغ  »

و رهظ ، ات  تسا  حبـص  ناذا  زا  نآ  تقو  و  هعمج ؛ لـسغ  - 1 تسا : هلمج  نآ  زا  تسا و  رایسب  مالسا  سدقم  عرـش  رد  بحتـسم  ياهلسغ 
رگا و  دروآ ؛ اجب  هعمج  رـصع  ات  اضق  ادا و  تین  نودـب  طوحا  ربانب  دـهدن ، ماجنا  رهظ  ات  رگا  و  دوش ؛ هدروآ  اجب  رهظ  کـیدزن  تسا  رتهب 
ادیپ بآ  هعمج  زور  رد  دسرتیم  هک  یسک  و  دروآ ؛ اجب  ار  نآ  ياضق  بورغ  ات  هبنش  حبص  زا  تسا  بحتـسم  دنکن ، لسغ  هعمج  زور  رد 

ُهَدْـحَو هَّللا  ّالا  َهلاال  ْنا  ُدَهـشا  : » دـیوگب هعمج  لسغ  عقوم  رد  ناسنا  تسا  بحتـسم  و  دـهد ؛ ماجنا  ار  لسغ  هبنـشجنپ  زور  دـناوتیم  دـنکن 
لسغ - 2 نیرِّهَطَتُْملا .» َنِم  یْنلَعْجا  َو  َنیباّوتلا  َنِم  یْنلَعْجا  َو  دَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللا  ُُهلوُسَر  َو  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنا  َو  َُهل  َکیرَـشال 
بـش همه  تسا  بحتـسم  دـعب  هب  مکی  تسیب و  بش  زا  یلو  متفه ؛ مجنپ و  موس و  بش  لثم  درف  ياهبش  مامت  ناـضمر و  هاـم  لوا  بش 

تسیب و متفه ، تسیب و  مجنپ ، تسیب و  موس ، تسیب و  مکی ، تسیب و  مهدزون ، مهدـفه ، مهدزناپ ، لوا ، بش  لـسغ  يارب  و  دـنک ؛ لـسغ 
و دروآ ؛ اجب  ار  اهنآ  بش ، لّوا  رد  هک  تسا  رتهب  یلو  تسین  نیعم  اهلسغ  نیا  يارب  یـصوصخم  نامز  و  تسا ؛ هدش  شرافـس  رتشیب  مهن 

دیع رطف و  دیع  زور  لسغ  - 3 دـهد . ماجنا  بش  رخآ  رد  مه  لسغ  کی  بش ، لوا  لسغ  زا  ریغ  موس  تسیب و  بش  رد  تسا  بحتـسم  زین 
هب دروآ ، اجب  بورغ  ات  رهظ  زا  رگا  دروآ و  اجب  دـیع  زاـمن  زا  شیپ  ار  نآ  تسا  رتهب  و  بورغ ؛ اـت  تسا  حبـص  ناذا  زا  نآ  تقوو  ناـبرق ؛

. دوش هدروآ  اجب  بش  لوا  رد  تسا  رتهب  حبـص و  ناذا  ات  تسا  برغم  لوا  زا  نآ  تقو  و  رطف ؛ دیع  بش  لسغ  - 4 دهد . ماجنا  ءاجر  دصق 
ص: نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  بجر . هام  رخآ  متفه و  تسیب و  مهدزناپ ، لوا ، زور  لسغ  - 6 ۀجحلا . يذ  مهن  متشه و  زور  لسغ  - 5

عیبر مهدفه  نابعـش و  مهدزناپ  زورون ، دـیع  زور  لسغ  - 9 ۀـجحلا . يذ  مراهچ  تسیب و  زور  لـسغ  - 8 ریدغ . دـیع  زور  لسغ  - 7 109
هتفرگ دیـشروخ  هام و  مامت  هک  یتروص  رد  هدناوخن ، ًادـمع  ار  تایآ  زامن  هام ، دیـشروخ و  نتفرگ  عقوم  رد  هک  یـسک  لسغ  - 10 لوالا .

تاـفرع و هب  فوقو  فاوط ، مارحا ، يارب  لـسغ  - 12 دـشاب . هدـید  ار  نآ  هتفر و  هتخیوآ  راد  ياشامت  يارب  هک  یـسک  لـسغ  - 11 دشاب .
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هراختسا و  تجاح ، بلط  يارب  و  دشاب ، هریغص  هانگ  هچ  رگا  یصاعم ، زا  هبوت  يارب  ینم و  رد  ندیـشارت  رـس  ندرک و  ینابرق  يارب  رعـشم ،
، هنیدم رهـش  هنیدم ، مرح  هبعک ، هناخ  مارحلا ، دجـسم  هکم ، رهـش  هکم ، مرح  رد  ندش  لخاد  زا  شیپ  « 551 . » دـنوادخ زا  ریخ  بلط  ینعی 

هبترم دنچ  زور  کی  رد  رگا  و  دنک ؛ لسغ  ناسنا  تسا  بحتسم  مالـسلا  مهیلع  ناماما  مرح  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم 
ماجنا زین  تسا  نآ  هب  لصتم  هک  یبش  رد  ار  لامعا  نیا  دـناوت  یم  دـنک ، لسغ  زور  رد  رگا  هکلب  تسا ، یفاـک  لـسغ  کـی  دوش ، فرـشم 
تسا بحتـسم  کیدزن ، ای  رود  زا  مالـسلا  مهیلع  ناماما  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترایز  يارب  و  سکع ؛ هب  نینچمه  دهد و 

اًلثم دـیامنیم ، لطاب  ار  وضو  هک  دـنک  يراک  دـعب  دروآ و  اجب  دـش  هتفگ  هلأسم  نیا  رد  هک  ار  ییاهلسغ  زا  یکی  رگا  دـنک . لسغ  ناسنا 
ياـهلسغ زا  کـی  چـیه  هک  دوشیم  هداد  رکذـت  دروآ * . اـجب  ار  لـسغ  هراـبود  تسا  بحتـسم  یلو  دوشیمن  لـطاب  وا  لـسغ  دـباوخب ،

110 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دنکیمن . وضو  زا  تیافک  بحتسم ،

مّمیت

هراشا

بآ هب  زاین  - 4 ررض . زا  سرت  - 3 دح . زا  شیب  تقشم  - 2 بآ . ندرکن  ادیپ  - 1 درک : ممیت  دـیاب  لسغ  وضو و  ياـج  هب  دروم  تفه  رد 
بیترت هب  مادکره  لیصفت  و  لسغ . ای  وضو  يارب  تقو  نتـشادن  - 7 حابم . بآ  نتشادن  - 6 ریهطت . يارب  بآ  هب  زاین  - 5 ناج . ظفح  يارب 

زا هک  دنک  وجتـسج  يردق  هب  لسغ ، وضو و  بآ  هیهت  يارب  دیاب  دـشاب ، يدابآ  رد  ناسنا  رگا  « 552 : » بآ ندرکن  ادیپ  - 1 دوشیم . رکذ 
تخرد و دوجو  ببـس  هب  ای  تسا و  دنلب  تسپ و  ای  تسا و  تخـس  نآ  نیمز  هچنانچ  دشاب ، نابایب  رد  رگا  دوش و  دـیماان  بآ  ندرک  ادـیپ 

باترپ نامک  اـب  میدـق  رد  هک  ریت - کـی  باـترپ  هزادـنا  هب  فرط  راـهچ  زا  کـیره  رد  دـیاب  تسا ، لکـشم  نیمز  نآ  رد  روبع  نآ  دـننام 
هزادـنا هب  فرطره  رد  دـیاب  تسین ، روـط  نیا  نآ  نیمز  رگا  دورب و  بآ  يوجتـسج  رد  دوـشیم - مدـق  تسیود  دودـح  رد  دـندرکیم و 

، لئاسملا حیضوت  هلاسر  رد  روبع  ای  دنلب  تسپ و  رگید  یـضعب  راومه و  فرط  راهچ  زا  یـضعب  رگا  « 553 . » دیامن وجتـسج  ریت  ود  باترپ 
باترپ هزادنا  هب  تسین  روط  نیا  هک  یفرط  رد  ریت و  ود  باترپ  هزادنا  هب  تسا  راومه  هک  یفرط  رد  دیاب  دشاب ، لکشم  نآ   111 ص : نتم ،

زامن تقو  هک  یسک  « 554 . » دشاب راومهان  رگید  تمسق  راومه و  یتمـسق  فرط  کی  رد  رگا  تسا  روط  نیمه  و  دنک ؛ وجتـسج  ریت  کی 
، تسه بآ  دنک  وجتـسج  دیاب  هک  يرادقم  زا  رترود  یلحم  رد  هک  دراد  نانیمطا  ای  نیقی  رگا  دراد  تقو  بآ  هیهت  يارب  تسین و  گنت  وا 

بآ يوجتـسج  رد  ناسنا  دوخ  تسین  مزـال  « 555 . » دورب بآ  هیهت  يارب  دـیاب  دـشاب  هتـشادن  مه  تقـشم  دـشابن و  یعنام  هک  یتروص  رد 
و تسا ؛ یفاک  دورب  رفن  دنچ  فرطزا  رفن  کی  رگا  تروص  نیا  رد  دتسرفب و  دراد  نانیمطا  وا  هتفگ  هب  هک  ار  یـسک  دناوتیم  هکلب  دورب ،

رفس راب  لخاد  هک  دهد  لامتحا  رگا  « 556 . » دوشیم افتکا  نامه  هب  دهدب  بآ  ندوبن  زا  ربخ  دـشاب و  هیحان  نآ  لها  یـسک  رگا  نینچمه 
. دوش دـیماان  نآ  ندرک  ادـیپ  زا  ای  دـنک ، نیقی  بآ  ندوبن  هب  هک  دـیامن  وجتـسج  يردـق  هب  دـیاب  تسه ، بآ  هلفاق  رد  ای  لزنم  رد  ای  دوخ ،

بآ يوجتسج  رد  هرابود  هک  تسین  مزال  دنامب ، اج  نامه  زامن  تقو  ات  دنکن و  ادیپ  بآ  دیامن و  وجتـسج  زامن  تقو  زا  شیپ  رگا  « 557»
يوجتـسج دـنامب ، اج  نامه  رد  رگید  زامن  تقو  ات  دـنکن و  ادـیپ  بآ  دـنک و  وجتـسج  زامن  تقو  ندـش  لخاد  زا  دـعب  رگا  « 558 . » دورب

يردق هب  زامن  تقو  ای  دنک ، لمحت  دناوتن  هک  دشاب  تخـس  يردق  هب  بآ  يوجتـسج  ای  دسرتب ، هدـنرد  زا  رگا  « 559 . » تسین مزال  هرابود 
و تسا ؛ مزال  وجتسج  رادقم  نامه  دنک  وجتسج  يرادقم  دناوتب  رگا  یلو  تسین  مزال  وجتـسج  دنک ، وجتـسج  دناوتن  چیه  هک  دشاب  گنت 
، دوش گنت  زامن  تقو  اـت  دورن  بآ  يوجتـسج  رد  رگا  « 560 . » دورب بآ  يوجتـسج  رد  دـیابن  دـسرتب  شدوخ  لام  ای  ناج  رب  دزد  زا  رگا 

ممیت اب  دورن و  بآ  لابند  هچناـنچ  دـنک ، یمن  ادـیپ  بآ  دراد  نیقی  هک  یـسک  « 561 . » تسا حیحـص  ممیت  اب  شزامن  یلو  هدرک  تیـصعم 
هلاسر دـیامن . هداعا  ار  زامن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـیاب  دـشیم ، ادـیپ  بآ  درکیم  وجتـسج  رگا  هک  دـمهفب  زاـمن  زا  دـعب  دـناوخب و  زاـمن 
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هک ییاج  رد  دمهفب  زامن  زا  دعب  دناوخب و  زامن  ممیت  اب  دـنکن و  ادـیپ  بآ  وجتـسج  زا  دـعب  رگا  « 562  » 112 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت 
تقو ندش  لخاد  زا  دعب  رگا  « 563 . » تسین هجو  زا  یلاخ  هداعا  ندوبن  بجاو  هچرگ  دنک  هداعا  ًاطایتحا  ار  زامن  هدوب ، بآ  هدرک  وجتسج 

يوضو تقـشم  ررـض و  نودب  دناوتب  هچنانچ  دریگب ، وضو  دناوتیمن  دنک  لطاب  ار  دوخ  يوضو  رگا  هک  دنادب  دشاب و  هتـشاد  وضو  زامن ،
تقو زا  شیپ  رگا  « 564 . » تسین نکمم  وا  يارب  بآ  هیهت  هک  دـنادب  رگا  تسا  نینچمه  و  دـیامن . لطاب  ار  نآ  دـیابن  دراد ، هاـگن  ار  دوخ 
يارب بآ  هیهت  دنک ، لطاب  ار  دوخ  يوضو  رگا  هک  دنهد  ربخ  لداع  دهاش  ود  ای  دهد  ییالقع  لامتحا  ای  دـنادب  دـشاب و  هتـشاد  وضو  زامن 

«565 . » دـنکن لطاب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  رد  طایتحا  دراد ، هاـگن  ار  دوخ  يوضو  تقـشم  ررـض و  نودـب  دـناوتب  هچناـنچ  تسین ، نکمم  وا 
لخاد زامن  تقو  هچنانچ  دنکیمن ، ادـیپ  بآ  دزیرب  ار  نآ  رگا  هک  دـنادب  رگادراد  بآ  لسغ  رادـقم  هب  ای  وضو  رادـقم  هب  طقف  هک  یـسک 
دهاش ود  ای  دنادیم  هک  یسک  « 566 . » دزیرن ار  نآ  مه  زامن  تقو  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  رد  طایتحا  تسا و  مارح  نآ  نتخیر  دـشاب ، هدـش 

تیـصعم دزیرب  دراد  هک  یبآ  ای  دنک  لطاب  ار  دوخ  يوضو  زامن  تقو  ندـش  لخاد  زا  دـعب  رگا  دـنکیمن ، ادـیپ  بآ  هک  دـنهد  ربخ  لداع 
ای اهنیا ، دـننام  روناج و  دزد و  زا  سرت  اـی  يریپ  ببـس  هب  رگا  « 567 : » دح زا  شیب  تّقـشم  - 2 تسا . حیحـص  مّمیت  اب  شزاـمن  یلو  هدرک 

لامعتسا ای  بآ  ندرک  هیهت  رگا  تسا  نینچمه  و  دنک . مّمیت  دیاب  دشاب ، هتشادن  بآ  هب  یسرتسد  دشکب ، هاچ  زا  بآ  هک  ياهلیسو  نتشادن 
مزال اهنیا  دننام  نامسیر و  ولد و  هاچ ، زا  بآ  ندیـشک  يارب  رگا  « 568 . » دننکن لمحت  ار  نآ  مدرم  هک  دشاب  هتشاد  تقـشم  يردق  هب  نآ 

و دنک ، هیهت  دیاب  دشابن  فاحجا  هک  یتروص  رد  دـشاب ، لومعم  ربارب  دـنچ  نآ  تمیق  هچ  رگا  دـیامن ، هیارک  ای  درخب  تسا  روبجم  دراد و 
لوپ يردق  هب  اهنآ  هیهت  رگا  یلو  دنـشورفب . شتمیق   113 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ربارب  نیدـنچ  هب  ار  بآ  رگا  تسا  نینچمه 

، دـنک ضرق  بآ  هیهت  يارب  هک  دوش  راچان  رگا  « 569 . » دیامن هیهت  تسین  بجاو  دراد ، ررـض  رادقم  نآ  وا  لاح  هب  تبـسن  هک  دهاوخیم 
دیاب درادن ، تّقشم  هاچ  رفح  رگا  « 570 . » دنک ضرق  تسین  بجاو  دهدب  ار  دوخ  ضرق  دناوتن  دسرتیم  هک  یسک  یلو  دیامن ؛ ضرق  دیاب 

. دـشابن بجاو  راک  نیا  رگید  نآ ، رطاـخ  هب  هک  دـشاب  راـک  نیا  رد  یمهم  یلاـم  ریغ  ررـض  هک  نیا  رگم  دـنک . رفح  هاـچ  بآ ، هیهت  يارب 
، دسرتب دوخ  ناج  رب  بآ  لامعتسا  زا  رگا  « 572 : » ررض زا  سرت  - 3 دنک . لوبق  دیاب  دشخبب  وا  هب  ّتنمیب  بآ  يرادقم  یـسک  رگا  « 571»

دیاب دوش ، هجلاعم  یتخس  هب  ای  دنک ، تدش  ای  دشکب ، لوط  شضرم  ای  دوش ، ادیپ  وا  رد  یبیع  ای  ضرم  نآ ، لامعتسا  ّتلع  هب  هک  دسرتب  ای 
رد ندرک  مرگ  جراخم  هک  یتروص  رد  دنک ، لسغ  ای  دریگب  وضو  مرگ  بآ  اب  دیاب  درادن ، ررـض  وا  يارب  مرگ  بآ  رگا  یلو  دیامن ؛ مّمیت 

، دـهدب ررـض  لامتحا  رگا  هکلب  دراد ، ررـض  وا  يارب  بآ  هک  دـنک  نیقی  تسین  مزال  « 573 . » لومعم دح  زا  جراخ  هن  دـشاب  فراعتم  دـح 
مشچ درد  هب  التبم  هک  یسک  « 574 . » دنک مّمیت  دیاب  دوش ، ادـیپ  وا  يارب  سرت  لامتحا  نآ  زا  دـشاب و  اجب  مدرم  رظن  رد  وا  لامتحا  هچنانچ 

بآ هک  دـمهفب  زامن  زا  لبق  دـنک و  ممیت  ررـض ، هب  سرت  ای  نیقی  لیلد  هب  رگا  « 575 . » دیامن ممیت  دـیاب  دراد ؛ ررـض  وا  يارب  بآ  تسا و 
حیحـص شزامن  هدوب  يربتعم  تمالع  أشنم و  ساسا  رب  وا  عطق  رگا  دمهفب ، زامن  زا  دـعب  رگا  و  تسا ؛ لطاب  وا  ممیت  درادـن ، ررـض  شیارب 

ای دنک  لسغ  هچنانچ  درادن ، ررـض  شیارب  بآ  دنادیم  هک  یـسک  « 576 . » دـناوخب هبترم  ود  دـیاب  ار  شزامن  طایتحا  رب  اـنب  هنرگ  و  تسا ،
زاین - 4 114 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا . حیحـص  وا  لسغ  وضو و  هتـشاد ، ررـض  وا  يارب  بآ  هک  دمهفب  دعب  دریگب و  وضو 

شقیفر و ای  وا ، دالوا  لایع و  ای  وا  دوخ  دـناسرب  لسغ  ای  وضو  فرـصم  هب  ار  بآ  رگا  هک  دـسرتب  هاگره  « 577 : » ناج ظفح  يارب  بآ  هب 
دیاب دراد ، تقـشم  نآ  لمحت  هک  دنوش  هنـشت  يردق  هب  ای  دنوش ، ضیرم  ای  دنریمب  یگنـشت  زا  راکتمدخ  دننام  دنطوبرم ، وا  هب  هک  یناسک 

هتـشاد ررـض  وا  يارب  ناویح  نآ  حبذ  هک  یتروص  رد  دوش  فلت  یگنـشت  زا  یناویح  دـسرتب  رگا  زین  و  دـیامن . مّمیت  لسغ  وضو و  ياج  هب 
بجاو وا  ناج  ظفح  هک  یـسک  رگا  تسا  نینچمه  و  دشابن ؛ شدوخ  لام  ناویح  هچ  رگا  دیامن  ممیت  دـهدب و  نآ  هب  ار  بآ  دـیاب  دـشاب ،

بآ دراد  لسغ  ای  وضو  يارب  هک  یکاـپ  بآ  زا  ریغ  رگا  « 578 . » دوش فلت  دهدن  وا  هب  ار  بآ  ناسنا  رگا  هک  دـشاب  هنـشت  يروط  هب  تسا 
زامن مّمیت  اب  دراذگب و  ندیماشآ  يارب  ار  كاپ  بآ  دیاب  دشاب ، هتـشاد  دنطوبرم  وا  هب  هک  یناسک  دوخ و  ندـیماشآ  رادـقم  هب  مه  یـسجن 

زاین - 5 دهد . ماجنا  ار  لسغ  وضو و  كاپ  بآ  اب  دهدب و  نآ  هب  ار  سجن  بآ  دیاب  دـهاوخب  شناویح  يارب  ار  بآ  هچنانچ  یلو  دـناوخب ؛
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بآ يارب  دـنک  لسغ  ای  دریگب  وضو  نآ  اب  رگا  هک  دراد  بآ  یمک  تسا و  سجن  شـسابل  ای  ندـب  هک  یـسک  « 579 : » ریهطت يارب  بآ  هب 
ممیت نآ  رب  هک  دشاب  هتـشادن  يزیچ  رگا  یلو  دناوخب . زامن  مّمیت  اب  دشکب و  بآ  ار  سابل  ای  ندب  دیاب  دنامیمن ، وا  سابل  ای  ندب  ندیـشک 

ای بآ  زا  ریغ  رگا  « 580 : » حابم بآ  نتشادن  - 6 دناوخب . زامن  سجن  سابل  ای  ندب  اب  دناسرب و  لسغ  ای  وضو  فرصم  هب  ار  بآ  دیاب  دنک ،
. دنک ممیت  لسغ  وضو و  ياج  هب  دیاب  تسا ، یبصغ  شفرظ  ای  بآ  اًلثم  درادـن ، يرگید  فرظ  ای  بآ  تسا  مارح  نآ  لامعتـسا  هک  یفرظ 

حیـضوت هلاسر  مامت  دنک ، لسغ  ای  دریگب  وضو  رگا  هک  دشاب  گنت  يردق  هب  تقو  هاگره  « 581 : » لسغ ای  وضو  يارب  تصرف  نتشادن  - 7
ار زامن  زا  تعکر  کی  دریگب  وضو  رگا  هک  یتروص  رد  و  دنک . ممیت  دیاب  دوشیم ، هدـناوخ  تقو  زا  دـعب  زامن   115 ص : نتم ، لئاسملا ،
ار مادـکره  رهظا  رب  اـنب  دـناوت  یم  دـناوخ ، یم  تقو  رد  ار  زاـمن  ماـمت  دـنک  ممیت  رگا  یلو  تـقو ، جراـخ  ار  هـیقب  دـناوخیم و  تـقو  رد 
رد دـناوتیمن  ار  زامن  مامت  مه  مّمیت  اب  رگا  و  تسا . تقو  رد  زامن  مامت  ندـناوخ  ممیت و  رد  بحتـسم  طاـیتحا  یلو  دـهد  ماـجنا  تساوخ 
هب ار  زامن  ًادـمع  رگا  « 582 . » دـناوخب وضو  اـب  تقو  رد  ار  زاـمن  تعکر  کـی  دریگب و  وضو  برقا  هکلب  طوحا  رب  اـنب  دـیاب  دـناوخب  تقو 

دراد کش  هک  یسک  « 583 . » تسا حیحص  مّمیت  اب  وا  زامن  یلو  هدرک  تیصعم  دشاب ، هتشادن  لسغ  ای  وضو  تقو  هک  دزادنیب  ریخأت  يردق 
، هدرک مّمیت  تقو  یگنت  هطساو  هب  هک  یـسک  « 584 . » دنک ممیت  دیاب  هن ، ای  دـنامیم  وا  زامن  يارب  تقو  دـنک  لسغ  ای  دریگب  وضو  رگا  هک 

شاهفیظو دعب  ياهزامن  يارب  هک  یتروص  رد  دشاب ، هتـسکشن  ار  دوخ  مّمیت  هچ  رگا  دورب ، شتـسد  زا  هتـشاد  هک  یبآ  زامن  زا  دعب  هچنانچ 
یبآ زامن  نیب  رد  دوش و  زامن  لوغشم  مّمیت  اب  تقو  یگنت  هطساو  هب  رگا  دراد ، بآ  هک  یسک  « 585 . » دیامن ممیت  هرابود  دیاب  دشاب ، مّمیت 

دناوتیم هک  دراد  تقو  يردـق  هب  ناسنا  رگا  « 586 . » دناوخب زامن  مّمیت  نامه  اب  دناوتیم  دعب  ياهزامن  يارب  دورب ، شتـسد  زا  هتـشاد  هک 
ار زامن  دریگب و  وضو  ای  دـنک  لسغ  دـیاب  دـناوخب ، تونق  هماقا و  لثم  نآ  یبحتـسم  ياهراک  نودـب  ار  زامن  دـنک و  لـسغ  اـی  دریگب  وضو 

هروس نودب  ار  زامن  دریگب و  وضو  ای  دنک  لسغ  دیاب  درادن ، تقو  مه  هروس  هزادـنا  هب  رگا  هکلب  دروآ ، اجب  نآ  یبحتـسم  ياهراک  نودـب 
. دناوخب

تسا حیحص  اهنآ  رب  مّمیت  هک  ییاهزیچ 

یلو تسا ، حیحص  زین  ندش  هتخپ  زا  لبق  هزوک  رجآ و  هب  و  تسا ، حیحص  دنشاب  كاپ  رگا  گنس  خولک و  گیر ، كاخ ، هب  ممیت  « 587»
، لئاسملا حیضوت  هلاسر  دیامن . ممیت  رابغ  ای  لِگ  دننام  هب  مه  اهنیا و  هب  مه  ًاطایتحا  درادن ، ممیت  يارب  يرگید  زیچ  دشاب و  هدش  هتخپ  رگا 

تسا هدش  هتخپ  کهآ  چگ و  گنس  رگا  و  تسا ؛ حیحص  ندش  هتخپ  زا  لبق  کهآ  گنـس  چگ و  گنـس  رب  مّمیت  « 588  » 116 ص : نتم ،
گنـس دننام  رهاوج ، هب  مّمیت  یلو  دـیامن . ممیت  تسا ، نکمم  شیارب  رگا  رابغ ، ای  لِگ  هب  مه  اهنآ و  هب  مه  ًاطایتحا  درادـن  يرگید  زیچ  و 

كاخ نآ  دننام  شرف و  سابل و  نداد  ناکت  اب  دیاب  دوشن ، ادیپ  گنـس  خولک و  گیر ، كاخ ، رگا  « 589 . » دشابیم لطاب  هزوریف  قیقع و 
یتروص چـیه  هب  كاخ  هیهت  رگا  و  دـهد ؛ ماجنا  ار  راک  نیادـیاب  دـنک  هیهت  كاخ  دـناوتب  لِگ  ندرک  کشخ  اـب  رگا  نینچمه  دـنک . هیهت 

سابل يال  رد  رابغ  رگا  دنک و  ممیت  نآ  رب  دوش و  دولآ  رابغ  نآ  يور  ات  دـنزب  نآ  دـننام  شرف و  ای  سابل  رب  ار  دوخ  تسد  تسین ، نکمم 
طایتحا دوشن ، ادیپ  مه  لِگ  رگا  دـنک و  ممیت  لِگ  هب  دـیاب  دوشن  ادـیپ  مه  رابغ  درگ و  هچنانچ  تسین ؛ حیحـص  نآ  رب  ممیت  دـشاب  شرف  ای 

خی ای  فرب  رگا  درادن  بآ  هک  یسک  « 590 . » دروآ اجب  ار  نآ  ياضق  ًادعب  يوقا  ربانب  دناوخب و  ممیت  نودب  ار  زامن  هک  تسا  نآ  بحتـسم 
هب مّمیت  هک  مه  يزیچ  تسین و  نکمم  رگا  و  دیامن ، لسغ  ای  دریگب  وضو  نآ  اب  دنک و  بآ  ار  نآ  دیاب  تسا  نکمم  هچنانچ  دشاب ، هتـشاد 

«591 . » دناوخب مه  ار  نآ  ياضق  دیاب  ًادعب  دناوخب و  مّمیت  وضو و  نودب  ار  زامن  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  درادـن ، تسا  حیحـص  نآ 
يردق هب  زیچ  نآ  رگا  یلو  دـنکمّمیت  نآ  هب  دـناوتیمن  دوش ، طولخم  تسالطاب  نآ  هب  ممیت  هک  هاک ، دـننام  يزیچ  گیر  كاخ و  اب  رگا 

زا دـشاب و  مک  زیچ  نآ  رگا  هکلب  تسا ؛ حیحـص  گیر  كاخ و  نآ  هب  ممیت  دوش ، باسح  هتفر  نیبزا  گیر ، اـی  كاـخ  رد  هک  دـشاب  مک 
تسا حیحص  یلِگ  راوید  هب  مّمیت  « 592 . » دشاب حیحـص  ممیت  تسین  دیعب  دوش ، هتفگ  گیر  كاخ و  ًافرع  یلو  دوشن  باسح  مه  هتفر  نیب 
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دوجو اب  نآ  هب  ممیت  هک  یلِگ  نیا  رب  انب  تسا . حیحـص  زین  هدـش  تفـس  لِـگ  هب  ممیت  كاـنمن و  كاـخ  نیمز و  هب  مّمیت  تسا  نینچمه  و 
یکاپ زیچ  رگا  دشاب و  كاپ  دـیاب  دـنکیم  مّمیت  نآ  رب  هک  يزیچ  « 593 . » دـشاب َرت  هک  تسا  یلِگ  تسین ، حیحـص  کشخ  كاخ  نیمز و 
هبترم ود  ار  زامن  ممیت  ای  لسغ  ای  وضو  اب  ًادعب  دناوخب و  ممیت  نودب  ار  زامن  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  درادن  تسا  حیحـص  نآ  هب  مّمیت  هک 

ياج رد  هک  یـسک  « 595 . » دـشاب یبصغ  دـیابن  دـنکیم  ممیت  نآ  رب  هک  يزیچ  « 594  » 117 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دـناوخب .
ندنام زا  رتشیب  یفرـصت  بجوم  ممیت  هک  یتروص  رد  دناوخب  زامن  مّمیت  اب  دیاب  تسا ، یبصغ  وا  كاخ  بآ و  رگا  تسا ، سوبحم  یبصغ 

نآ رب  ممیت  هک  يزیچ  رب  تسد  ندز  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  « 596 . » دـشاب یـضار  وا  ندرک  ممیت  هب  نیمز  نآ  بحاص  ای  دوشن  اـجنآ  رد 
. دزیرب نآ  درگ  هک  دناکتب  ار  تسد  تسا ، حیحص 

مّمیت روتسد 

رب انب  و  تسا . حیحـص  نآ  هب  مّمیت  هک  يزیچ  رب  مه  اب  تسد  ود  فک  مامت  ندز  مود : تین . لوا : تسا : بجاو  زیچ  راهچ  مّمیت  رد  « 597»
ود یناشیپ و  مامت  هب  تسد  ودره  فک  ندیـشک  موس : تسین . یفاک  نیمز  رب  تسد  ود  نتـشاذگ  دـشاب و  هبرـض  اب  هارمه  بجاو  طاـیتحا 

. دوش هدیـشک  مه  اهوربا  يور  اهتسد  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  و  ینیب ، يالاب  اهوربا و  اـت  دَـیوریم  رـس  يوم  هک  ییاـج  زا  نآ ، فرط 
«598 . » پچ تسد  تشپ  مامت  هب  تسار  تسد  فک  ندیـشک  نآ  زا  دعبو  تسار  تسد  تشپ  مامت  هب  پچ  تسد  فک  ندیـشک  مراهچ :

دعب یمّمیتره ، رد  هکلب  لسغ  زا  لدب  ممیت  رد  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دنرادن  یقرف  مه  اب  وضو  زا  لدب  لسغ و  زا  لدـب  مّمیت 
رگید تسد  فک  اب  دـش  هتفگ  هک  یتروص  نامه  هب  ار  اهتسد  تشپ  دـنزب و  نیمز  هب  ار  اهتسد  فک  رگید  راب  کی  یناـشیپ ، حـسم  زا 

118 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دیامن . حسم 

مّمیت ماکحا 

هب اهنآ  نیب  رگا  دروآ و  اجب  مه  رـس  تشپ  دیاب  ار  مّمیت  ياهراک  و  دـیامن ؛ حـسم  نییاپ  هب  الاب  زا  دـیاب  ار  اهتسد  تشپ  یناشیپ و  « 599»
رگا و  دشاب . كاپ  اهتسد  تشپ  اهتسد و  فک  یناشیپ و  دیاب  مّمیت  رد  « 600 . » تسا لطاب  دنکیم  مّمیت  دنیوگن  هک  دهد  هلصاف  يردق 
رگا هک  تسا  نیا  رد  بجاو  طایتحا  و  دنک ، مّمیت  سجن  تسد  فک  نامه  اب  دیاب  دـشکب ، بآ  ار  نآ  دـناوتن  دـشاب و  سجن  تسد  فک 

نوریب تسد  زا  ار  رتشگنا  مّمیت  يارب  دـیاب  ناـسنا  « 601 . » دـیامن ممیت  تسد  يور  اـب  مه  تسد و  فک  اـب  مه  تسین ، سجن  تسد  يور 
«602 . » دیامن فرطرب  دیاب  دشاب ، هدـیبسچ  اهنآ  هب  يزیچ  اًلثم  دـشاب ، یعنام  اهتسد  فک  رد  ای  اهتسد  تشپ  ای  یناشیپ  رد  رگا  دروآ و 
و دشکب . نآ  يور  ار  تسد  دیاب  دنک ، زاب  دناوتیمن  هتـسب  نآ  رب  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  هچراپ  تسا و  مخز  اهتسد  تشپ  ای  یناشیپ  رگا 
هک يزیچ  هب  هچراپ  نامه  اب  ار  تسد  دـیاب  دـنک ، زاب  دـناوتن  هتـسب  نآ  رب  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  هچراـپ  دـشاب و  مخز  تسد  فک  رگا  زین 

يروط هب  يرگید  هضراع  ای  یگتـسکش  ببـس  هب  تسد  فک  رگا  و  دشکب . اهتسد  تشپ  یناشیپ و  هب  دنزب و  تسا  حیحـص  نآ  هب  مّمیت 
دـشاب هتـشاد  وم  اهتسد  تشپ  یناشیپ و  رگا  « 603 . » دریگب کمک  نارگید  زا  ممیت  يارب  تسین ، نتـشادرب  لباق  هک  دـشاب  چـگ  نایم  رد 
هفیظو هک  یسک  « 604 . » دنزب بقع  ار  نآ  دیاب  دشاب ، لومعم  ّدح  زا  شیب  دشاب و  هدمآ  یناشیپ  يور  رـس  يوم  رگا  یلو  درادـن . لاکـشا 

دنک مّمیت  یبحتسم  ای  رگید  بجاو  راک  يارب  رگا  یلو  دنک ، مّمیت  زامن  يارب  زامن  تقو  زا  شیپ  دیابن  بجاو  طایتحا  ربانب  تسا  مّمیت  شا 
تقو رخآ  ات  دنادب  رگا  تسا ، مّمیت  شا  هفیظو  هک  یسک  « 605 . » دناوخب زامن  مّمیت  نامه  اب  دناوتیم  دشاب ، یقاب  وا  رذـع  زامن  تقو  ات  و 

ص: نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  فرطرب  دیما  رگا  نینچمه  و  دناوخب . زامن  مّمیت  اب  دـناوتیم  تقو  تعـسو  رد  دـنامیم ، یقاب  وا  رذـع 
هک یسک  « 606 . » تسا طوحا  لضفا و  ریخأت  هچ  رگا  تسا ، ممیت  اب  زامن  هب  ترداـبم  زاوج  رهظا  دراد  ار  تقو  رخآ  رد  رذـع  ندـش   119
وا رذـع  يدوز  هب  هک  دـهدب  لامتحا  دـنچ  ره  دـناوخب  مّمیت  اب  ار  دوخ  ياضق  ياهزامن  دـناوتیم  دـنک ، لـسغ  اـی  دریگب  وضو  دـناوتیمن 
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زور هنابـش  ياههلفان  لثم  هک  ار  یبحتـسم  ياهزامن  تسا  زیاج  دـنک ، لسغ  ای  دریگب  وضو  دـناوتیمن  هک  یـسک  « 607 . » دوشیم فرطرب 
ندش فرطرب  زا  دعب  دنک ، مّمیت  يرگید  رذـع  ای  بآ  نتـشادن  هطـساو  هب  رگا  « 608 . » تقو لوارد  یتح  دـناوخبمّمیتاب ، دراد  نیعم  تقو 

ییاهراک تسا ، یقاب  وا  رذع  مّمیت و  ات  دنک ، مّمیت  يراک  يارب  رگا  تسا  مّمیت  شا  هفیظو  هک  یسک  « 609 . » دوشیم لطاب  وا  مّمیت  رذع ،
ای ّتیم  زامن  يارب  بآ ، نتـشاد  اب  ای  هدوب ، تقو  یگنت  شرذـع  رگا  یلو  دروآ ؛ اـجب  دـناوتیم  داد ، ماـجنا  لـسغ  اـی  وضو  اـب  دـیاب  هک  ار 

120 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دهد . ماجنا  دناوتیم  هدومن  مّمیت  نآ  يارب  هک  ار  يراک  طقف  هدرک ، مّمیت  ندیباوخ 

زامن

هراشا

دوشن هتفریذـپ  رگا  دوشیم و  لوبق  مه  رگید  ياـهتدابع  دوش ، ملاـع  دـنوادخ  هاـگرد  لوبق  رگا  هک  تسا  ینید  لاـمعا  نیرتـمهم  زاـمن 
شندـب رد  كرچ  دـنک ، وشتـسش  یبآ  رهن  رد  تبون  جـنپ  زور  هنابـشره  ناـسنا  رگا  هک  روـط  ناـمه  و  دوـشیمن . لوـبق  مه  رگید  لاـمعا 

زامن هک  یـسک  دناوخب . تقو  لوا  رد  ار  زامن  ناسنا  هک  تسا  راوازـس  دنکیم . كاپ  ناهانگ  زا  ار  ناسنا  مه  هناگجنپ  ياهزامن  دنامیمن ،
زامن هب  هک  یسک  : » دندومرف ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  دناوخیمن ؛ زامن  هک  تسا  یـسک  دننام  درامـش ، کبـس  تسَپ و  ار 

لوغشم دراو و  يدرم  دنتشاد ، فیرشت  دجسم  رد  ترـضح  يزور  تسا .» ترخآ  باذع  راوازـس  درامـش ، کبـس  ار  نآ  دهدن و  تیمها 
هب دورب ، ایند  زا  تسا  روط  نیا  شزامن  هک  یلاح  رد  درم  نیا  رگا  : » دندومرف ترضح  درواین . اج  هب  اًلماک  ار  شدوجس  عوکر و  دش ، زامن 

عوضخ اب  ادخ و  دای  هب  زامن  لاح  رد  دناوخن و  زامن  یگدزباتش  هلجع و  هب  هک  دشاب  بظاوم  دیاب  ناسنا  سپ  تسا .» هتفرن  ایند  زا  نم  نید 
تسپ و رایسب  ملاع  دنوادخ  یگرزب  تمظع و  لباقم  رد  ار  دوخ  دیوگیم و  نخس  یـسک  هچ  اب  هک  دشاب  هجوتم  دشاب و  راقو  عوشخ و  و 

ياپ زا  ار  ریت  زاـمن  لاـح  رد  هکناـنچ  دوشیم ، ربخیب  دوخ  زا  دـنک ، هجوت  بلطم  نیا  هب  اًـلماک  زاـمن  عقوم  رد  ناـسنا  رگا  دـنیبب و  زیچاـن 
هک یناهانگ  دیامن و  رافغتسا  هبوت و  رازگزامن  دیاب  زین  و  دندشن . هجوتم  ترضح  نآ  دندیشک و  نوریب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كرابم 

ار یتیـصعمره  هکلب  تاکز  سمخ و  ندادن  تارکـسم و  ندیماشآ  مارح ، ندروخ  تبیغ ، ربک ، دسح ، دـننام  تسا ، زامن  ندـش  لوبق  عنام 
زا يراددوخ  یگدولآباوخ و  لاح  رد  اًلثم  درواین ، اـجب  دـنکیم  مک  ار  زاـمن  باوث  هک  ییاـهراک  تسا  راوازـس  نینچمه  و  دـنک . كرت 

دایز ار  زامن  باوث  هک  ییاهراک  زین  دنکن و  هاگن  نامسآ  هب  زامن  عقوم  رد  دتـسیان و   121 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  زامن  هب  لوب 
. دیامن وبشوخ  ار  دوخ  دنک و  كاوسم  هناش و  دشوپب و  هزیکاپ  سابل  دنک و  تسد  هب  قیقع  يرتشگنا  اًلثم  دروآ ، اج  هب  دنکیم 

« بجاو ياهزامن  »

هراشا

يزامن اضق و  زامن  طایتحا ، زامن  هعمج ، زاـمن  دـننام  تسا ، نآ  هب  قحلم  هچنآ  هّیموی و  زاـمن  - 1 دشابیم : لیذ  حرـش  هب  بجاو  ياهزامن 
فوسک و فوسخ و  هلزلز و  لماش  هک  تایآ ، زامن  - 2 دش . دهاوخ  هتفگ  کیره  ماکحا  هک  دنک ، یم  هداعا  ار  نآ  هرابود  رازگزامن  هک 

ياضق زامن  - 5 دنـشاب . هدـش  بجاو  هک  ياهرمع  جـح و  يارب  هبعک  هناـخ  بجاو  فاوـط  زاـمن  - 4 ّتیم . زاـمن  - 3 دوشیم . اهنیا  دـننام 
. دوشیم بجاو  دهع  مسق و  رذن و  ای  ندش  ریجا  ببس  هب  هک  يزامن  - 6 گرزب . رسپ  رب  نیدلاو 

هّیموی ياهزامن 

هراشا
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تعکر 5- راهچ  اشع  تعکر 4 - هس  برغم  تعکر 3 - راهچ  مادکره  رـصع  رهظ و  1 و 2 - دشابیم : بجاو  زور  هنابـشره  رد  زامن  جنپ 
. دناوخ تعکر  ود  دوشیم  هتفگ  رفاسم  زامن  ماکحا  رد  هک  یطیارـش  اب  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  دـیاب  رفـس  رد  « 610 . » تعکر ود  حبص 
: مود تشذگ . نآ  لئاسم  هک  تراهط ، لوا : دنک : تیاعر  زامن  زا  لبق  دیاب  ار  طرش  دنچ  حیحص ، زامن  ندروآ  اجب  يارب  رازگزامن  « 611»

لئاسم زامن و  ناکم  مجنپ : نآ . طیارش  زامن و  لاح  رد  ششوپ  مراهچ : هلبق . موس :  122 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  زامنره . تقو 
. دش دهاوخ  نایب  تابحتسم  ریاس  طیارش و  زا  کیره  لیصفت  و  نآ ؛ هب  طوبرم 

رصع رهظ و  زامن  تقو 

نیمز رد  يدومع  تروص  هب  هک  تسا  نآ  دننام  يزیچ  ای  بوچ  نآ  درک و  هدافتسا  صخاش »  » زا ناوتیم  یعرـش  رهظ  نییعت  يارب  « 612»
هیاس نیا  دیآ  یم  الاب  باتفآ  هچره  دتفایم و  برغم  فرط  هب  صخاش  نیا  هیاس  دیآ ، یم  نوریب  دیشروخ  هک  حبص  دنربیم . ورف  حطـسم 

قرـشم فرط  هب  نآ  هیاـس  تشذـگ ، هک  رهظ  دـسریم و  یمک  هجرد  نـیرخآ  هـب  یعرـش  رهظ  لوا  رد  اهرهـش  رثـکا  رد  دوـشیم و  مـک 
هبترمود دیـسر و  یمک  هجرد  نیرخآ  هب  هیاس  یتقو  نیا  رب  انب  دوشیم ؛ رتدایز  هیاـس  دوریم ، برغم  هب  ور  دیـشروخ  هچره  ددرگیمرب و 

زا یلک  هب  هیاس  رهظ  عقوم  یهاگ  هک  هکم  لثم  اهرهش  یـضعب  رد  یلو  تسا . هدش  یعرـش  رهظ  دوشیم  مولعم  تشاذگ  ندش  دایز  هب  ور 
صوصخم و تقو  مادک  ره  رـصع  رهظ و  زامن  « 613 . » تسا هدش  رهظ  دوشیم  مولعم  دش ، ادـیپ  هرابود  هیاس  هک  نآ  زا  دـعب  دوریم ، نیب 
- زامن طیارـش  لیـصحت  رهظ و  زامن  ندناوخ  هزادنا  هب  رهظ  زا  هک  یتقو  ات  تسا  رهظ  لوا  زا  رهظ : زامن  صوصخم  تقو  دـنراد ؛ یکرتشم 
: رصع زامن  صوصخم  تقو  و  تسا . لطاب  شزامن  دناوخب  تقو  نیا  رد  ار  رصع  ًاهابتشا  یسک  رگا  و  درذگب ؛ تسا - هدرکن  لیصحت  رگا 
وا رهظ  زامن  دناوخن ، ار  رهظ  زامن  عقوم  نیا  ات  یسک  رگا  هک  دشاب ، هدنام  برغم  هب  تقو  رصع ، زامن  ندناوخ  هزادنا  هب  هک  تسا  یماگنه 

صوصخم و تقو  « 614 . » تسا رصع  رهظ و  زامن  كرتشم  تقو  صوصخم ، ِتقو  ود  نیا  نیبام  و  دناوخب . ار  رصع  زامن  دیاب  هدش و  اضق 
رهظ لوا  زا  زامن  تعکر  ود  ندـناوخ  هزادـنا  هب  رگا  اًلثم  دـنکیم ؛ قرف  صاخـشا  يارب  دـش - هتفگ  لبق  هلأسم  رد  نآ  ینعم  هک  كرتشم -

123 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  كرتشم  تقو  لخاد  هدـش و  ماـمت  تسا  رفاـسم  هک  یـسک  رهظ  زاـمن  صوصخم  تقو  درذـگب ،
ًاوهس رهظ ، زامن  ندناوخ  زا  شیپ  رگا  « 615 . » درذگب زامن  تعکر  راهچ  ندناوخ  هزادنا  هب  دیاب  تسین ، رفاسم  هک  یسک  يارب  و  دوشیم ،

، دنادرگرب رهظ  زامن  هب  ار  تین  دیاب  دشاب ، كرتشم  تقو  رد  هچنانچ  تسا ، هدرک  هابتـشا  دـمهفب  زامن  نیب  رد  دوش و  رـصع  زامن  لوغـشم 
مامت ار  زامن  هک  نآ  زا  دعب  و  دشاب ، رهظ  زامن  همه  مناوخیم  دعب  هچنآ  ملوغـشم و  ار  هچنآ  ماهدناوخ و  لاح  ات  هچنآ  هک  دـنک  تین  ینعی 

هب هک  نآ  رگم  تسا  لطاب  شزامن  دـیمهف ، زاـمن  زا  دـعب  رگا  سپ  دـشاب  رهظ  هب  صوصخم  تقو  رد  رگا  و  دـناوخب . ار  رـصع  زاـمن  درک ،
و دیوگب ؛ رـصع  هملک  رهظ ، ياج  هب  هک  نیا  ریظن  دـشاب  هدرک  هابتـشا  رـصع  رب  نآ  قیبطت  رد  هدروآ و  اجب  تسوا  هفیظو  نآلا  هچنآ  دـصق 

رگا و  دوشن . كرت  نآ  زا  دعب  زامن  ودره  هداعا  هب  طایتحا  و  دنادرگرب ، رهظ  زامن  هب  ار  تین  هدرک ، لودـع  دـیاب  دوش  هجوتم  ءانثا  رد  رگا 
تسا و حیحـص  وا  زامن  دیمهف  زامن  زا  دعب  رگا  و  دیامنیم ، رهظ  زامن  هب  لودـع  تسا  هدـش  كرتشم  تقو  لخاد  هک  دـش  تفتلم  یعقوم 

تشاد مدقم  رهظ  رب  ار  رصع  زامن  ًاوهـس  كرتشم  تقو  رد  رگا  « 616 . » تسین مزال  رهظ  زامن  زا  دعب  رصع  هداعا  دوشیم و  باسح  رـصع 
هّمذـلا یف  ام  دـصق  هب  ار  رهظ  زامن  ًاطایتحا  سپـس  دـنک و  مامت  رـصع  زامن  تین  نامه  اب  ار  نآ  دـیمهف ، رـصع  زامن  هب  صتخم  تقو  رد  و 

ّتین زامن  ءاـنثا  رد  درک و  رهظ  تین  تشاد و  ار  زاـمن  تعکر  راـهچ  تقو  طـقف  رفاـسم ، رگا  « 617 . » دـناوخب تسوا ) هّمذ  رب  هچنآ  ینعی  )
اجب ار  رهظ  ياضق  دعب  دیامنیم و  رصع  زامن  هب  عورـش  دنکیم و  عطق  ار  زامن  نآ  سپ  تسا ؛ لطاب  وا  زامن  دومن ، رتشیب  ای  زور  هد  تماقا 
ياج هب  رهظا  رب  انب  دـناوتیم  ناسنا  هعمج  زور  رد  « 618 . » دـنکن ار  راک  نیا  ًاطایتحا  تسوا ، رایتخا  اب  تماقا  تین  نیا  رگا  یلو  دروآیم ؛

. دـنکیم رهظ  زامن  زا  تیاـفک  هعمج  زاـمن  ینعی  تسا  يرییخت  نآ  بوجو  تبیغ  رـصع  رد  و  دـناوخب ؛ هعمج  زاـمن  تعکر  ود  رهظ  زاـمن 
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124 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دش . دهاوخ  نایب  نآ  هب  طوبرم  شخب  رد  هعمج  زامن  ماکحا  طیارش و 

اشع برغم و  زامن  تقو 

یعقوم نآ  ِبرغم  دراد ، يدـنلب  یتـسپ و  هک  ياهقطنم  و  دـنک . بورغ  تسا  حطـسم  هک  ینیمز  زا  باـتفآ  هک  تسا  یعقوـم  برغم  « 619»
بورغ زا  دـعب  هک  قرـشم  فرط  یخرـس  هک  تسا  نیا  بحتـسم  طاـیتحا  یلو  درک ، یم  بورغ  باـتفآ  دوـب  حطـسم  نیمز  رگا  هک  تسا 

صوصخم تقو  دنراد ؛ یتلیـضف  تقو  كرتشم و  صوصخم و  تقو  مادکره  اشع  برغم و  زامن  « 620 . » دورب نیب  زا  دوشیم  ادیپ  باتفآ 
مامت دشاب و  رفاسم  اًلثم  یسک  رگا  هک  درذگب ، زامن  تعکر  هس  ندناوخ  هزادنا  هب  برغم  زا  هک  یتقو  ات  تسا ، برغم  لوا  زا  برغم : زامن 

هزادنا هب  هک  تسا  یعقوم  راتخم ، صخش  يارب  اشع : زامن  صوصخم  تقو  و  تسا ؛ لطاب  شزامن  دناوخب  تقو  نیا  رد  ًاوهس  ار  اشع  زامن 
زامن نآ  زا  دعب  اشع و  زامن  لوا  دـیاب  دـناوخن ، ار  برغم  زامن  عقوم  نیا  ات  یـسک  رگا  هک  دـشاب  هدـنام  بش  فصن  هب  اشع  زامن  ندـناوخ 
تقو يارب  كـالم  ار  بـش  رخآ  بـش ، هـمین  زا  زاـمن  ریخأـت  رارطـضا و  تروـص  رد  هـک  تـسا  نـیا  رد  طاـیتحا  یلو  دـناوخب ، ار  برغم 

، دناوخب همذلا  یف  ام  دصق  هب  ار  زامن  ود  ره  دراد  تقو  بش  رخآ  هب  تعکر  جنپ  رادـقم  هب  رگا  نیا  رب  انب  دـهد ، رارق  اشع  زامن  صوصخم 
زامن دـعب  دـناوخب  تسا  اشع  زامن  وا  هفیظو  ًالامتحا  هک  نیا  دـصق  هب  ار  اشع  زاـمن  لوا  دـشاب  تعکر  کـی  هچرگا  دراد  تقو  رتمک  رگا  و 

صوصخم تقو  برغم و  زامن  صوصخم  تقو  نیب  و  دناوخب . اضق  تین  هب  هبترم  ود  ار  اشع  زامن  ًاطایتحا  نآ  زا  دعب  دنک و  اضق  ار  برغم 
زا دعب  دناوخب و  برغم  زامن  زا  شیپ  ار  اشع  زامن  ًاهابتـشا  تقو  نیا  رد  یـسک  رگا  هک  تسا  اشع  برغم و  زامن  كرتشم  تقو  اشع ، زامن 

ًاوهـس برغم ، زامن  ندـناوخ  زا  شیپ  رگا  « 621 . » دروآ اجب  نآ  زا  دـعب  ار  برغم  زاـمن  دـیاب  تسا و  حیحـص  شزاـمن  دوش ، تفتلم  زاـمن 
كرتشم تقو  رد  ار ، نآ  زا  يرادـقم  ای  هدـناوخ  ار  هچنآ  مامت  هچنانچ  هدرک ، هابتـشا  هک  دـمهفب  زامن  نیب  رد  دوش و  اـشع  زاـمن  لوغـشم 

هب رگا  و  دناوخب ؛ ار  اشع  زامن  دعب  دنک و  مامت  ار  زامن  دـنادرگرب و  برغم  زامن  هب  ار  تین  دـیاب  هتفرن ، مراهچ  تعکر  عوکر  هب  هدـناوخ و 
هچنآ مامت  رگا  اما  دناوخب . ار  برغم  زامن  دعب  دنک ، مامت  ار   125 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  زامن  دیاب  هتفر  مراهچ  تعکر  عوکر 

«622 . » دشاب هدرک  لودع  برغم  هب  رگا  یتح  تسین  لاکـشا  زا  یلاخ  شزامن  دـشاب  هدـناوخ  برغم  زامن  صوصخم  تقو  رد  هدـناوخ  ار 
نیبام فصن  بش  فصن  زا  دوصقم  و  دیامنب . دـش  هتفگ  هلأسم 620  رد  هک  یطایتحا  تیاعر  یلو  تسا  بش  فصن  اشع  زاـمن  تقو  رخآ 
فصن ات  ار  اشع  زامن  ای  برغم  زامن  يرذع  هطـساو  هب  ای  تیـصعم  يور  زا  رگا  « 623 . » باتفآ عولط  هن  تسا  رجف  عولط  باـتفآ و  بورغ 

. دروآ اجب  دنک  اضق  ادا و  تین  هکنیا  نودب  حبص ، ناذا  زا  لبق  ات  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دناوخن ، بش 

حبص زامن  تقو 

يدیفـس نآ  هک  یعقوم  دـنیوگ ؛ لوا  رجف  ار  نآ  هک  دـنکیم  تکرح  الاب  هب  ور  يدیفـس  رون  قرـشم  فرط  زا  حبـص  ناذا  کیدزن  « 624»
. دیآیم نوریب  باتفآ  هک  تسا  یعقوم  حبص  زامن  تقو  رخآ  و  تسا ؛ حبص  زامن  تقو  لوا  مود و  رجف  دش ، نهپ 

زامن تاقوا  ماکحا 

ربانب هکنیا  ای  و  تسا ؛ هدش  لخاد  تقو  دنک  نیقی  هک  دوش  زامن  لوغـشم  دـناوتیم  ناسنا  یعقوم  ملع  لیـصحت  رب  یئاناوت  لاح  رد  « 625»
یسک ای  انیبان  « 626 . » دنهد ربخ  تقو  ندش  لخاد  هب  لداع  درم  ود  ای  و  دـیوگب ؛ ناذا  تسا  زامن  تاقوا  اب  انـشآ  هک  یلداع  صخـش  رهظا 

ار زامن  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  یلو  دوشیم ؛ زاـمن  لـخاد  درک ، ادـیپ  تقو  ندـش  لـخاد  هب  ناـمگ  هک  ردـق  نیمه  تسا  نادـنز  رد  هک 
هب هک  ینادـنز - انیبان و  زا  ریغ  رگید - صاخـشا  و  دـنک . ادـیپ  تقو  ندـش  لخاد  هب  رتیوق  نامگ  ای  نانیمطا و  ای  نیقی و  ات  دزادـنیب  ریخأـت 
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یتروص رد  دنرادن ، ار  ربتعم  تامالع  ای   126 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  نیقی  لیصحت  رب  یئاناوت  اهنیا  دننام  رابغ و  ربا و  هطـساو 
. تسا زامن  ریخأت  رد  طایتحا  دننک ، یم  ادیپ  تقو  هب  نظ  ای  ملع و  نآ  هطـساو  هب  هک  دننک  ادـیپ  يزیچ  هب  یـسرتسد  دـنهدیم  لامتحا  هک 

دنناوتب دندرک  ادیپ  تقو  هب  نامگ  هک  ردق  نیمه  دراد  لامتحا  دوشیم  ادـیپ  تقو  هب  نظ  ای  ملع و  دوخ  هب  دوخ  ریخأت ، رطاخ  هب  رگا  یلو 
ار تقو  ندـش  لخاد  دـش  هتفگ  هک  ییاهكالم  اب  رگا  « 627 . » تسا زامن  ریخأت  رد  طایتحا  دـشابن  جرح  رـسُع و  رگا  یلو  دـنناوخب  زامن 
هب دنک  لودع  دناوتب  هکنیا  رگم  تسا ، لطاب  وا  زامن  هدشن ، لخاد  تقو  زونه  هک  دـمهفب  زامن  نیب  رد  دوش و  زامن  لوغـشم  دـنک و  زارحا 

رگا یلو  هدناوخ ؛ تقو  زا  شیپ  ار  زامن  مامت  هک  دمهفب  زامن  زا  دعب  رگا  تسا  نینچمه  و  دشاب ؛ هدش  اضق  وا  زا  هک  يزامن  ای  هلفان و  زامن 
ناسنا رگا  « 628 . » تسا حیحـص  وا  زامن  هدش ، لخاد  تقو  زامن  نیب  رد  هک  دمهفب  زامن  زا  دعب  ای  هدـش ، لخاد  تقو  دـمهفب  زامن  نیب  رد 

تقو رد  ار  زامن  مامت  هک  دمهفب  زامن  زا  دعب  هچنانچ  دوش ، زامن  لوغـشم  تقو  ندـش  لخاد  هب  نیقی  اب  دـیاب  هک  دـنک  شومارف  ای  دـنادن و 
هب هک  تسا  گـنت  يردـق  هب  زاـمن  تقو  رگا  « 629 . » دشاب هتـشاد  تبرق  دـصق  زامن  عقوم  هک  یتروص  رد  تسا  حیحـص  وا  زامن  هدـناوخ ،
اًلثم درواین . اجب  ار  بحتـسم  نآ  دیاب  دوشیم ، هدناوخ  تقو  زا  دعب  نآ  زا  يرادـقم  زامن ، بحتـسم  ياهراک  زا  یـضعب  ندروآ  اجب  ببس 

ندناوخ هزادنا  هب  طقف  هک  یسک  « 630 . » دناوخن تونق  دیاب  دوشیم ، هدناوخ  تقو  زا  دعب  زامن  زا  يرادقم  تونق  ندـناوخ  ببـس  هب  رگا 
تعکر جنپ  ندناوخ  هزادنا  هب  برغم  ات  رگا  تسین ، رفاسم  هک  یسک  « 631 . » دناوخب ادا  تین  هب  ار  زامن  دیاب  دراد ، تقو  زامن  تعکر  کی 

اـضق ار  رهظ  زامن  ًادعب  دناوخب و  ار  رـصع  زامن  طقف  دیاب  دراد  تقو  رتمک  رگا  دناوخب و  ار  ودره  رـصع  رهظ و  زامن  دیاب  دراد ، تقو  زامن 
، دراد تقو  رتمک  رگا  دـناوخب و  ار  اشع  برغم و  زامن  دـیاب  دراد ، تقو  زامن  تعکر  جـنپ  ندـناوخ  هزادـنا  هب  بش  فصن  ات  رگا  و  دـنک ؛

هزادنا هب  برغم  ات  رگا  تسا  رفاسم  هک  یـسک  « 632 . » دناوخب همذلا  یف  ام  دصق  هب  ار  برغم  زامن  دیاب  ًادـعب  دـناوخب و  ار  اشع  طقف  دـیاب 
، دراد تقو  رتمک  رگا  دناوخب و  ار  رـصع  رهظ و  زامن  دـیاب  دراد ، تقو   127 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  زامن  تعکر  هس  ندناوخ 

زامن دیاب  دراد  تقو  زامن  تعکر  راهچ  ندناوخ  هزادنا  هب  بش  فصن  ات  رگا  و  دنک . اضق  ار  رهظ  زامن  ًادعب  دـناوخب و  ار  رـصع  طقف  دـیاب 
. دروآ اجب  همذلا  یف  ام  دصق  هب  ًاطایتحا  ار  برغم  هلـصافالب  دـناوخب و  ار  اشع  طقف  دـیاب  دراد  تقو  رتمک  رگا  دـناوخب و  ار  اشع  برغم و 

رتـکیدزن تقو  لوا  هب  هچره  تسا و  هدـش  شرافـس  یلیخ  نآ  هب  عجار  دـناوخب و  نآ  تقو  لوا  رد  ار  زاـمن  ناـسنا  تسا  بحتـسم  « 633»
. دمآ دهاوخ  هک  تسا ، هدرک  انثتسا  سدقم  عراش  هک  يدراوم  رگم  تسا ، رتهب  دشاب 

اهزامن بیترت 

رهظ و زامن  زا  شیپ  ار  رصع  زامن  ًادمع  رگا  دناوخب و  برغم  زامن  زا  دعب  ار  اشع  زامن  رهظ و  زامن  زا  دعب  ار  رـصع  زامن  دیاب  ناسنا  « 634»
زامن هک  دیایب  شدای  زامن  نیب  رد  دوش و  زامن  لوغـشم  رهظ  زامن  تین  هب  رگا  « 635 . » تسا لطاب  دناوخب  برغم  زامن  زا  شیپ  ار  اشع  زامن 

دناوخب و تسا  بجاو  وا  رب  هک  يزامن  هک  هدوب  نیا  شدصق  هکنیا  رگم  دنادرگرب  رـصع  زامن  هب  ار  تین  دناوتیمن  تسا ، هدناوخ  ار  رهظ 
ار زامن  دـیاب  لودـع  ندوبن  زئاج  تروص  رد  و  دـناوخب ؛ دـیاب  ار  رهظ  هدرک  لاـیخ  هکنیا  اـی  تسا و  هدروآ  تین  رد  ار  رهظ  هملک  ًاهابتـشا 

رهظ زامن  هک  درک  کش  رصع  زامن  ندناوخ  زا  دعب  رگا  « 636 . » اشع برغم و  زامن  رد  تسا  روط  نیمه  و  دناوخب . ار  رصع  زامن  دنکشب و 
کـش رـصع  زامن  ءانثا  رد  رگا  و  تسا ؛ طوحا  كرتشم  تقو  رد  هچ  رگا  تسین  بجاو  رهظ  زامن  ندـناوخ  رهظا  رب  اـنب  هن ، اـی  هدـناوخ  ار 
تـسا لمأت  لحم  هکلب  تسین  بجاو  رهظ  زامن  هب  وا  ندرک  لودع  دشاب  كرتشم  تقو  رد  هک  یتروص  رد  هن ، ای  هدـناوخ  ار  رهظ  هک  درک 

مک يردق  هب  تقو  هچنانچ  و  دنک . اضق  ار  نآ  هتـشذگ  تقو  رگا  و  دناوخب ؛ ار  رهظ  رـصع ، زامن  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و 
تین نامه  هب  دیاب  هن ) ای  هدناوخ  ار  رهظزامن  درک  کش  رـصع  هب  صتخم  تقو  رد  ینعی   ) دوشیم برغم  زامن ، ندـناوخ  زا  دـعب  هک  تسا 

«637  » 128 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا . بوخ  طایتحا  اضق  رد  هچ  رگا  درادن . اضق  شرهظ  زامن  دنک و  مامت  ار  رـصع  زامن 
زامن دننام  نآ  مکح  هن ، ای  هدناوخ  ار  برغم  زامن  هک  دنک  کش  مراهچ  تعکر  عوکر  زا  شیپ  هچ  عوکر و  زا  دعب  هچ  اشع ، زامن  رد  رگا 
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. دش نایب  لبق  هلأسم  رد  هک  تسا  رصع 

« بحتسم ياهزامن  »

هراشا

شرافـس رتشیب  زور  هنابـش  ياه  هلفان  ندـناوخ  هب  یبحتـسم  ياهزامن  نیب  رد  دـنیوگ . هلفان  ار  اهنآ  تسا و  دایز  یبحتـسم  ياهزامن  « 638»
هلفان تعکر  راهچ  رـصع و  هلفان  تعکر  تشه  رهظ و  هلفان  نآ  تعکر  تشه  هک  دـنتعکر  راهچ  یـس و  هعمج ، زور  ریغ  رد  اهنآ ، هدـش و 

هتـسشن دـیابار  اشع  هلفان  تعکر  ود  نوچ  و  دـشابیم . حبـص  هلفان  تعکر  ود  بش و  هلفان  تعکر  هدزای  اـشع و  هلفاـن  تعکر  ود  برغم و 
نآ مامت  هک  دوشیم  هفاضا  تعکر  راهچ  رـصع ، رهظ و  هلفان  تعکر  هدزناش  رب  هعمج  زور  رد  یلو  دوشیم . باسح  تعکر  کی  دناوخ ،

تین هب  نآ  تعکر  ود  بش و  هلفان  تین  هب  دـیاب  نآ  تعکر  تشه  بش ، هلفان  تعکر  هدزاـی  زا  « 639 . » دروآ اجب  رهظ  زا  لـبق  ناوتیم  ار 
«640 . » تسا هدـش  هتفگ  اعد  ياهباتک  رد  بش  هلفان  لماک  روتـسد  و  دوش . هدـناوخ  ْرتَو »  » زامن تین  هب  نآ  تعکر  کی  و  عْفَـش »  » زاـمن

تسا ریخم  هک  ییاج  رد  اّما  و  دوشیم ؛ طقاس  دناوخب  هتسکش  ار  رصع  رهظ و  زامن  دیاب  هک  ییاج  رد  ینعی  رفـس  رد  ار  رـصع  رهظ و  هلفان 
تسا رفس  رد  نآ  طوقـس  مدع  رهظا  اشع  هلفان  رد  اّما  و  تسا ؛ رـصع  رهظ و  هلفان  طوقـس  مدع  رهظا  دناوخب  هتـسکش  ای  مامت و  ار  شزامن 

129 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دروآ . اجب  دشاب  بولطم  دیاش  هک  نیا  ّتین  هب  هک  تسا  نیا  طایتحا  یلو 

هیموی ياههلفان  تقو 

دعب هک  صخاش  هیاس  زا  رادقم  نآ  هک  یعقوم  ات  تسا  رهظ  لوا  زا  نآ  تقو  دوش و  یم  هدـناوخ  رهظ  زامن  زا  شیپ  رهظ  زامن  هلفان  « 641»
رهظ زا  دـعب  هک  ياهیاس  رادـقم  تقوره  دـشاب ، بجو  تفه  صخاش  يزارد  رگا  اًلثم  دوش ، نآ  متفه  ود  هزادـنا  هب  دوشیم ، ادـیپ  رهظ  زا 

مه زاب  دوشب  صخاش  دوخ  هزادنا  هب  هیاس  هک  یعقوم  ات  تقو  نیا  زا  دعب  اّما  تسا . رهظ  هلفان  تقو  رخآ  دیـسر ، بجو  ود  هب  دوشیم  ادیپ 
هب دش  صخاش  هزادنا  هب  هیاس  هک  نیا  زا  دـعب  رهظ و  ناذا  زا  لبق  و  دـسریمن ؛ یلبق  تقو  هب  تلیـضف  رظن  زا  یلو  دراد  تلیـضف  رهظ  هلفان 

رگا ادا و  تین  دنناوخ  یم  رهظ  زا  لبق  رگا  طایتحا  رب  انب  یلو  دنناوخب  ار  رهظ  هلفان  دنناوتیم  دـشاب  بوخ  نآ  ندـناوخ  نآلا  هک  نیا  دـیما 
نآ هک  تسا  یعقوم  ات  نآ  تقو  دوشیم و  هدناوخ  رـصع  زامن  زا  شیپ  رـصع  هلفان  « 642 . » دنیامنن اضق  ادا و  تین  دنناوخیم  زامن  زا  دـعب 
ود هزادنا  هب  هیاس  هک  یعقوم  ات  دناوخن ، تقو  نیا  ات  رگا  دسرب و  نآ  متفه  راهچ  هب  دوشیم ، ادیپ  رهظ  زا  دعب  هک  صخاش  هیاس  زا  رادقم 

و دـسریمن ؛ صخاش  متفه  راهچ  ینعی  یلبق  تقو  هب  تلیـضف  رظن  زا  یلو  تسا  رـصع  هلفاـن  ندـناوخ  تلیـضف  تقو  دوشب  صخاـش  ربارب 
ار رـصع  هلفان  رهظ و  زامن  زا  دعب  ار  رهظ  هلفان  رهظا  رب  انب  تسا  رتهب  دناوخب ، اهنآ  تقو  زا  دعب  ار  رـصع  هلفان  ای  رهظ  هلفان  دهاوخب  هچنانچ 

یخرـس هک  یتقو  ات  تسا  برغم  زامن  ندش  مامت  زا  دـعب  برغم  هلفان  تقو  « 643 . » دنکن اضق  ادا و  تین  دیاب  دناوخب و  رـصع  زامن  زا  دـعب 
اـشع زامن  ندش  مامت  زا  دعب  اشع  هلفان  تقو  « 644 . » دورب نیب  زا  دوشیم ، ادیپ  نامـسآ  رد  باتفآ  ندرک  بورغ  زا  دعب  هک  برغم ، فرط 
زامن ندش  مامت  زا  دعب  ار  حبص  هلفان  « 645 . » دوش هدناوخ  هلـصافالب  اشع  زامن  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  تسا و  اشع  تقو  رخآ  ات 
هلفان تقو  « 646 . » دنناوخب ار  حبص  هلفان  نآ  زا  دعب  حبص و  زامن  لوا  نآ ، زا  دعب  دناوخ و  دوشیم  قرشم  فرط  زا  یخرـس  عولط  ات  بش 
رگا و  دوش ؛ هدناوخ  حبـص  ناذا   130 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  کـیدزن  تسا  رتهب  حبـص و  ناذا  اـت  تسا  بش  فصن  زا  بش 

هلفان و دـناوتیم  دـنک و  مامت  ار  بش  زامن  دـناوتیم  هدیـسر ، حبـص  هضیرف  تقو  هدـناوخ و  ار  بش  هلفان  زا  رتشیب  ای  تعکر  راهچ  یـسک 
تعکر راهچ  زا  رتمکای  هدرواین و  اجب  ار  بش  زامن  زا  يزیچ  رگا  اّما  و  دنک ؛ اضق  ار  بش  زامن  هدـنامیقاب  ًادـعب  دـناوخب و  ار  حبـص  هضیرف 

وا يارب  هک  یـسک  رفاسم و  « 647 . » تسا لضفا  بش  زامن  ياضق  رب  حبـص  هضیرف  هلفاـن و  نتـشاد  مدـقم  تروص  ود  نیا  رد  هدروآ ، اـجب 
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ولو هضیرف ، تقو  رد  ندناوخ  هلفان  « 648 . » دروآ اجب  بش  لوا  رد  ار  نآ  دناوتیم  دناوخب ، بش  فصن  زا  دـعب  ار  بش  هلفان  تسا  تخس 
اضق زامن  هک  یـسک  يارب  ندناوخ  هلفان  تسا  زیاج  نینچمه  تسا و  زیاج  دوشن  هضیرف  توف  ثعاب  هک  یتروص  رد  دشاب ، هّیموی  ریغ  هلفان 

. دراد ندرگ  هب  يراجیتسا  زامن  لثم  رگید  بجاو  ای 

هلیفغ زامن 

زامن زا  دـعب  طوحا  رب  اـنب  نآ  تقو  و  دوشیم . هدـناوخ  اـشع  برغم و  زاـمن  نیب  هک  تسا  هلیفغ  زاـمن  یبحتـسم  ياـهزامن  زا  یکی  « 649»
انب دـناوخ و  دوشب  دوب  هک  تقوره  اشع  برغم و  زامن  نیب  دراد  لامتحا  هچرگ  دورب  نیب  زا  برغم  فرط  یخرـس  هک  یتقو  ات  تسا  برغم 

رتهب ای  دیاب  دمح  زا  دعب  نآ ، لوا  تعکر  رد  و  دـنروآ . اجب  هدرک  ّتین  زامن  کی  رد  مهاب  برغم  هلفان  اب  ار  هلیفغ  زامن  دـنناوتیم  رهظا  رب 
َْتنَأ اَّلِإ  َهلِإ  ـال  ْنَأ  ِتاـُملُّظلا  ِیف  يداـنَف  ِْهیَلَع  َرِدـْقَن  َْنل  ْنَأ  َّنَظَف  ًابِـضاغُم  َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا  اَذ  َو  : » دـنناوخب ار  هیآ  نیا  هروـس  ياـج  هـب  تـسا 
هروس ياج  هب  دمح  زا  دعب  مود  تعکر  رد  و  َنِینِمْؤُْملا .» یِْجُنن  َِکلذَک  َو  ِّمَْغلا  َنِم  ُهاْنیََّجن  َو  َُهل  اْنبَجَتْـساَف  َنیِِملاَّظلا  َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس 

ِتاُملُظ ِیف  ٍۀَّبَح  َو ال  اهُمَْلعَی  اَّلِإ  ٍۀَقَرَو  ْنِم  ُطُقْسَت  ام  َو  ِرْحَْبلا  َو  ِّرَْبلا  ِیف  ام  ُمَْلعَی  َو  َوُه  اَّلِإ  اهُمَْلعَی  ِْبیَْغلا ال  ُِحتافَم  ُهَْدنِع  َو  : » دنناوخب ار  هیآ  نیا 
َُکلئْـسَأ ّینا  َّمُهَّللا  : » دنیوگب نآ  تونق  رد  131 و  ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ٍنِیبُم .» ٍباتِک  ِیف  اَّلِإ  ٍِسبای  َو ال  ٍبْطَر  َو ال  ِضْرَأـْلا 

دعب دـننک و  رکذ  ار  دوخ  ياهتجاح  سپـس  یب ... َلَعْفَت  ْنا  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنأ  َْتنأ  اـّلا  اـهُمَْلعَیال  یتَّلا  ِْبیَْغلا  ِحـِتافَِمب 
«. یل اهَْتیَضَق  اََّمل  مالَّسلا  ُمِْهیَلَع  َو  ِْهیَلَع  ٍدَّمَُحم  ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأَف  یتَجاح  ُمَْلعَت  یتَِبلَط  یلَع  ُرِداْقلا  َو  یتَمِْعن  ُِّیلَو  َْتنَأ  َّمُهَّللا  دنیوگب :

« هلبق »

يور هب  ور  دـنکب  نامگ  هک  ردـق  نیمه  دـناوخ و  زامن  نآ  يور  هب  ور  دـیاب  و  تسا ، هلبق  دـشابیم  همظعم  هکم  رد  هک  هبعک  هناخ  « 650»
تسا و هلبق  هب  نانیمطا  ای  ملع و  لیصحت  رد  بحتسم  طایتحا  ناکما ، تروص  رد  هچ  رگا  تسا  یفاک  دشاب  ییالقع  وا  نامگ  تسا و  هلبق 
طایتحا و زامن  « 651 . » تسا نآ  لیصحت  رد  بحتـسم  طایتحا  دشابن  لکـشم  هک  یتروص  رد  دنک  ادیپ  يرتیوق  نامگ  دناوتب  رگا  نینچمه 

یتشک رد  يراوس و  نتفر و  هار  لاـح  رد  دوشیم  ار  یبحتـسم  زاـمن  « 652 . » دروآ اجب  هلبق  هب  ور  دیاب  ار  هدـش  شومارف  دهـشت  هدـجس و 
هچرگ رهظا ؛ رب  انب  مارحالا  ةریبکت  رد  یتح  دـشاب  هلبق  هب  ور  تسین  مزـال  دـناوخب ، یبحتـسم  زاـمن  لاـح ، ود  نیا  رد  ناـسنا  رگا  دـناوخ و 
لزنم رد  ندرک  راک  لاح  رد  یلو  دـشاب . هلبق  هب  ور  زین  زاـمن  هیقب  رد  هکلب  مارحـالا و  ةریبکت  نتفگ  عقوم  هک  تسا  نیا  بحتـسم  طاـیتحا 
ندـش هداـیپ  زا  یترورـض  هک  یتقو  يراـچان و  ماـگنه  ار  بجاو  زاـمن  « 653 . » دوش تاـعارم  یبحتـسم  زاـمن  رد  دـیاب  هلبق  طوحـالا  یلع 

دوش یتخـس  راچد  هکنیا  نودب  دـناوتیم  تقو  رخآ  رد  هک  دـنادیم  یـسک  رگا  یلو  دـناوخب  يراوس  لاح  رد  دـناوتیم  دـنک  يریگولج 
هب دناوتیم  دناوخب ، زامن  دهاوخیم  هک  یسک  « 654 . » دزادنیب ریخأت  ار  زامن  تسا  بجاو  رهظاربانب  دروآ  اجب  رارقتسا  لاح  رد  ار  شزامن 

دروم دسانشیم و  ار  هلبق  یملع  هدعاق  يور  زا  هک  یسک  لوق  هب  ای  دنهدیم  تداهـش  یـسح  ياههناشن  يور  زا  هک  لداع  دهاش  ود  هتفگ 
ای نانآ  ياهربق  ای  ناناملسم  دجسم   132 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  بارحم  زا  هک  ینامگ  هب  دناوتیم  دنک و  لمع  تسا  نانیمطا 

هلبق هب  نامگ  دسانـشیم  ار  هلبق  یملع  دعاوق  هطـساو  هب  هک  يرفاک  ای  قساف  هتفگ  زا  رگا  یتح  دیامن ، لمع  دوشیم  ادیپ  رگید  ياههار  زا 
لمع دوخ  نامگ  هب  رهظا  رب  انب  دناوتیم  دنک  ادیپ  يرتیوق  نامگ  دـناوتب  رگا  دراد ، هلبق  هب  نامگ  هک  یـسک  « 655 . » تسا یفاک  دنک  ادیپ 

دنک ادیپ  هلبق  هب  نامگ  هناخبحاص  هتفگ  زا  نامهیم  رگا  اًلثم  تسا . رتیوق  نامگ  ای  ملع و  لیصحت  رد  طایتحا  دشابن  لکشم  رگا  یلو  دیامن 
هلیسو هلبق  ندرک  ادیپ  يارب  رگا  « 656 . » دیامنیم لیـصحت  ار  رتیوق  نامگ  طایتحا  رب  انب  دنک  ادیپ  يرتیوق  نامگ  رگید  هار  زا  دـناوتب  یلو 

هب زامن  راهچ  طایتحا  يور  زا  دـیاب  دراد  تعـسو  زامن  تقو  هچنانچ  دوریمن ، یفرط  هب  شنامگ  هدرک ، شـشوک  هکنیا  اـب  اـی  درادـن ، يا 
زا بحتـسم و  رگید  زامن  هس  دشاب و  یفاک  دناوخب  هک  فرط  راهچ  زا  یکی  هب  زامن  کی  طقف  تسین  دـیعب  هچ  رگا  دـناوخب ، فرط  راهچ 
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کی هزادنا  هب  طقف  رگا  اًلثم  دناوخب ، زامن  دراد  تقو  هک  ياهزادنا  هب  دـیاب  درادـن ، تقو  زامن  راهچ  هزادـنا  هب  رگا  و  دـشاب ؛ طایتحا  يور 
يروط ار  اهزامن  دـیاب  دـناوخیم  ددـعتم  زامن  هک  يدراوم  رد  و  دـناوخب . دـهاوخیم  هک  یفرط  ره  هب  زاـمن  کـی  دـیاب  دراد ، تقو  زاـمن 

«657 . » تسا هدیسرن  هلبق  پچ  تسد  تسار و  تسد  فرط  هب  هدوب  جک  هلبق  زا  رگا  ای  هدوب ، هلبق  هب  ور  اهنآزا  یکی  دنک  نیقی  هک  دناوخب 
فرط دنچ  هب  دهاوخیم  هک  یسک  « 658 . » دناوخب زامن  فرط  ودره  هب  دیاب  تسا ، فرط  ود  زا  یکی  رد  هلبق  هک  دـنک  نامگ  ای  نیقی  رگا 
زامن دعب  دناوخب  فرط  کی  هب  ار  رهظ  زامن  رهظا  رب  انب  دناوتیم  دناوخب  ار  اشع  برغم و  ای  رـصع  رهظ و  زامن  دهاوخب  رگا  دـناوخب ، زامن 
زامن رد  عورش  دعب  دناوخب و  فرط  راهچ  هب  ار  رهظ  تسین  مزال  و  رگید ، ياهفرط  هب  روط  نیمه  دعب  دناوخب و  فرط  نامه  هب  ار  رـصع 

رد هلبق  هدوـب و  وا  پچ  تسار و  فرط  نیب  رد  فارحنا  رگا  سپ  تسا ، فرحنم  هلبق  زا  هـک  دـیمهف  زاـمن  نـیب  رد  رگا  « 659 . » دنک رصع 
هلاسر هلبق  هب  تشپ  رگا  یلو  تسا ؛ حیحـص  دـناوخیم و  ار  شزاـمن  هیقب  دوشیم و  هجوتم  هلبق  فرط  هب  دـشاب ، هتفرگن  رارق  تشپ  تهج 

. دناوخیم زامن  هلبق  هب  ور  هرابود  دـنکیم و  عطق  ار  زامن  هدوب ، پچ  ای  تسار  فرط  هب  اًلماک  ای  هدوب و   133 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت 
، دربب ار  یناویح  رـس  دهاوخب  اًلثم  داد ، ماجنا  هلبق  هب  ور  دیاب  هک  دنک  يراک  زامن  زا  ریغ  دهاوخب  رگا  درادن  هلبق  هب  نیقی  هک  یـسک  « 660»

. تسا حیحص  دهد  ماجنا  هک  فرطره  هب  تسین  نکمم  نامگ  رگا  دیامن و  لمع  نامگ  هب  دیاب 

« زامن رد  ندب  ندناشوپ  »

«662 . » دناشوپب مه  ار  وناز  ات  فان  زا  تسا  رتهب  و  دناشوپب . ار  دوخ  نیتروع  دنیبیمن  ار  وا  یـسک  هچ  رگا  زامن ، لاح  رد  دیاب  درم  « 661»
چم و ات  اهتسد  تروص و  ندناشوپ  یلو  دنیبن . ار  وا  یسک  رگا  یتح  دناشوپب  ار  دوخ  يوم  رس و  یتح  ندب  مامت  دیاب  زامن ، عقوم  رد  نز 

زاب زامن  لاح  رد  تسا  بجاو  وضو  عقوم  رد  نآ  نتـسش  هچنآ  زا  شیب  تروص  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  یلو  تسین ، مزال  اپ  چـم  ات  اـهاپ 
زا يرادقم  دیاب  تسا ، هدناشوپ  ار  بجاو  رادـقم  هک  دـنک  نیقی  هک  نآ  يارب  اما  دـشابن . زاب  زین  تسد  نورد  اپ و  فک  نینچمه  دـشابن و 

هدش شومارف  هدجس  ياضق  ای  دناوخیم و  طایتحا  زامن  ناسنا  هک  یعقوم  « 663 . » دناشوپب مه  ار  چم  زا  رتنییاپ  يردق  تروص و  فارطا 
، دـناشوپن ار  شتروع  زامن  رد  ًادـمع  ناـسنا  رگا  « 664 . » دـناشوپب زامن  عقوم  لثم  ار  دوخ  دـیاب  دروآیم ، اجب  ار  هدـش  شومارف  دهـشت  اـی 

لوط دایز  تروع  ندناشوپ  هک  نیا  نودب  دناشوپب  ار  نآ  دیاب  تسادیپ ، شتروع  هک  دـمهفب  زامن  نیب  رد  رگا  « 665 . » تسا لطاب  شزامن 
، هدوب ادیپ  وا  تروع  زامن  رد  هک  دمهفب  زامن  زا  دـعب  رگا  یلو  دـناوخب ، هرابود  دـنک و  مامت  ار  زامن  هک  تسا  نآ  رد  طایتحا  یلو  دـشکب 
ار دوخ  یعقوم  تسا  نآ  رد  طایتحا  یلو  دناشوپب  ناتخرد  گرب  فلع و  هب  ار  دوخ  زامن  رد  دناوتیم  ناسنا  « 666 . » تسا حیحص  شزامن 

هلاسر تسین  بجاو  دناشوپب  ار  دوخ  زامن  رد  هک  درادـن  زیچ  چـیه  لِگ  زا  ریغ  رگا  « 667 . » دشاب هتـشادن  يرگید  زیچ  هک  دناشوپب  اهنیا  اب 
لِگ اـب  ار  دوخ  دروآ  اـجب  دوجـس  عوکر و  هک  نیا  يارب  طاـیتحا  رب  اـنب  یلو  دـناشوپب  لِـگ  اـب  ار  دوخ   134 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت 
رگا و  دشابن ؛ شلاح  هب  ّرضم  هک  ياهراجا  ای  دشاب و  ندیرخ  هب  هچ  رگا  تسا  بجاو  زامن  يارب  رتاس  هّیهت  « 668 . » تّقشم مدع  اب  دناشوپب 
رگم رتاس ، هّیهت  يارب  تقو  رخآ  ات  تسا  زامن  ریخأت  طوحا  و  تسین ؛ مزال  دـشاب  ّتنم  لّمحت  يراوخ و  بجوم  ای  دـشاب  شلاـح  هب  رـضم 

تخرد و گرب  یتح  دوخ  ندناشوپ  يارب  رگا  دناوخب ، زامن  دهاوخیم  هک  یـسک  « 669 . » دـشاب سویأم  تقو  رخآ  ات  نآ  هیهت  زا  هک  نآ 
یم ار  وا  مرحمان  هک  یتروص  رد  دناشوپب ، نآ  اب  ار  دوخ  هک  دـنک  ادـیپ  يزیچ  تقو  رخآ  ات  هک  دـهدن  لامتحا  دـشاب و  هتـشادن  مه  فلع 

اب ار  دوخ  يولج  دناوخب و  زامن  هداتسیا  دنیب ، یمن  ار  وا  یسک  رگا  و  دناشوپب . دوخ  نار  اب  ار  دوخ  تروع  دناوخب و  زامن  هتسشن  دیاب  دنیب 
يارب دهد و  ماجنا  هراشا  اب  مایق  لاح  رد  ار  دوجس  عوکر و  دناوتیم  دوش  هدید  وا  تروع  رتشیب  دوجـس  عوکر و  رد  رگا  دناشوپب و  تسد 

135 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دروآ . رتنییاپ  يردق  ار  رس  دوجس 

« رازگزامن سابل  »
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هراشا

ءازجا زا  هک  نآ  - 4 دشابن . رادرم  ءازجا  زا  هک  نآ  - 3 دشاب . حابم  هک  نآ  - 2 دشاب . كاپ  هک  نآ  - 1 دراد : طرش  شش  رازگزامن  سابل 
رد اهنیا  لیـصفت  و  دـشابن . فاـبالط  صلاـخ و  مشیربا  وا  ساـبل  تسا ، درم  رازگزاـمن  رگا  هک  نآ  و 6 -  5 دـشابن . تشوگ  مارح  ناویح 

زامن سجن  سابل  ای  ندب  اب  رایتخا  لاح  رد  یـسک  رگا  دشاب و  كاپ  دـیاب  رازگزامن  سابل  « 670 : » لوا طرـش  دوشیم . هتفگ  هدنیآ  لئاسم 
ندب و اب  دنادیمن  ریـصقت  يور  زا  هک  یـسک  « 671 . » دمآ دهاوخ  ًادعب  هدـش و  انثتـسا  هک  يدراوم  رد  رگم  تسا . لطاب  شزامن  دـناوخب ،

يور زا  هلأسم  نتسنادن  هطساو  هب  رگا  « 672 . » تسا لطاب  شزامن  دناوخب ، زامن  سجن  سابل  ای  ندب  اب  رگا  تسا ، لطاب  زامن  سجن ، سابل 
دنادن رگا  « 673 . » تسا لطاب  شزامن  دناوخب ، زامن  نآ  اب  و  تسا ، سجن  رفاک  قرع  دنادن  اًلثم  تسا ، سجن  دـنادن  ار  سجن  زیچ  ریـصقت ،

شـسابل ای  ندب  هک  دـنک  شومارف  رگا  « 674 . » تسا حیحـص  شزامن  هدوب ، سجن  دمهفب  زامن  زا  دـعب  تسا و  سجن  شـسابل  ای  ندـب  هک 
رد هک  یسک  « 675 . » دیامن اضق  هتـشذگ ، تقو  رگا  دناوخب و  هرابود  ار  زامن  دیاب  دیایب ، شدای  نآ  زا  دـعب  ای  زامن  نیب  رد  و  تسا ، سجن 
هک  ) دشاب لاکشایب  نآ  اب  زامن  هک  دشابن  يروط  سجن  دوش و  سجن  شسابل  ای  ندب  زامن  نیب  رد  رگا  تسا ، زامن  لوغـشم  تقو  تعـسو 
نآ  136 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  زا  شیپ  دشابن و  حیحـص  نآ  اب  ندناوخ  زامن  هک  دوش  سجن  يروط  هکلب  دمآ ) دهاوخ  ًادعب 

تقو نامه  هک  دنک  کش  تسا و  سجن  شـسابل  ای  ندب  دمهفب  ای  هدـش  سجن  هک  دوش  تفتلم  دـناوخب ، تساجن  اب  ار  زامن  زا  يزیچ  هک 
مه هب  ار  زامن  نآ ، ندروآ  نوریب  ای  سابل  ندرک  ضوع  ای  سابل  ای  ندب  ندیـشک  بآ  هک  یتروص  رد  هدوب ، سجن  شیپ  زا  ای  هدش  سجن 

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  دیاب  دنزیمن ،
رگا ای  دروخیم ، مه  هب  زامن  دروآ ، نوریب  ای  دنک  ضوع  ار  سابل  ای  دشکب  بآ  ار  سابل  ای  ندب  رگا  هک  دشاب  يروط  هچنانچ  یلو  دروآ .
نیب رد  هک  یسک  دروم  رد  مکح  نیمه  و  دناوخب . زامن  كاپ  سابل  ندب و  اب  دنکـشب و  ار  زامن  دیاب  دنامیم ؛ هنهرب  دروآ ، نوریب  ار  سابل 
رهظا رب  انب  دناوخب ، دهاوخیم  هک  زامن  هیقب  دروم  رد  هتـسنادیمن ، لاح  هب  ات  یلو  تسا  هدـش  سجن  شـسابل  ای  ندـب  اًلبق  هک  دـیمهف  زامن 
زامن زا  يزیچ  هک  نآ  زا  شیپ  دوش و  سجن  وا  سابل  زامن  نیب  رد  رگا  تسا ، زامن  لوغشم  تقو  یگنت  رد  هک  یـسک  « 676 . » تسا يراج 

سجن شیپ  زا  ای  هدش  سجن  تقو  نامه  هک  دنک  کش  تسا و  سجن  وا  سابل  هک  دمهفب  ای  هدش  سجن  هک  دمهفب  دناوخب ، تساجن  اب  ار 
دیاب دروآ  نوریب  ار  سابل  دناوتیم  دـنزیمن و  مه  هب  ار  زامن  سابل ، ندروآ  نوریب  ای  ندرک  ضوع  ای  ندیـشک  بآ  هک  یتروص  رد  هدوب ،

زیچ رگا  اما  دـنک . مامت  ار  زامن  دروآ و  نوریب  ار  سابل  هدـناشوپ ، ار  وا  تروع  يرگید  زیچ  رگا  اـی  دـنک  ضوع  اـی  دـشکب  بآ  ار  ساـبل 
دنک مک  ار  سجن  سابل  دـناوتیم  هک  یتروص  رد  دـنک ، ضوع  اـی  دـشکب  بآ  دـناوتیمن  مه  ار  ساـبل  هدـناشوپن و  ار  وا  تروع  يرگید 
زامن سجن  سابل  نامه  اب  دیاب  تروص  نیا  ریغ  رد  دهد و  ماجنا  ار  راک  نیا  دـیاب  دروآ ، نوریب  ندـب  زا  ار  تسین  مزال  هک  يرادـقم  ینعی 

اب ار  زامن  زا  يزیچ  هک  نآ  زا  شیپ  دوش و  سجن  وا  ندـب  زامن  نیب  رد  رگا  تسا ، زامن  لوغـشم  تقو  یگنت  رد  هک  یـسک  « 677 . » دناوخب
سجن شیپ  زا  ای  هدش  سجن  تقو  نامه  هک  دـنک  کش  تسا و  سجن  وا  ندـب  دـمهفب  ای  هدـش ، سجن  هک  دوش  تفتلم  دـناوخب  تساجن 
یتروص رد  دراوم  نیا  یمامت  رد  هتـسنادیمن ، لاح  هب  ات  هدـش و  سجن  شندـب  زامن  لاح  رد  اًلبق  هک  دـمهفب  زامن  نیب  رد  هک  نیا  ای  هدوب 

هلاسر مامت  ار  زامن  لاح  نامه  اب  دیاب  دنزیم ، مه  هب  ار  زامن  رگا  دـشکب و  بآ  ار  ندـب  دـنزیمن ، مه  هب  ار  زامن  ندـب ، ندیـشک  بآ  هک 
هچنانچ دراد ، کش  دوخ  سابل  ای  ندـب  ندوب  كاپ  رد  هک  یـسک  « 678 . » تسا حیحـص  وا  زامن  دنک و   137 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت 

دعب هدوب و  سجن  اًلبق  هک  هتـسنادیم  رگا  اّما  تسا ؛ حیحـص  وا  زامن  هدوب ، سجن  شـسابل  ای  ندب  هک  دـمهفب  زامن  زا  دـعب  دـناوخب و  زامن 
. تسالطاب شزامن  تروص  نیارد  دوب ، هدشن  كاپ  هک  دیمهفزامن  زا  دـعب  دـناوخ و  زامن  لاح  نامه  هب  هن و  ای  هدـش  كاپ  هک  درک  کش 

حیحـص شزامن  هدشن ، كاپ  دـمهفب  زامن  زا  دـعب  دـناوخب و  زامن  نآ  اب  تسا و  هدـش  كاپ  دـنک  نیقی  دـشکب و  بآ  ار  سابل  رگا  « 679»
هک نیا  ای  هدشن  كاپ  هک  دـمهفب  دـعب  و  دوب - هدرک  راذـگاو  وا  هب  ار  راک  نیا  هک  دـشکب - بآ  ار  وا  سابل  يرگید  رگا  نینچمه  تسا و 

نیا یمامت  رد  تسا ؛ هدوب  كاپ  هدرک و  هابتـشا  هک  دیمهف  زامن  زا  دـعب  دـناوخ و  زامن  روط  نامه  و  هدـش ، سجن  شـسابل  ای  ندـب  دـیمهف 
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هک دنک  نیقی  اًلثم  تسین ، سجن  ياهنوخ  زا  هک  دنک  نیقی  دـنیبب و  دوخ  سابل  ای  ندـب  رد  ینوخ  رگا  « 680 . » تسا حیحص  شزامن  دراوم 
نیقی رگا  « 681 . » تسا حیحـص  شزامن  دـناوخ ، زامن  نآ  اب  دوشیمن  هک  هدوب  ییاهنوخ  زا  دـمهفب  زامن  زا  دـعب  هچنانچ  تسا ، هشپ  نوخ 

، تسا لمد  مخز و  نوخ  دـنک  نیقی  اًـلثم  تسا ، حیحـص  نآ  اـب  زاـمن  هک  تسا  یـسجن  نوخ  تسا ، وا  ساـبل  اـی  ندـب  رد  هک  ینوخ  دـنک 
دنک شومارف  ار  يزیچ  ندوب  سجن  رگا  « 682 . » تسا حیحص  شزامن  تسا ، لطاب  نآ  اب  زامن  هک  هدوب  ینوخ  دمهفب  زامن  زا  دعب  هچنانچ 
رگا یلو  تسا . حیحـص  شزامن  دیایب ، شدای  زامن  زا  دعب  دناوخب و  زامن  یـشومارف  لاح  رد  دـسرب و  نآ  هب  تبوطر  اب  شـسابل  ای  ندـب  و 

، دناوخب زامن  دنک و  لسغ  دشکب ، بآ  ار  دوخ  هک  نیا  نودب  و  دـسرب ، هدرک  شومارف  ار  نآ  ندوب  سجن  هک  يزیچ  هب  تبوطر  اب  شندـب 
اب وضو  ياـضعا  زا  ییاـج  رگا  زین  و  دوش . كاـپ  زین  ندـب  ندومن ، لـسغ  هب  هک  دـشاب  يروط  هک  نیا  رگم  تسا ، لـطاب  شزاـمن  لـسغ و 

وضو و دناوخب ، زامن  دریگب و  وضو  دشکب ، بآ  ار  اجنآ  هک  نآ  زا  شیپ  دسرب و  هدرک  شومارف  ار  نآ  ندوب  سجن  هک  يزیچ  هب  تبوطر 
رگا دراد ، سابل  کی  هک  یسک  « 683 . » دوش كاپ  زین  وضو  ياضعا  نتفرگ ، وضو  هب  هک  دشاب  يروط  هک  نیا  رگم  دشابیم  لطاب  شزامن 

اب دـشکب و  بآ  ار  ندـب  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  دـشاب ، هتـشاد  بآ  اهنآ  زا  یکی  ندیـشک  بآ  هزادـنا  هب  دوش و  سجن  شـسابل  ندـب و 
انب تسا  مزال  دشاب ، رتشیب  اهنآ  زا  یکی  تساجن  هک  یتروص  رد  یلو  دـناوخب ؛ زامن  سجن  سابل   138 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر 

درادـن و يرگید  ساـبل  سجن ، ساـبل  زا  ریغ  هک  یـسک  « 684 . » دـشاب نیمه  شاهفیظو  تسین  دـیعب  هـکلب  دـشکب ، بآ  ار  نآ  طاـیتحا  رب 
ود هک  یسک  « 685 . » تسا حیحـص  شزامن  دناوخب و  زامن  نآ  اب  دـیاب  دـنکریهطت ، ار  نآ  دـناوتیمن  يرگید  ّتلع  هب  ای  تقو  یگنترثارد 

رگا اًلثم  دـناوخب ، زامن  سابل  ود  ره  اـب  دـیاب  دراد  تقو  هچناـنچ  تسا ، مادـک  دـنادن  تسا و  سجن  اـهنآ  زا  یکی  دـنادب  رگا  دراد ، ساـبل 
مادک ره  اب  تسا ، گنت  تقو  رگا  یلو  دناوخب  رـصع  زامن  کی  رهظ و  زامن  کی  مادک  ره  اب  دیاب  دناوخب ، رـصع  رهظ و  زامن  دـهاوخیم 
رگا تسا ، مارح  یبصغ  سابل  ندیشوپ  دنادیم  هک  یـسک  دشاب و  حابم  دیاب  رازگزامن  سابل  « 686 : » مود طرش  تسا . یفاک  دناوخب  زامن 
رهظا تبرق ، دصق  ققحت  اب  هچرگ  دناوخب ، یبصغ  ریغ  سابل  اب  هرابود  ار  زامن  نآ  دیاب  طایتحا  رب  انب  دناوخب ، زامن  یبصغ  سابل  رد  ًادـمع 

هک ییاـهزیچ  نینچمه  و  نیچقرع ، لـثم  دـناشوپیمن  ار  تروع  ییاـهنت  هب  هک  ییاـهزیچ  ندوب  یبـصغ  تروص  رد  و  تسا . زاـمن  تحص 
یبصغ سابل  ندیشوپ  دنادیم  هک  یـسک  « 687 . » تسا يراج  مکح  نیمه  زین  دراد  يرگید  حابم  رتاـس  یلو  هدیـشوپ  ار  اـهنآ  رازگزاـمن 

هتفگ لبق  هلأسم  رد  هک  تسا  نامه  شمکح  دـناوخب  زامن  یبصغ  سابل  اب  ًادـمع  رگا  دـنکیم ، لطاب  ار  زاـمن  دـنادیمن  یلو  تسا ، مارح 
ًافرع خن  نآ  هک  يروط  هب  دنـشاب  هتخود  یبصغ  خـن  اب  ای  دـشاب ؛ یقاب  نآ  نیع  دـنیامن و  گنر  یبصغ  گنر  اب  ار  یـسابل  رگا  « 688 . » دش
رگا تسا  یبصغ  وا  سابل  هک  دنک  شومارف  ای  دـنادن  رگا  « 689 . » تسا لطاب  طایتحا  رب  انب  مارح و  نآ  اب  زامن  دوشن ، باـسح  هدـش  فلت 

رد یبصغ  سابل  بحاص  رگا  « 690 . » تسا حیحـص  رهظا  ربانب  شزامن  دناوخب ، زامن  نآ  اب  دـشاب و  هدرک  بصغ  ار  سابل  نآ  شدوخ  هچ 
ندناوخ زامن  دش ، لصاح  وا  تیاضر  هب  ملع  یقیرط   139 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  هب  ای  داد و  نذا  سابل  نآ  رد  زامن  صوصخ 

ای سمخ  يرگید  لوپ  زا  هک  ینامز  ات  درخب  سابل  هدادـن  ار  نآ  تاکز  ای  سمخ  هک  یلوپ  نیع  اب  رگا  « 691 . » تسا حیحص  سابل  نآ  رد 
يازجا زا  دیاب  رازگزامن  سابل  « 692 : » موس طرـش  تسا . لطاب  طایتحا  رب  انب  مارح و  سابل  نآ  رد  ندناوخ  زامن  تسا  هدادن  ار  نآ  تاکز 

سابل درادن  هدنهج  نوخ  یهام ، دننام  هک  ياهدرم  تشوگ  لالح  ناویح  يازجا  زا  رگا  یلو  دشابن . دراد  هدنهج  نوخ  هک  ياهدرم  ناویح 
ای دشاب ، رازگزامن  هارمه  درادن  حور  هک  مشپ  وم و  دننام  تشوگ  لالح  رادرم  زا  يزیچ  رگا  « 693 . » درادن یعنام  نآ  رد  زامن  دنک ، هیهت 

مارح ناویح  يازجا  زا  دیاب  رازگ  زامن  سابل  « 694 : » مراهچ طرش  تسا . حیحص  شزامن  دناوخب ، زامن  دناهدرک  هیهت  اهنآ  زا  هک  یـسابل  اب 
نوخ رگا  و  تسا ؛ لطاب  طوحا  رهظا و  رب  انب  وا  زامن  دشاب ، رازگزامن  هارمه  مه  نآ  زا  ییوم  رگا  دشابن و  دراد  هدـنهج  نوخ  هک  یتشوگ 
حبذ ار  نآ  عرـش  روتـسد  هب  ینعی  درک  هیکذـت  ار  نآ  دوشب  هچ  رگا  تسین  هجویب  بانتجا  هکلب  تسا  بانتجا  رد  طاـیتحا  درادـن  هدـنهج 

ای ندـب  رب  هبرگ  دـننام  تشوگ  مارح  ناویح  زا  يرگید  تبوطر  اـی  ینیب  اـی  ناـهد  بآ  رگا  « 695 . » دشاب كوکـشم  نآ  هیکذـت  ای  درک و 
دشاب و رازگزامن  سابل  ای  ندب  رب  یناسنا  ناهد  بآ  قرع و  وم ، رگا  « 696 . » درک بانتجا  نآ  زا  زامن  لاح  رد  دیاب  دشاب ، رازگزامن  سابل 
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مارح ای  تسا  تشوگ  لالح  ناویح  كرک  ای  مشپ  ای  وم  زا  یسابل  هک  دشاب  هتـشاد  کش  رگا  « 697 . » درادن لاکشا  زامن  دنشاب  كاپ  اهنآ 
نآ سنج  رگا  و  درادن ؛ یعنام  نآ  اب  ندناوخ  زامن  یمالـسا ، ریغ  ياهروشک  رد  هچ  دشاب  هدش  هیهت  یمالـسا  ياهروشک  رد  هچ  تشوگ ،

«698 . » دش هتفگ  رادرم ، ثحب  تراهط ، ماکحا  رد  نآ  مکح  دشاب  نآ  دننام   140 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  مرچ و  تسوپ و  زا 
لامتحا تسا و  فدص  دنادب  رگا  درادن و  یعنام  نآ  اب  ندناوخ  زامن  تسا  ناویح  زا  نآ ، دننام  یفدص و  همکد  دـهد  لامتحا  ناسنا  رگا 

، درادن لاکشارهظاربانب  ندناوخ  زامن  زخ  باجنس و  تسوپ  اب  « 699 . » درادن عنام  نآ  اب  ندناوخ  زامن  دشاب  هتشادن  تشوگ  فدص  دهدب 
زا هک  دنادیمن  هک  یـسابل  اب  رگا  « 700 . » تسا باجنـس  زا  بانتجا  طایتحا ، یلو  تسا ؛ هدش  هیکذت  عرـش  روتـسد  هب  مینادب  هکنیا  زا  دعب 

لطاب و  تسا . مارح  درم  يارب  فابالط  سابل  ندیشوپ  « 701 : » مجنپ طرش  تسا . حیحص  شزامن  دناوخب  زامن  تسا  تشوگ  مارح  ناویح 
نز يارب  یلو  تسین ؛ هجویب  هکلب  تسا  زامن  ندوب  لطاب  رد  طایتحا  تسا و  لمأت  لـحم  دراوم  همه  رد  قلطم  روط  هب  نآ  اـب  زاـمن  ندـش 

نتـسب ندرک و  تسد  هب  الط  رتشگنا  هنیـس و  هب  الط  ریجنز  نتخیوآ  لـثم  ـالط  هب  ندرک  تنیز  « 702 . » درادن لاکـشا  زامن  ریغ  زامن و  رد 
طایتحا قباطم  هچرگا  تسا  لمأت  اهنآ  اب  زاـمن  ندوب  لـطاب  رد  و  تسا ، مارح  زاـمن  ریغ  زاـمن و  رد  درم  يارب  تسد  هب  ـالط  یچم  تعاـس 

دراد الط  شـشوپ  هک  ینادند  نینچمه  و  دنکب ، شـشوپ  قدص  هکنیا  نودـب  نآ  لمح  الط و  نتـشاد  هارمه  و  تسین . هجو  زا  یلاخ  هکلب 
درم سابل  « 703 : » مشـش طرـش  درادـن . لاکـشا  زامن  ریغ  زامن و  رد  نز ، يارب  الط  هب  ندرک  تنیز  یلو  درادـن . یعنام  زاـمن  رد  درم  يارب 

راولـش و دنب  ای  نیچقرع و  لثم  ییاهزیچ  یلو  تسا  مارح  درم  يارب  نآ  ندیـشوپ  مه  زامن  ریغ  رد  دشابن و  صلاخ  مشیربا  دـیاب  رازگزامن 
فالخ هچرگ  تسا  حیحص  اهنآ  اب  زامن  رهظا  رب  انب  دشاب  صلاخ  مشیربا  رگا  دناشوپیمن - ار  تروع  ییاهنت  هب  هک  نآ - دننام  باروج و 

، دـشاب صلاـخ  مشیربا  نآ  زا  يرادـقم  رتسآ  اـی  ساـبل  ماـمت  رتـسآ  رگا  « 704  » 141 ص : نتم ، لـئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  تسا . طاـیتحا 
ار زامن  درادن و  لاکـشا  دشاب  درم  بیج  رد  رگا  نآ ، دـننام  یمـشیربا و  لامتـسد  « 705 . » تسین لاکـشا  زا  یلاخ  درم  يارب  نآ  ندیـشوپ 

زامن تحص  یلو  درادن ؛ لاکشا  زامن  ریغ  زامن و  رد  رهظا  رب  انب  لکشم  ياثنخ  نز و  يارب  یمشیربا  سابل  ندیشوپ  « 706 . » دنکیمن لطاب 
یمشیربا یبصغ و  سابل  ندیـشوپ  « 707 . » تسا لمأت  لحم  وا ، زامن  تیعرـش  رب  انب  رایتخا ، لاـح  رد  یمـشیربا  ساـبل  اـب  فّلکمریغ  رـسپ 

سابل دـشوپب و  سابل  تسا  راچان  هک  یـسک  زین  و  درادـن ؛ یعنام  يراچان  لاـح  رد  هدـش ، هیهت  رادرم  زا  هک  یـسابل  فاـبالط و  صلاـخ و 
سابل زا  ریغ  رگا  « 708 . » دناوخب زامن  اهـسابل  نیا  اب  دـناوتیم  دوریمن ، نیب  زا  وا  يراچان  مه  تقو  رخآ  ات  درادـن و  اهنیا  زا  ریغ  يرگید 

دش هتفگ  ناگنهرب  يارب  هک  يروتـسد  هب  دیاب  دشوپب ، سابل  تسین  راچان  درادن و  يرگید  سابل  هدش ، هیهت  رادرم  زا  هک  یـسابل  یبصغ و 
، دشاب راچان  سابل  ندیشوپ  رد  هچنانچ  درادن ، يرگید  سابل  هدش  هیهت  تشوگ  مارح  ناویح  زا  هک  یسابل  زا  ریغ  رگا  « 709 . » دناوخب زامن 

درم رگا  « 710 . » دروآ اجب  ار  زامن  دش  هتفگ  ناگنهرب  يارب  هک  يروتسد  هب  دیاب  دشابن ، راچان  رگا  دناوخب و  زامن  سابل  نامه  اب  دناوتیم 
يارب هک  يروتسد  هب  دیاب  دشابن ، راچان  سابل  ندیشوپ  رد  هچنانچ  دشاب ، هتشادن  يرگید  سابل  فابالط ، ای  صلاخ  یمـشیربا  سابل  زا  ریغ 

، نز يارب  نادرم  ِصوصخم  سابل  ندیشوپ  نینچمه  و  درم ، يارب  نانز  صوصخم  سابل  ندیشوپ  « 711 . » دناوخب زامن  دش  هتفگ  ناگنهرب 
تنیز هب  نز  درم و  زا  کیره  نییزت  زین  و  تسا ، لمأت  دروم  دشابن ، ترهش  سابل  رد  لخاد  هک  یعقوم  ات  ندوب  مارح  هچ  رگا  تسا ، مارح 
فالخ نآ  دـننام  تخود و  شُرب و  هوحن  ای  گنر  اـی  سنج  تهج  زا  هک  تسا  یـسابل  زا  تراـبع  ترهـش  ساـبل  و  تسا ؛ مارح  يرگید ،

142 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دشاب . سابل  هدنشوپ  ّيز  نأش و 

رازگزامن سابل  ندب و  ءانثتسا  دراوم 

هب - 1 تسا : حیحـص  وا  زامن  دـشاب ، سجن  رازگزامن  سابل  اـی  ندـب  رگا  دوشیم ، هتفگ  ًادـعب  اـهنآ  لیـصفت  هک  تروص  راـهچ  رد  « 712»
زا رتمک  رادقم  هب  وا  سابل  ای  ندـب  - 2 دشاب . هدش  هدولآ  نوخ  هب  شندـب  ای  سابل  تسا ، وا  ندـب  رد  هک  یلمد  ای  تحارج  ای  مخز  هطـساو 

سابل ای  ندب  اب  دـشاب  راچان  - 3 دشاب . هدولآ  نوخ  هب  دوشیم ،- تداهـش ) تشگنا   ) هبابـس تشگنا  رـس  دنب  هزادـنا  هب  ًابیرقت  هک  مهرِد -،
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دعب لئاسم  رد  لیصفت  هب  تروص  راهچ  نیا  ماکحا  دشاب . سجن  نیچقرع ، باروج و  دننام  وا  کچوک  ياهسابل  - 4 دناوخب . زامن  سجن 
ای ندب  ندیـشک  بآ  هک  تسا  يروط  هچنانچ  دشاب ، لمد  ای  تحارج  ای  مخز  نوخ  رازگزامن  سابل  ای  ندـب  رد  رگا  « 713 . » دوشیم هتفگ 

نوخ نآ  اب  دناوتیم  تسا ، هدشن  بوخ  لمد  ای  تحارج  ای  مخز  هک  یتقو  ات  تسا ، تخـس  مدرم  رتشیب  يارب  سابل  ندرک  ضوع  ای  سابل 
تحـص تسا ، لکـشم  تخـس و  وا  صخـش  يارب  یلو  تسین ، تخـس  نآ  ندیـشک  بآ  مدرم  يارب  هک  تسا  يروط  رگا  و  دناوخب ، زامن 

دناهتـشاذگ مخز  يور  هک  ییاود  ای  هدمآ  نوریب  نوخ  اب  هک  یکرچ  رگا  تسا  نینچمه  و  تسین ؛ هجو  زا  یلاخ  ندـب  ای  سابل  نیا  اب  زامن 
رد تسا ، ناسآ  نآ  نتـسش  دوشیم و  بوخ  يدوز  هب  هک  یمخز  یگدـیرب و  نوخ  رگا  « 714 . » دشاب وا  سابل  ای  ندب  رد  هدـش ، سجن  و 

سجن مخز  تبوطر  هب  دراد ، هلـصاف  مخز  اب  هک  سابل  اـی  ندـب  زا  ییاـج  رگا  « 715 . » تسا لطاب  وا  زامن  دـشاب ، رازگزامن  سابل  ای  ندـب 
نآ اب  ندـناوخ  زامن  دوشیم ، هدولآ  مخز  تبوطر  هب  ًالومعم  هک  سابل  ای  ندـب  زا  يرادـقم  یلو  دـناوخب . زاـمن  نآ  اـب  تسین  زیاـج  دوش ،

ای ندب  هب  ینوخ  تسا ، اهنیا  دننام  ینیب و  ناهد و  يوت  هک  یمخز  ای  دـشابن  نوریب  نآ  ياههناد  هک  يریـساوب  زا  رگا  « 716 . » درادن یعنام 
اب دشاب  روبجمو  رطـضم  ًافرع  هکنیارگم  دـناوخب   143 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  زامن  نآ  اب  دـناوتیمن  رهظا  رباـنب  دـسرب ، ساـبل 

ياههناد هک  يریساوب  نوخ  اما  و  دشاب . تخس  لکشم و  اهنآ  ضیوعت  ای  ندیشک  بآ  وا  صخـش  يارب  ای  دناوخب  زامن  سابلای  ندب  نیمه 
زامن لاکـشا  نودـب  دـنکیم ، سجنار  شـسابل  ای  ندـب  تسا  نوریب  رد  هک  يریـساوب  لثم  یلو  هدوب  لخاد  رد  هکنیااـی  تسا و  نوریب  نآ 
دنادن دنیبب و  تسا  مهرِد  زا  رتشیب  هک  ینوخ  دوخ  سابل  ای  ندب  رد  رگا  تسا ، مخز  شندـب  هک  یـسک  « 717 . » تسا زیاج  نآ  اب  ندناوخ 

رادرم و رفاـک ، كوخ ، گـس ، نوخ  ینزوس  رـس  رگا  « 718 . » دـناوخب زامن  نآ  اـب  تسا  زیاـج  رهظا  رب  اـنب  رگید ، نوخ  اـی  تسا  مخز  زا 
، هضاحتـسا سافن ، ضیح ، نوخ  طایتحا  رب  انب  تسا و  لطاب  وا  زامن  دشاب ، رازگزامن  سابل  ای  ندـب  رد  طوحا ، رب  انب  تشوگ  مارح  ناویح 
رد دشاب ، سابل  ندب و  ياج  دـنچ  رد  هچ  رگا  تشوگ ، لالح  ناویح  نوخ  ای  ناسنا  ندـب  نوخ  لثم  رگید  ياهنوخ  یلو  تسا . نینچ  زین 

اهنآ دوشیم  هچنانچ  دشاب  ندب  رد  مخز  دنچ  رگا  « 719 . » درادن لاکـشا  نآ  اب  ندناوخ  زامن  دشاب ، مهرِد  زا  رتمک  مه  يور  هک  یتروص 
هچ رگا  دوشیم ، باسح  مخز  کی  مادکره  دـشابن ، لکـشم  صخـش  نآ  يارب  درک و  ریهطت  رگیدـکی  زا  يادـج  ندیـشک ، بآ  عقوم  ار 
رد هک  ینوخ  عومجم  دیاب  « 720 . » دیـشک بآ  نآ  نوخ  زا  ار  سابل  ای  ندب  دیاب  دش  بوخ  هک  مادـکره  و  دـشاب ، مه  هب  کیدزن  اهمخز 

هناگادـج هدرک  تیارـس  مه  سابل  رتسآ  هب  ای  هدیـسر  سابل  تشپ  هب  هک  ینوخ  نیا  رب  انب  دـشابن ، رتشیب  مهرد  کی  رادـقم  زا  تسا  ساـبل 
دیاب هنرگ  درادـن و  یعنام  دوب ، رتمک  مهرد  کی  زا  رگا  هک  تفرگ  رظن  رد  هدـش ، ینوخ  هک  ار  ییاهاج  عومجم  دـیاب  دوشیم و  باـسح 

رد دنک ، هدولآ  ار  فارطا  هک  دـسرب  نآ  هب  یتبوطر  دـشاب و  مهرد  زا  رتمک  سابل  ای  ندـب  نوخ  رگا  « 721 . » دوش ضیوعت  ای  هدیـشک  بآ 
ینوخ سابل  ای  ندـب  رگا  « 722 . » تسا حیحـص  زامن  رهظا  رب  انب  دـشابن ، مهرد  هزادـنا  هب  هدیـسر ، نآ  هب  هک  یتبوطر  نوخ و  هک  یتروص 
زامن نآ  اب  دوشیم  رهظا  رب  انب  دـشاب ، مهرد  زا  رتمک  هدـش  سجن  هک  يرادـقم  رگا  دوش ، سجن  دـسرب و  نوخ  هب  تبوطر  اـب  یلو  دوشن ،

نآ هب  يرگید  تساجن  دشاب و  مهرد  زا  رتمک  تسا  سابل  ای  ندـب  رد  هک  ینوخ  رگا  « 1  » 144 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دناوخ .
کچوک ياـهسابل  رگا  « 2 . » تسین زیاج  نآ  اـب  ندـناوخ  زاـمن  دـسرب ، ساـبل  اـی  ندـب  هب  و  دزیرب ، نآ  يور  لوب  هرطق  کـی  اًـلثم  دـسرب 
تـسرد نیعلاسجن  ناویح  رادرم و  زا  هچنانچ  دـشاب ، سجن  دـیناشوپ ، ار  تروع  اهنآ  اب  دوشیمن  هک  باروج ، نیچقرع و  لثم  رازگزامن 

اهنآ اب  تبوطر  اب  ای  دشاب و  هدشن  تسرد  زین  تشوگ  مارح  تاناویح  ریاس  زا  دیاب  طایتحا  رب  انب  تسا و  حیحـص  نآ  اب  زامن  دـشاب ، هدـشن 
زیاج سجن  يوقاچ  دـیلک و  لامتـسد و  دـننام  سجن  زیچ  « 3 . » درادـن لاکـشا  دـناوخب  زامن  سجن  رتشگنا  اب  رگا  و  دـشاب . هدرکن  تاقالم 

لاکـشا نآ  اب  زامن  تسا ، سجن  هدیـشوپن و  ار  نآ  یلو  دشاب  وا  هارمه  تسین ، تروع  رتاس  هک  یـسابل  رگا  دشاب و  رازگزامن  هارمه  تسا 
یلو تسا  مهرد  زا  رتمک  تسا ، وا  سابل  اـی  ندـب  رد  هک  ینوخ  دـنادیم  رگا  « 4 . » تسا بانتجا  طوحا  دـشاب  تروع  رتاس  رگا  و  درادـن .
رگا « 5 . » تسین مزال  نتـسش  دـناوخب و  زامن  نوخ  نآ  اب  هک  تسا  زیاج  دـنکیم ، لطاب  ار  زامن  هک  دـشاب  ییاهنوخ  زا  دـهدیم  لاـمتحا 
دعب دـناوخب و  زامن  تسا و  لطاب  نآ  اب  زامن  هک  تسا  ییاهنوخ  زا  هک  دـنادن  دـشاب و  مهرد  زا  رتمک  تسا  ندـب  ای  ساـبل  رد  هک  ینوخ 
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زا رتمک  هک  دـنک  ادـیپ  داقتعا  رگا  تسا  نینچمه  و  تسین ؛ مزال  زامن  هداعا  تسا ، لطاب  نآ  اب  زامن  هک  هدوب  ییاهنوخ  زا  هک  دوش  مولعم 
. تسین مزال  هداعا  زین  تروص  نیا  رد  هک  هدوب  رتشیب  ای  مهرد  رادقم  هب  هک  دوش  مولعم  دعب  دناوخب و  زامن  تسا و  مهرد 

رازگزامن سابل  تاهورکم 

سابل ندیشوپ  زا : دنترابع  اهنآ  زا  یتمسق  تسا . بوخ  دنک  كرت  دوش  دایز  شزامن  باوث  هک  نیا  دیما  هب  ار  زیچ  دنچ  رازگزامن  رگا  « 6»
حیـضوت هلاسر  اب  کنح  نودـب  و  ندادرارق ، نهاریپ  يور  ار  راولـش  و  دـشاب ، تروع  رتاس  هک  كزان  سابل  و  ءاسک ، همامع و  زا  ریغ  هایس 

یسابل و  دنکیمن ، زیهرپ  تساجن  زا  هک  یسک  سابل  ندیـشوپ  و  ندش ، ماما  ءادر  نودب  و  ندناوخ ، زامن  همامع   145 ص : نتم ، لئاسملا ،
اپ رد  ناـنز  هک  يرویز   ) لاـخلخ باـقن و  اـب  ندـناوخ  زاـمن  و  دراد ، تروص  شقن  هک  يرتشگنا  ندرک  تسد  و  دراد ، تروص  شقن  هک 

. نادرم يارب  باقن  اب  نانز و  يارب  دنکیم ) ادص  دننکیم و 

« رازگزامن ناکم  »

سابل ندـب و  هب  هک  یبوطرم  تساجن  زا  رازگزامن  ناـکم  مود : طرـش  دـشاب . حاـبم  ناـکم  لوا : طرـش  دراد : طرـش  ود  رازگزاـمن  ناـکم 
، دـشاب اـهنیا  دـننام  تخت و  شرف و  يور  هچ  رگا  دـناوخیم  زاـمن  یبصغ  کـلم  رد  هک  یـسک  « 7 . » دشاب یلاخ  دـنک  تیارـس  رازگزامن 
رد ندناوخ  زامن  یلو  تشاد ؛ تبرق  دصق  رگا  طایتحا  رب  انب  تسا  نینچمه  و  دشاب ؛ هتـشادن  زامن  رد  تبرق  دصق  رگا  تسا ، لطاب  شزامن 

تعفنم هک  یکلم  رد  ندناوخ  زامن  « 8 . » درادـن یعنام  رهظا  رب  انب  تسا  یبصغ  نآ  راوید  طقف  هک  یئاج  رد  یبصغ و  همیخ  فقـس و  ریز 
ار هناخ  نآ  هک  یـسک  هزاجا  نودب  يرگید  ای  هناخ  بحاص  رگا  ياهراجا  هناخ  رد  اًلثم  تسا  لطاب  وا  هزاجا  نودب  تسا ، يرگید  لام  نآ 

ندناوخ زامن  هب  رجأتـسم  دنک  نامگ  هک  دشاب  راک  رد  ییاههناشن  ای  دنادب و  هک  نیا  رگم  تسا ، لطاب  شزامن  دـناوخب ، زامن  هدرک  هراجا 
تیاضر مدع  هب  نامگ  بجوم  ات  دشابن  راک  رد  رجاتسم  تیاضر  مدع  هب  تبسن  ییاههناشن  ای  دنادن  رگا  هکلب  رهظا ، رب  انب  تسا  یضار  وا 

رگا اًلثم  دناوخب ، زامن  دراد  یّقح  نآ  رد  يرگید  هک  یکلم  رد  رگا  تسا  نینچمه  و  دناوخب ؛ زامن  رهظا  رب  انب  دـناوتیم  زاب  دوش  رجاتـسم 
زامن « 9 . » دناوخ زامن  وا  کلم  رد  دوشیمن  دننکن ، ادج  ار  ثلث  یتقو  ات  دنناسرب ، یفرصم  هب  ار  وا  لام  ثلث  هک  دشاب  هدرک  تیـصو  ّتیم 

نودـب هلاخ  ییاد و  هّمع ، ومع ،  146 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  رهاوخ ، ردارب ، هّدج ، ّدج ، دنزرف ، ردام ، ردپ ، هناخ  رد  ندـناوخ 
دیما رگا  ّرطضم ، ای  یبصغ و  ناکم  رد  سوبحم  لثم  روذعم ، صخش  « 10 . » تسا يواسم  مدرم  ریاس  اب  اهنآ ، لاح  تسین و  زیاج  اهنآ  نذا 

نآ زا  نتفر  نوریب  نکمت  هک  یتروص  رد  و  دزادـنیب ؛ ریخأت  ار  زامن  دـیاب  طوحا  رب  انب  دراد  تقو  رخآ  ات  ار  رذـع  ندـش  فرطرب  نکمت و 
هک ییاج  رد  ای  هدوب  یبصغ  هک  دـمهفب  زامن  زا  دـعب  دـناوخب و  زامن  ییاـج  رد  رگا  « 11 . » تسا حیحـص  اج  نآ  رد  زامن  درادـن  ار  ناکم 

بـصغ شدوخ  هچ  رگا  تسا  حیحـص  رهظا  رب  انب  وا  زامن  دـیایب ، شدای  زامن  زا  دـعب  دـناوخب و  زاـمن  هدرک ، شومارف  ار  نآ  ندوب  یبصغ 
زامن هیقب  دیاب  دنزب  مه  هب  ار  زامن  هک  نیا  نودب  ناکما  تروص  رد  تسا  یبصغ  ناکم  نآ  هک  دـیمهف  زامن  نیب  رد  رگا  یلو  دـشاب . هدرک 
تقو رگا  و  دریگب ؛ رـس  زا  ار  زامن  حابم ، ییاج  رد  دنک و  عطق  ار  زامن  دیاب  دشابن  نکمم  هک  یتروص  رد  و  دهد ، ماجنا  حابم  ناکم  رد  ار 
ییاج دـنادب  رگا  « 12 . » دروآیم اـجب  ناـکم  نآ  زا  جورخ  نیح  رد  ار  زاـمن  هّیقب  تسا و  حیحـص  هدروآ  اـجب  زاـمن  زا  هچنآ  تـسا  گـنت 

زامناجنآ رد  دـشاب و  رـصقم  هدرک و  یهاتوک  مه  هلأـسم  نتـسنادن  رد  تسا و  لـطاب  زاـمن  یبصغ  ياـج  رد  هک  دـنادن  یلو  تسا  یبصغ 
یسک « 13 . » تسا لطاب  شزامن  طایتحا  ربانب  زاب  تشاد  زامن  رد  تبرق  دصق  رگا  و  تشادن ، تبرق  دصق  رگا  تسا ، لطاب  وا  زامن  دناوخب ،
زامن دـنک و  فرـصت  کلم  نآ  رد  دـناوتیمن  شکیرـش  هزاجا  نودـب  دـشابن ، ادـج  وا  مهـس  رگا  تسا ، کیرـش  يرگید  اب  یکلم  رد  هک 

ای دنادب  ناسنا  هک  نیا  رگم  درادن  لاکـشا  تسا  هدامآ  نیدراو  يارب  هک  اهنیا  دننام  مامح و  هناخرفاسم و  رد  ندـناوخ  زامن  « 14 . » دناوخب
نیا رد  زین  دشابیم  یسک  کلم  هک  رگید  ياهاج  و  تسین . یـضار  وا  ندناوخ  زامن  هب  شبحاص  دنک  نامگ  هک  دشاب  راک  رد  ییاههناشن 
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دنک نامگ  هک  دـشاب  راک  رد  ییاههناشن  اـی  دـنادب و  هک  تسین  حیحـص  زاـمن  یتروص  رد  هک  تسا  یمومع  ياـهناکم  نیا  دـننام  هلأـسم 
ندـیباوخ نتـسشن و  ندـناوخ و  زامن  تسا  تاناویح  هاگارچ  رود و  يدابآ  زا  هک  یعیـسو  رایـسب  نیمز  رد  « 15 . » تسین یـضار  شبحاص 

شبحاص دنک  نامگ  هک  دـشاب  راک  رد   147 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ییاههناشن  ای  دنادب و  ناسنا  هک  نیا  رگم  درادـن  لاکـشا 
ریغص اهنآ  نیکلام  نایم  رد  هچ  رگا  درادن ، راوید  تسا و  هد  کیدزن  هک  مه  یتعارز  ياهنیمز  رد  نینچمه  و  رهظا ؛ رب  انب  تسین  یـضار 
زامن مارح و  نآ  رد  فرصت  دنـشاب  یـضاران  شنابحاص  زا  یکی  رگا  یلو  درادن ، لاکـشا  یئزج  تافرـصت  روبع و  زامن و  دشاب ، هناوید  و 

تبسن یبدایب  هک  یتروص  رد  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ماما  مالـسلا و  هیلع  ربمایپ  ربق  يواسم  ای  رتولج  ندناوخ  زامن  « 16 . » تسا لطاب 
بانتجا نداتـسیا  رتولج  زا  ًاصوصخم  راک  نیا  زا  یلک  روط  هب  هک  تسا  نیا  بحتـسم  طایتحا  یلو  تسا  هورکم  رهظاربانب  دـشابن  اـهنآ  هب 

، درادن لاکشا  دوشن  یمارتحایب  نداتـسیا  ربق  زا  رتولج  ای  يواسم  هک  دشاب  رهطم  ربق  وا و  نیب  راوید  دننام  يزیچ  زامن  رد  رگا  « 17 . » دوش
تـسا سجن  رگا  رازگزامن  ناکم  « 18 . » تسین یفاک  ندش  هلـصاف  يارب  هداتفا  نآ  يور  هک  ياهچراپ  حیرـض و  فیرـش و  قودنـص  یلو 
تیارـس سابل  ای  ندب  هب  تساجن  رگا  هک  دشاب  رت  يروط  هک  نیا  رگم  دسرب  وا  سابل  ای  ندـب  هب  نآ  تبوطر  هک  دـشاب  رت  يروط  هب  دـیابن 

مه کشخ  هک  یتروص  رد  دشاب  سجن  رگا  دراذگیم  نآ  رب  ار  یناشیپ  هک  ییاج  یلو  دـمآ ؛ دـهاوخ  هک  نانچ  دـنکن  لطاب  ار  زامن  درک 
نآ نیب  هک  نیا  رگم  رهظا ، رب  انب  تسا  هورکم  درم  اب  شودـمه  يواسم و  ای  درم  زا  رتولج  نز  ندـناوخ  زامن  « 19 . » تسا لطاب  زامن  دشاب 
جنپ دودح  هک  عارذ  هد  رثکا  دح  بجو و  کی  لقا  دح  رادـقم  هب  ود  نآ  نیب  هک  نیا  ای  دوشب و  لئاح  نآ  دـننام  هدرپ و  دـننام  يزیچ  ود ،

148 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دوشیم . هتشادرب  ای  مک و  تهارک  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  هلصاف  دوشیم  رتم 

« دجسم ماکحا  »

رگا تسا ، یفاک  دنک  نآ  رب  تلالد  هک  یلمعره  هکلب  تسین  مزال  فقو  هغیـص  دجـسم ، ناونع  هب  یناکم  نداد  رارق  رد  رهظا ، رب  انب  « 20»
و عرـش ؛ مکاح  ای  یلوتم  لوبق  رد  نینچمه  و  تسا . طوحا  تیدجـسم  ناونع  هب  تیفقو  هب  ظّفلت  و  نآ ، باجیا  رد  ظـفل  ندرب  راـک  هب  هچ 
، دنک مالعا  ار  ّتیدجسم  و  هَِّلل » ًادِجـسَم  ُُهْتلَعَج  : » دیوگب هدارا  تین و  اب  هک  تسا  یفاک  و  دجـسم ؛ فقو  رد  تسا  تبرق  دصق  رابتعا  رهظا 

موکحم شزامن  هک  رفن  کی  تسا  یفاک  شضبق  رد  و  يوغل ؛) يانعم  هب  دجسم  لباقم  رد   ) تسا لومعم  نیملسم  فرع  رد  هک  ییانعم  هب 
موکحم هک  یتروص  رد  نیفلاخم ، دجاسم  رب  تسا  ّتیدجسم  راثآ  بیترت  برقا  و  دناوخب ؛ زامن  اج  نآ  رد  فقاو  نذا  اب  دشاب  تحـص  هب 

«21 . » تسا لمأت  لحم  تاهج  ریاس  رد  یلو  تسا  نیفلاخم  دجاسم  دننام  برقت  لوصح  تهج  رد  اههسینک  اهاسیلک و  و  دنـشابن ؛ رفک  هب 
ار نآ  تساـجن  ًاروـف  دـیاب  تسا  هدـش  سجن  هک  دـمهفب  سکره  تسا و  مارح  دجـسم  نطاـب  رهاـظ و  ماـب ، فقـس ، نـیمز ، ندرک  سجن 

فرطرب ار  شتـساجن  دوـش  سجن  رگا  دـننکن و  سجن  مه  ار  دجـسم  راوـید  نوریب  فرط  هک  تسا  نآ  بـجاو  طاـیتحا  و  دـنک ؛ فرطرب 
سابل نتشاذگ  « 22 . » دوش نیملسم  دجاسم  دراو  دیابن  رفاک  طوحا  رب  انب  و  دشاب . هدادن  رارق  دجسم  ءزج  ار  نآ  فقاو  هک  نآ  رگم  دنیامن 

نآ هب  یمارتحایب  بجوم  دـنکن و  تیارـس  دجـسم  هب  نآ  تساجن  هک  یتروص  رد  دجـسم ، رد  سّجنتم  سجن و  ياـهزیچ  ریاـس  سجن و 
دننک و یـشاقن  ار  يزیچ  تروص  دیابن  نینچمه  دـنیامن و  تنیز  دـیابن  الط  هب  ار  دجـسم  بجاو  طایتحا  رب  انب  « 23 . » درادن یعنام  دشابن ،
رد ندـناوخ  زامن  دراد  لامتحا  و  دراد ، لاکـشا  مه  دجـسم  ریغ  رد  هک  دراد ، حور  ناویح  ناسنا و  لثم  هک  ییاهزیچ  ًاصوصخم  دنـشکب ،

149 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  درادن . یعنام  دجـسم  رد  هحیحـص  ثیداحا  نآرق و  نتـشون  یلو  دـشاب ؛ هورکم  مه  دـجاسم  نیا 
رگید ياهزیچ  هرجنپ و  رد و  نتخورف  « 25 . » دنیامن هداج  کلم و  لخاد  ای  دنشورفب ، ار  نآ  دنناوتیمن  دوش  مه  بارخ  دجـسم  رگا  « 24»
تسین فرصم  لباق  دجسم  نآ  رد  هچنانچ  و  دننک ، دجسم  نامه  ریمعت  فرص  ار  اهنیا  دیاب  دوش ، بارخ  دجسم  رگا  تسا و  مارح  دجسم 

رد درادن  زاین  نآ  لوپ  هب  نآ و  دوخ  هب  دجسم  نآ  رگا  دننک و  دجسم  نآ  زاین  فرـص  دنـشورفب و  دراد ، زاین  نآ  لوپ  هب  دجـسم  نامه  و 
يارب هک  یتاروذن  هّلغ و  و  دننک . دجـسم  فرـص  ار  نآ  لوپ  دنـشورفب و  دـشابن  زاین  مه  اجنآ  رگا  دـننک و  فرـصم  ار  نآ  رگید  دـجاسم 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 174 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ریاس رد  ار  اهنآ  ناوتیم  دجـسم  نآ  رد  فرـصم  ندوب  روذـعم  ای  دجـسم و  نآ  ندوب  زاـینیب  تروص  رد  هدـش ، هداد  رارق  ینیعم  دجـسم 
ای هدـش و  نیعم  دراوم  رد  فرـصم  رذـعت  اب  و  هفرـشم ؛ دـهاشم  هفوقوم  تاروذـن  تالغ و  مکح  تسا  نینچمه  و  درک ؛ فرـصم  دـجاسم 

کیدزن هک  يدجسم  ریمعت  دجسم و  نتخاس  « 26 . » دومن فرصم  تاّربم  تاریخ و  قلطم  رد  ار  تاروذن  تالغ و  نآ  ناوتیم  نآ ، ِلثامم 
هرابود دننک و  بارخ  ار  نآ  دنناوتیم  دـشابن ، نکمم  نآ  ریمعت  هک  دوش  بارخ  يروط  دجـسم  رگا  تسا و  بحتـسم  دـشابیم  یبارخ  هب 
دجـسم رد  زیچ  دـنچ  « 27 . » دـنزاسب رتـگرزب  دـننک و  بارخ  مدرم  جاـیتحا  يارب  هدـشن ، بارخ  هک  ار  يدجـسم  دـنناوتیم  هـکلب  دـنزاسب 

زین و  دجـسم ؛ جراخ  رد  طیاغ  لوب و  زا  ریهطت  لـحم  نداد  رارق  نآ و  غارچ  ندرک  نشور  دجـسم ، ندرک  زیمت  هلمج : زا  تسا ، بحتـسم 
هب ندـش  لـخاد  عقوم  دـشابن و  نآ  رد  یتساـجن  هک  دـنک  یـسراو  ار  دوخ  شفک  هت  دورب ، دجـسم  دـهاوخیم  هک  یـسک  تسا  بحتـسم 

نابیاس هکلب  دشابن ، فقس  ياراد  دجسم  تسا  بحتـسم  « 28 . » دراذـگب ار  پچ  ياپ  لوا  ندـمآ ، نوریب  عقوم  تسار و  ياپ  لوا  دجـسم ،
زا تهارک  نیا  برقا  رب  انب  اهنآ ، دوجو  اب  هک  يرگید  تاحّجرم  ای  ترورض و  ببس  هب  رگم  تسا ، هورکم  ایروب ، ریغ  هب  نآ  رب  نداد  رارق 

ندـش و تعنـص  لوغـشم  ایند و  ياهراک  هب  عجار  ندرک  تبحـص  و  دـشابن ، راـچان  ناـسنا  رگا  دجـسم ، رد  ندـیباوخ  « 29 . » دوریم نـیب 
بآ تسا  هورکم  زین  و  تسا ؛ هورکم  دجسم  رد   150 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دشابن  نآ  دننام  تحیصن و  هک  يرعـش  ندناوخ 

زا دـیاب  تروصره  رد  دـنک و  دـنلب  ار  دوـخ  يادـص  دـنک و  بلط  ار  ياهدـشمگ  دزادـنیب و  دجـسم  رد  ار  هنیـس  طـالخا  ینیب و  ناـهد و 
«30 . » درادن یعنام  ناذا  يارب  ادص  ندرک  دنلب  یلو  دنک ؛ بانتجا  تسا  نارازگزامن  محازم  ای  دراد  تافانم  دجسم  مارتحا  اب  هک  ییاهراک 
فقو و رذن و  دننام  اّما  دوش و  يراددوخ  يدابعریغ  تاعاقیا ) دوقع و   ) تالماعم ریاس  شورف و  دیرخ و  زا  دجسم  رد  هک  تسا  بحتسم 
ار دـجاسم  بادآ  تاعارم  هک  زیممریغ  لافطا  ناگناوید و  دورو  زا  تسا  بحتـسم  و  درادـن ؛ یلاکـشا  دـنراد  يدابع  تیثیح  نوچ  حاـکن 

دجـسم لخاد  زایپ ، ریـس و  يوب  لثم  دوشیم  مامـشتسا  وا  زا  يدب  يوب  هک  یـسک  تسا  هورکم  و  دوش ؛ يراددوخ  دجاسم ، هب  دنیامنیمن 
هّمذ رد  هک  نایحیـسم  نایدوهی و  دـباعم  هب  ضرعت  « 31 . » دشاب بحتـسم  شاهداعا  هدـناوخ  لاح  نیا  اب  هک  ار  يزامن  تسین  دـیعب  و  دوش ،

ندرک بارخ  تسین  زیاج  تسا و  مرتحم  دـجاسم  لثم  نکاما  نآ  و  تسین ، زیاج  تساهنآ  دوخ  تسد  رد  مه  دـباعم  نآ  دنتـسه و  مالـسا 
. تسا يراج  مه  دجاسم  رد  هک  یطیارش  اب  رگم  اهنآ 

تسا بحتسم  اهنآ  رد  ندناوخ  زامن  هک  ییاهناکم 

دعب هفوک و  دجسم  دعب  یبنلا و  دجسم  دعب  تسا و  مارحلا  دجسم  همه  زا  رتهب  و  تسا ؛ لضفا  دجسم  ریغ  رد  زامن  زا  دجسم  رد  زامن  « 32»
هلیبق دجسم  دعب  رهشره و  عماج  دجسم  ابق و  دجسم  اثارب و  دجسم  سدقملا و  تیب  دجسم  ریدغ و  دجسم  فیخ و  دجسم  هلهس و  دجسم 
هلاسر تسا . مالـسلا  مهیلع  همئا  نانآ و  ءایـصوا  ءاـیبنا و  هفرـشم  دـهاشم  تلیـضفاب ، بحتـسم و  عضاوم  هلمج  زا  و  رازاـب ؛ دجـسم  دـعب  و 

151 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت 

« هماقا ناذا و  »

دوشن كرت  هماقا  هک  تسا  نیا  بحتـسم  طایتحا  اما  دـنیوگب ، هماـقا  ناذا و  هیموی  ياـهزامن  زا  شیپ  تسا  بحتـسم  نز  درم و  يارب  « 33»
هس تسا  بحتسم  نابرق ، رطف و  دیع  زامن  زا  شیپ  یلو  دناوخیمن ؛ زامن  تعامج  هب  هک  یسک  يارب  برغم و  حبـص و  زامن  رد  ًاصوصخم 

و تسین ؛ دیعب  ناذا  بابحتـسا  تسا ، هدش  لخاد  زامن  تقو  هک  دوش  مالعا  نارگید  هب  هک  نیا  يارب  نینچمه  و  ةالّـصلا ؛» : » دـنیوگب هبترم 
هدمآ ایند  هب  هک  ياهچب  تسار  شوگ  رد  تسا  بحتـسم  « 34 . » تسا مارح  عرـش  رد  دورو  دـصق  هب  دراوم  نیا  ریغ  رد  هماقا  ناذا و  نتفگ 

ًادَّمَُحم َّنا  ُدَهْـشا  «، » هَّللا اَّلا  َهلاال  ْنا  ُدَهْـشا  « ؛ هبترم راهچ  رَبْکا » ُهَّللا  : » تسا هلمج  هدجیه  ناذا  « 35 . » دـنیوگب هماقا  شپچ  شوگ  رد  ناذا و 
هدـفه هماقا  و  هبترم . ود  کیره  هَّللا » اَّلا  َهلاـال  «، » رَبْکا ُهَّللا  «، » لَـمَْعلا ِریَخ  یلَع  َّیَح  «، » حـالَفلا یَلَع  َّیَح  «، » ةـالَّصلا یَلَع  َّیَح  «، » هَّللا ُلوُسَر 
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ِریَخ یلَع  َّیَح   » نتفگ زا  دـعب  و  دوـشیم ، مک  نآ  رخآ  زا  هَّللا » اَّلا  َهلاـال   » هبترم کـی  ناذا و  لوا  زا  ربـکا » هَّللا   » هبترم ود  ینعی  تسا  هلمج 
هیلع بلاطیبا  نب  یلع  نینمؤملاریما  تیالو  هب  رارقا  ندوب  بحتسم  تسین  دیعب  « 36 . » دومن هفاضا  ةالَّصلا » ِتَماقْدَق   » هبترم ود  دیاب  لَمَْعلا »
لقن جاجتحا »  » و هیقف »  » و هیاهن »  » رد هک  یفلتخم  تارابع  هب  دوش ، هتفگ  ندوب  بولطم  ّتین  هب  هک  یتروص  رد  یبحتـسم ، ناذا  رد  مالـسلا 

رد هچ  رگا  تیالو  هب  رارقا  اما  و  دشاب ، هَّللا » ُِّیلَو  ًاِّیلَع  َّنا  ُدَهْشا   » ترابع هب  ای  و  نینِمؤُملا » ُریما  ٌِّیلَع   » ای و  هَّللا » ُِّیلَو  ًاِّیلَع  َّنا   » هک تسا  هدش 
هب رارقا  هک  تسا  نآ  دوشیم  هتفگ  اجنیا  رد  هک  یترابع  نیرتلماک  و  درادن ؛ صوصخم  لیلد  هب  جایتحا  سپ  تسا ، بوخ  دـشاب  ناذا  ریغ 

طقاس ناذا  زامن ، جنپ  رد  « 37 . » دشاب نآ  رد  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  مالسلا و  هیلع  نینمؤملاریما  ترضح  ندوب  یـصو  ای  ندوب  هفیلخ 
زامن مود : دوش . هدناوخ  مه  اب  هعمج  زامن  اب  هک  یتروص  رد  هعمج  زور  رصع  زامن  لوا :  152 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دوشیم :

هک یـسک  يارب  نابرق ، دـیع  بش  ءاشع  زامن  موس : دوش . عمج  رهظ  زامن  اـب  هک  یتروص  رد  تسا  هجح  يذ  مهن  زور  هک  هفرع  زور  رـصع 
دنیوگن ناذا  اًلـصا  دیاب  دش  هتفگ  هک  تروص  هس  نیا  رد  طایتحا  رب  انب  دوش و  عمج  برغم  زامن  اب  هک  یتروص  رد  دشاب  مارحلا  رعـشم  رد 

يارب تسا  بوخ  دنناوخیم  مه  اب  رهظ  زامن  اب  ار  رصع  زامن  هک  ییاج  رد  یلو  دشاب ؛ لاکـشا  یب  نآ  نتفگ  دشابن و  بحتـسم  هک  نیا  هن 
لوب ندمآ  نوریب  زا  دناوتیمن  هک  یسک  ءاشع  رصع و  زامن  مجنپ : هضاحتسم . نز  ءاشع  رصع و  زامن  مراهچ : دوشن . هتفگ  ناذا  رصع  زامن 
اهنآ نیب  یمک  هلصاف  ای  دشاب ، هتشادن  هلصاف  یلبق  زامن  اب  هک  دوشیم  طقاس  ناذا  یتروص  رد  زامن  جنپ  نیا  رد  و  دنک . يراددوخ  طئاغ  و 
زامن يارب  رگا  « 38 . » تسا یقاب  دوخ  بابحتـسا  هب  نتفگ  ناذا  رهظا  رب  انب  دـش ، هدـناوخ  اهنآ  نیب  هلفان  اـی  درک  ادـیپ  هلـصاف  رگا  دـشاب و 
رگا « 39 . » دـیوگن هماقا  ناذا و  دوخ  زامن  يارب  دـناوتیم  دـناوخیم ، زامن  تعامج  نآ  اب  هک  یـسک  دنـشاب ؛ هتفگ  هماـقا  ناذا و  یتعاـمج 

رب انب  هدشن  قرفتم  تیعمج  هدروخن و  مه  هب  اهفص  هک  یتقو  ات  هدش ، مامت  تعامج  دنیبب  دور و  دجـسم  هب  تعامج  زامن  ندناوخ  يارب 
هک ییاج  رد  « 40 . » دـشاب هدـش  هتفگ  هماقا  ناذا و  تعامج  يارب  هک  یتروص  رد  دـیوگب ، هماقا  ناذا و  دوخ  زامن  يارب  تسین  مزـال  رهظا 
اب ای  ییاهنت ) هب   ) يداُرف دهاوخب  ناسنا  رگا  تسا ، هدروخن  مه  هب  اهفص  هدش و  مامت  هزات  نانآ  زامن  ای  دـنتعامج ، زامن  لوغـشم  ياهدـع 

ناذا و زامن ، نآ  يارب  هک  نآ  لوا  رهظا ؛ رب  انب  دوشیم  طقاس  وا  زا  هماقا  ناذا و  طرـش  هس  اب  دناوخب ، زامن  هدش  اپ  رب  هک  يرگید  تعامج 
دیاب طایتحا  رب  انب  دشاب و  ناکم  کی  رد  تعامج  زامن  وا و  زامن  هک  نآ  موس  دـشابن . لطاب  تعامج  زامن  هک  نآ  مود  دنـشاب . هتفگ  هماقا 

بحتـسم دـناوخب ، زامن  دجـسم  ماب  رد  دـهاوخب  وا  دـشاب و  دجـسم  لخاد  تعامج  زامن  رگا  سپ  دوشب ، فص  هب  قحلم  هک  دـشاب  يروط 
تـسا بحتـسم  دونـشیم  ار  يرگید  هماقا  ناذا و  هک  یـسک  « 41  » 153 ص : نتم ، لـئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  دـیوگب . هماـقا  ناذا و  تسا 
ِِّیلَْعلا ِهَّللِاب  اَّلا  َةَُّوقال  َو  َلْوَحال   » مادکره ياج  هب  ار  لمَعلا » ِریَخ  یلَع  َّیَح   » ات ةالَصلا » یَلَع  َّیَح   » زا یلو  دیوگب  دونـشیم  هک  ار  یتمـسقره 

. دیوگن هماقا  ناذا و  دوخ  زامن  يارب  دناوتیم  هن ، ای  دشاب  هتفگ  وا  اب  هچ  هدینش ، ار  يرگید  هماقا  ناذا و  هک  یسک  « 42 . » دیوگیم میِظَْعلا »
، دیوگب بیترت  نودب  ار  هماقا  ناذا و  تاملک  رگا  « 44 . » تسین حیحـص  دنیوگب  ناذا  زا  لبق  رگا  دوش و  هتفگ  ناذا  زا  دعب  دیاب  هماقا  « 43»

طایتحا رب  انب  « 45 . » دیوگب هرابود  هدروخ ، مه  هب  بیترت  هک  ییاج  زادـیاب  دـیوگب ، ةالَّصلا » یَلَع  َّیَح   » زا شیپ  ار  حالَْفلا » یَلَع  َّیَح   » اًلثم
بحتـسم دوشن ، باسح  هماقا  نیا  ناذا  هتفگ  هک  ار  یناذا  هک  دـهد  هلـصاف  يردـق  هب  اهنآ  نیب  رگا  دـهدن و  هلـصاف  هماقا  ناذا و  نیب  دـیاب 

، دوشن باسح  زامن  نآ  هماقا  ناذا و  هک  دـهد  هلـصاف  يردـق  هب  زامن  هماـقا و  ناذا و  نیب  رگا  زین  و  دـیوگب ؛ ار  هماـقا  ناذا و  هراـبود  تسا 
نآ موزل  هکلب  دوش  هتفگ  حیحص  یبرع  هب  طایتحا  رب  انب  دیاب  هماقا  ناذا و  « 46 . » دیوگب هماقا  ناذا و  زامن ، نآ  يارب  هرابود  تسا  بحتسم 

همجرت اًلثم  ای  دـیوگب  رگید  فرح  یفرح  ياج  هب  ای  دـهدن ؛ رییغت  ار  ینعم  هچ  رگا  دـیوگب ، طلغ  یبرع  هب  رگا  سپ  تسین ؛ هجو  زا  یلاخ 
يور زا  اـی  ًادـمع  رگا  دوش و  هتفگ  زاـمن  تقو  ندـش  لـخاد  زا  دـعب  دـیاب  هماـقا  ناذا و  « 47 . » تسین حیحـص  دـیوگب ، یـسراف  هب  ار  اهنآ 

تسین دیعب  هک  دننک ، اهر  ار  دوخ  ياهراک  ای  دنوش و  زامن  يارب  ایهم  مدرم  هک  نیا  يارب  رگم  تسا ؛ لطاب  دیوگب  تقو  زا  شیپ  یشومارف 
ار هماقا  ناذا و  یـسک  رگا  « 48 . » دوش هتفگ  زامن  يارب  يرگید  ناذا  دـعب  و  دزادـنین - هابتـشا  هب  ار  مدرم  رگا  دوش - هتفگ  اًـلبق  ناذا  کـی 

بحتـسم دمآ ، شدای  عوکر  زا  لبق  رگا  یلو  دـنک ؛ عطق  ار  زامن  دـناوتیمن  اهنآ  كرد  يارب  دـمآ ، شدای  عوکر  زا  دـعب  درک و  شومارف 
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ییاهنت هب  ار  ناذا  طقف  رگا  و  دریگب ؛ رـس  زا  ار  زامن  هماقا  ناذا و  زا  دـعب  دـنک و  عطق  ار  زاـمن  هماـقا  ناذا و  باوث  لیـصحت  دـصق  هب  تسا 
هچ رگا  تسین ، هجو  زا  یلاـخ  زاـمن  عطق  زاوج  هدرک ، شومارف  ار  هماـقا  طـقف  رگا  و  تسین ، زیاـج  زاـمن  عطق  رهظا  رب  اـنب  هدرک ، شوـمارف 

ار ناذا  دیاب  هن ، ای  هتفگ  ناذا  هک  دنک  کش  هماقا  نتفگ  زا  شیپ  رگا  « 49 . » تسا طایتحا  فالخ   154 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر 
زا شیپ  هماقا ، اـی  ناذا  نیب  رد  رگا  « 50 . » تسین مزال  ناذا  نتفگ  هن ، ای  هتفگ  ناذا  هک  دـنک  کش  دوش و  هماقا  لوغـشم  رگا  یلو  دـیوگب ،

رگا یلو  دیوگب ، هدرک  کش  نآ  نتفگ  رد  هک  ار  یتمسق  دیاب  هن ، ای  هتفگ  ار  نآ  زا  شیپ  تمسق  هک  دنک  کش  دیوگب  ار  یتمسق  هک  نآ 
ناسنا تسا  بحتسم  « 51 . » دشابن مزال  نآ  نتفگ  تسین  دیعب  هن ، ای  هتفگ  ار  یلبق  هلمج  دنک  کش  هماقا  ای  ناذا  زا  یتمـسق  نتفگ  لاح  رد 
یناذا رد  و  تسا ؛ طرش  ندوب  لسغ  ای  وضو  اب  طوحا  رب  انب  هماقا  رد  یلو  دشاب . لسغ  ای  وضو  اب  دتسیاب و  هلبق  هب  ور  ناذا ، نتفگ  عقوم  رد 

دشکب و دیامن و  دنلب  ار  ادص  دراذگب و  شوگ  هب  ار  اهتسد  دتـسیاب و  يدنلب  ياج  تسا  بحتـسم  تسا  تقو  ندش  لخاد  مالعا  يارب  هک 
زا ار  نآ  دشاب و  مارآ  هماقا  نتفگ  عقوم  رد  ناسنا  ندب  تسا  بحتسم  « 52 . » دنزن فرح  اهنآ  نیب  دهد و  هلصاف  یمک  ناذا  ياههلمج  نیب 

هتفگ ّینأت  اب  هک  ناذا  فالخ  هب  و  دنابـسچن ، مه  هب  ار  اههلمج  یلو  دهد  هلـصاف  ناذا  زا  رتمک  نآ  ياههلمج  نیب  دیوگب و  رتهتـسهآ  ناذا 
تروـص رد  دـناوخب و  زاـمن  تعکر  ود  برغم - زاـمن  ریغ  رد  هماـقا - ناذا و  نیب  تـسا  بحتـسم  « 53 . » دـیوگب رتعیرـس  ار  هماقا  دوشیم 

ندز فرح  و  درادرب ؛ یمدق  ای  دوش  تکاس  يردق  تسا  یفاک  برغم  رد  و  درادرب ؛ یمدق  ای  دیامن  هدجس  ای  دنیشنب  يردق  هلفان  ندناوخن 
انیب لداع و  دننکیم  نیعم  ناذا  نتفگ  يارب  هک  ار  یسک  تسا  بحتـسم  « 54 . » تسا هورکم  دشابن  رکذ  رگا  حبـص ، زامن  هماقا  ناذا و  نیب 

نتفگ ناذا  لباقم  رد  نّذؤم  « 55 . » دیوگب دنلب  ياج  رد  ار  ناذا  دشاب و  دنلب  شیادص  و  دشاب ؛ هتشاد  امنهار  هک  نیا  ای  دشاب  سانشتقو  و 
زا هک  ياهفوقوم  اـی  لاـملا و  تیب  زا  قازترا  لـثم  تسا ، زیاـج  درادـن  دزم  ناونع  هک  يزیچ  اـّما  دریگب و  دزم  دـیابن  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب 

155 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا . هدش  هتفرگ  رظن  رد  یمهس  نّذؤم  يارب  نآ  دمآرد 

« زامن تابجاو  »

هراشا

: مجنپ عوکر . مراهچ : زامن . لوا  رد  ربکا » هَّللا   » نتفگ ینعی  مارحـالا  ةریبکت  موس : ماـیق . مود : ّتین . لوا : تسا : زیچ  هدزاـی  زاـمن  تاـبجاو 
«56 . » زامن ءازجا  ندوب  یپ  رد  یپ  ینعی  تـالاوم ، مهدزاـی : بیترت . مهد : مالـس . مهن : دهـشت . متـشه : رکذ . متفه : تئارق . مشـش : دوجس .

لطاب زامن  ًاهابتـشا ، ای  دـشاب  ًادـمع  دـنک ، هفاضا  زامن  رد  ای  درواـین ، اـجب  ار  اـهنآ  ناـسنا  رگا  ینعی  تسا ، نکر  زاـمن  تاـبجاو  زا  یـضعب 
زامن ددرگ ، دایز  ای  مک  ًاهابتـشا  هچنانچ  دوشیم و  لطاب  زاـمن  دوش ، داـیز  اـی  مک  ًادـمع  رگا  ینعی  تسین ، نکر  رگید  یـضعب  و  دوشیم .

هب لصتم  مایق  مارحالا و  ةریبکت  نتفگ  عقوم  رد  مایق  موس : مارحالا . ةریبکت  مود : تین . لوا : تسا : زیچ  جـنپ  زامن  ناکرا  و  دوشیمن . لطاب 
. هدجس ود  مجنپ : عوکر . مراهچ : عوکر . زا  شیپ  نداتسیا  ینعی  عوکر ،

تّین

ای دـنارذگب  دوخ  بلق  زا  ار  تین  تسین  مزال  دروآ و  اجب  ملاع  دـنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ینعی  تبرق ، تین  هب  ار  زاـمن  دـیاب  ناـسنا  « 57»
يارب ندناوخ  زامن  راک  نیا  زا  ناسنا  هزیگنا  هک  ردق  نیمه  هکلب  هَّللا ، یلا  ًۀـبرق  مناوخیم  رهظ  زامن  تعکر  راهچ  هک  دـیوگب  نابز  هب  اًلثم 

دح هب  کیدزن  هک  نیا  رگم  دـنارذگب  دوخ  بلق  زا  ار  زامن  تین  هک  تسا  نیا  لضفا  رتهب و  یلو  تسا . یفاـک  تین  ققحت  رد  دـشاب  ادـخ 
رـصع و ای  تسا  رهظ  دـنکن  نیعم  مناوخیم و  زامن  تعکر  راهچ  هک  دـنک  تین  رـصع  زامن  رد  اـی  رهظ  زاـمن  رد  رگا  « 58 . » دسرب هسوسو 

تقو رد  رگا  تسا ، بجاو  وا  رب  رهظ  زامن  ياضق  اًلثم  هک  یـسک  زین  و  تسا . لطاب  وا  زامن  دشاب  هتـشادن  ار  ود  نیا  زا  مادک  چیه  میمـصت 
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نیعم  156 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تین  رد  دناوخیم ، هک  ار  يزامن  دیاب  دناوخب ، ار  رهظ  زامن  ای  اضق  زامن  دـهاوخب  رهظ  زامن 
رگا هک  دوش  لفاغ  يروط  هب  زاـمن  نیب  رد  رگا  سپ  دـشاب ، یقاـب  دوخ  تین  هب  زاـمن  رخآ  اـت  لوا  زا  دـیاب  ناـسنا  « 59 . » طوحا رب  انب  دـنک 

یـسک سپ  دناوخب ، زامن  ملاع  دنوادخ  رما  ماجنا  يارب  طقف  دیاب  ناسنا  « 60 . » تسا لطاب  شزامن  دیوگب ، هچ  دنادن  ینکیم ؟ هچ  دنسرپب 
مدرم ادـخ و  ای  دـشاب ، مدرم  يارب  طقف  هاوخ  تسا ، لطاب  طوحا  ربانب  شزامن  دـناوخب ، زامن  مدرم  هب  نداد  ناشن  يارب  ینعی  دـنک ، ایر  هک 

لثم دشاب  بجاو  تمسق ، نآ  هچ  تسا ، لطاب  زامن  دروآ ، اج  هب  ادخ  ریغ  يارب  مه  ار  زامن  زا  یتمـسق  رگا  « 61 . » دریگب رظن  رد  ار  ود  ره 
هک دشاب  ییاهزیچ  زا  هک  نیا  رگم  دشاب ، رکذ  اعد و  لیبق  زا  ای  دشاب  زامن  لاعفا  زا  هچ  و  تونق ، دننام  دشاب  بحتـسم  هچ  هروس و  دمح و 
رهظ زامن  تساوخ  اًلثم  یسک  رگا  « 62 . » تروع ندناشوپ  لثم  تسین ، مزال  نآ  ماجنا  رد  تبرق  دصق  یلو  تسا  زامن  ندوب  حیحـص  طرش 

ًاهابتشا رـصع  اًلثم  رهظ  ياج  هب  شبلق  رد  هک  نیاای  دمآ  وا  نابز  هب  رـصع  ظفل  رهظ  ظفل  ياجب  ًاهابتـشا  زامن  رد  عورـش  عقوم  یلو  دناوخب 
هضیرف و هب  هلفاـن  زا  تـین  لودـع  « 63 . » تسا حیحـص  وا  زاـمن  درادـن و  یعناـم  دوـب ، رهظ  زاـمن  لـمع  نیا  زا  وا  هزیگنا  یلو  درک  روـطخ 

دراوم زا  یـضعب  مّود  دروم  رد  یلو  هضیرف  هن  دوشیم و  باسح  هلفان  هن  زامن  لوا ، دروم  رد  لودـع  تروص  رد  تسین و  زیاـج  سکعلاـب 
. دمآ دهاوخ  تعامج  زامن  لئاسم  رد  هچنانچ  تسا ، هدش  ءانثتسا 

( نداتسیا  ) مایق

یلو تسا . نکر  دـنیوگیم  عوکر  هب  لصتم  مایق  ار  نآ  هک  عوکر  زا  شیپ  مایق  رهاـظ و  رب  اـنب  مارحـالا  ةریبکت  نتفگ  عقوم  رد  ماـیق  « 64»
حیحـص شزامن  دنک ، كرت  یـشومارف  يور  زا  ار  نآ  یـسک  رگا  تسین و  نکر  عوکر  زا  دعب  مایق  هروس و  دمح و  ندناوخ  عقوم  رد  مایق 

عوکر هک  دیایب  شدای  دنیـشنب و  هروس  دمح و  زا  دعب  دنک و  شومارف  ار  عوکر  رگا  « 65  » 157 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا .
هب لصتم  مایق  نوچ  ددرگرب ، عوکر  هب  یگدیمخ  لاح  هب  دتـسیاب ، هک  نیا  نودـب  رگا  دور و  عوکر  هب  سپـس  دتـسیاب و  لوا  دـیاب  هدرکن ،

ییاج هب  دوشن و  مخ  یفرط  هب  دهدن و  تکرح  ًادمع  ار  ندـب  دـیاب  هداتـسیا ، هک  یعقوم  « 66 . » تسا لطاب  وا  زامن  هدرواین ، اـجب  ار  عوکر 
هک یعقوـم  رگا  « 67 . » درادـن لاکـشا  دـهد  تکرح  ار  اـهاپ  عوکر  يارب  ندـش  مخ  رد  اـی  دـشاب ، يراـچان  يور  زا  رگا  یلو  دـنکن  هیکت 

نتفگ ِعقوم  ِمایق  رد  یلو  درادن  لاکـشا  دـنک ، هیکت  ییاج  هب  ای  دوش ، مخ  یفرط  هب  ای  دـهد ، تکرح  ار  ندـب  یـشومارف  يور  زا  هداتـسیا ،
. دـناوخب هرابود  دـنک و  مامت  ار  زامن  دـیاب  بجاو ، طایتحا  ربانب  دـشاب ، مه  یـشومارف  يور  زا  رگا  عوکر  هب  لصتم  مایق  مارحالا و  ةریبکت 

رگا دشاب و  اپ  ودره  يور  ندب  ینیگنس  تسین  مزال  یلو  دشاب ، نیمز  يور  اپ  ودره  نداتـسیا ، عقوم  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  « 68»
، تسین لطاب  شزامن  تفرگ  رارق  اپ  کی  يور  یـشومارف  يور  زا  درک و  قدـص  نداتـسیا  رگا  و  درادـن . لاکـشا  دـشاب  مه  اپ  کـی  يور 

یلومعم نداتسیا  لاح  هب  هک  دراذگن  داشگ  يروط  ار  اهاپ  تسا  مزال  دتسیاب  تسرد  دناوتیم  هک  یسک  « 69 . » تسا طایتحا  لحم  هچرگ 
طایتحا لحم  هچرگ  دوشیمن ، لطاب  شزامن  درک  زاب  فراعتم  زا  شیبار  اهاپ  یشومارف  يور  زا  ای  تسا و  هداتسیا  دنیوگب  رگا  یلو  دشابن 

نداتـسیا زا  زاـمن  نیب  رد  رگا  « 71 . » درادـن لاکـشا  تالاح  ریاس  دـمح و  ندـناوخ  عقوم  رد  ناتـشگنا  تسد و  نداد  تکرح  « 70 . » تسا
. دناوخن يزیچ  دیاب  هتفرگن  مارآ  شندب  ات  یلو  دباوخب ، دیاب  دوش ، زجاع  شماسقا  همه  هب  مه ، نتـسشن  زا  رگا  دنیـشنب و  دیاب  دوش ، زجاع 
هب تسا  روبجم  ای  دنکیم ، تکرح  شندب  نداتـسیا  عقوم  رد  هک  یـسک  اًلثم  دنیـشنب  دیابن  دـناوخب ، زامن  هداتـسیا  دـناوتیم  ات  ناسنا  « 72»

، دراذگب داشگ  لومعم  زا  رتشیب  ار  اهاپ  ای  دوش ، مخ  ای  دنک ، جـک   158 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ار  شندب  ای  دهد ، هیکت  يزیچ 
. دناوخب زامن  هتسشن  دنیـشنب و  تسار  دیاب  دتـسیاب ، دناوتن  یتروص  چیه  هب  رگا  یلو  دناوخب ، زامن  هداتـسیا  دناوتیم  هک  يروط  ره  هب  دیاب 
ای دنک و  هراشا  دوجس  عوکر و  يارب  دتـسیاب و  دیاب  ای  هکلب  دهد ، ماجنا  ار  دوجـس  عوکر و  مه  دتـسیاب و  مه  دناوتیمن  یـسک  رگا  « 73»

دیابن دنیـشنب  دناوتیم  ات  ناسنا  « 74 . » دنک رایتخا  ار  لوا  تروص  دیاب  رهظا  رب  انب  دـهد ، ماجنا  هراشا  نودـب  ار  دوجـس  عوکر و  دنیـشنب و 
هب دیاب  دنیـشنب ، دناوتیمن  یتروص  چیه  هب  رگا  دنیـشنب و  دـناوتیم  هک  روطره  دـیاب  دنیـشنب ، تسار  دـناوتن  رگا  دـناوخب و  زامن  هدـیباوخ 
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هک يروط  هب  دباوخب  تشپ  هب  تسین ، نکمم  مه  نآ  رگا  و  دباوخب ؛ پچ  يولهپ  هب  طوحا  رب  انب  دناوتیمن ، رگا  و  دباوخب ، تسار  يولهپ 
دـشاب يروط  ناکما  ّدح  ات  یلو  دـناوخب  زامن  تسا  نکمم  هک  یتروصره  هب  تسین  نکمم  مه  نآ  رگا  دـشاب و  هلبق  هب  ور  وا  ياهاپ  فک 

اب دناوخیمن ، هداتسیا  هک  یـسک  زامن  هب  رتکیدزن  دیاب  هنرگ  دشاب و  دناوخیم  زامن  هداتـسیا  يداع  روط  هب  هک  یـسک  زامن  هب  رتکیدزن  هک 
ار عوکر  و  دتسیاب ، دناوتب  هروس  دمح و  ندناوخ  زا  دعب  رگا  دناوخیم ، زامن  هتـسشن  هک  یـسک  « 75 . » دشاب دـش  هتفگ  هک  یبتارم  تیاعر 
هک یسک  « 76 . » دروآ اجب  هتـسشن  مه  ار  عوکر  دـیاب  دـناوتن ، رگا  دور و  عوکر  هب  هداتـسیا  لاح  زا  دتـسیاب و  دـیاب  دروآ ، اـج  هب  هداتـسیا 

دیاب هتفرگن ، مارآ  شندب  ات  یلو  دناوخب  هداتـسیا  دناوتیم ، هک  ار  يرادقم  دـیاب  دتـسیاب ، دـناوتب  زامن  نیب  رد  رگا  دـناوخیم  زامن  هتـسشن 
و دناوخب ؛ هتسشن  دناوتیم ، هک  ار  يرادقم  دیاب  دنیـشنب ، دناوتب  زامن  نیب  رد  رگا  دناوخیم ، زامن  هدیباوخ  هک  یـسک  « 77 . » دناوخن يزیچ 
هک یسک  « 78 . » دناوخن يزیچ  دیاب  هتفرگن  مارآ  شندب  ات  یلو  دناوخب . هداتـسیا  دناوتیم ، هک  ار  يرادقم  دیاب  دتـسیاب ، دـناوتیم  رگا  زین 
مه نتسشن  زا  رگا  دناوخب و  زامن  هتسشن  دناوتیم  دسرب ، وا  هب  يررـض  ای  دوش  ضیرم  نداتـسیا  ببـس  هب  هک  دسرتب  رگا  دتـسیاب  دناوتیم 

159 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دناوخب . زامن  هدیباوخ  دناوتیم  دسرتب ،

مارحالا ةریبکت 

ار ربکا » ُهَّللا   » هملک ود  و  ربکا »  » فورح و  هَّللا »  » فورح طوحا  رب  انب  دـیاب  تسا و  نکر  بجاو و  زامنره ، لوا  رد  رَبکا » ُهَّللا   » نتفگ « 79»
همجرت اًلثم  ای  دیوگب ، طلغ  یبرع  هب  رگا  دیوگب و  حیحـص  یبرع  هب  ار  هملک  ود  نیا  دناوتیم ، هک  یـسک  دیاب  زین  دیوگب و  مه  رـس  تشپ 
تکرح شندب  هک  یلاح  رد  ًادمع  رگا  دشاب و  مارآ  ندـب  دـیاب  مارحالا  ةریبکت  نتفگ  عقوم  « 80 . » تسین حیحص  دیوگب  یـسراف  هب  ار  نآ 

هک یسک  « 81 . » تسا لطاب  زین  دشاب  یـشومارف  يور  زا  ای  ًاوهـس  رگا  طایتحا  ربانب  نینچمه  تسا و  لطاب  دیوگب  ار  مارحالا  ةریبکت  دراد ،
دناوتیمن چیه  رگا  دیوگب و  دناوتیم  هک  يروطره  هب  دیاب  دیوگب ، تسرد  ار  رَبکا » ُهَّللا   » دناوتیمن هک  دراد  یـضرم  وا  نابز  ای  تسا  لال 

نتفگ عقوم  تسا  بحتـسم  « 82 . » دـهد تکرح  مه  ار  شنابز  دـناوتیم ، رگا  دـنک و  هراشا  تشگنا  اـب  طوحا  رب  اـنب  ریبکت  يارب  دـیوگب 
دیابن و  دربب . الاب  ندرگ ، نییاپ  لباقم  ای  اههنوگ  ای  تروص  لباقم  ای  اهشوگ  لباقم  ات  ار  اهتسد  زامن ، نیب  ياهریبکت  زاـمن و  لوا  ریبکت 

. دیوگب هتسهآ  مومأم  دنلب و  ار  ریبکت  ماما  تعامج  زامن  رد  تسا  بحتسم  و  دربب ؛ رتالاب  رس  اهشوگ و  لباقم  زا  ار  اهتسد 

تئارق

ای دـنادیم  هک  یتروص  رد  طایتحا  رب  انب  نآ  زا  دـعب  دـمح و  هروس  لوا  دـیاب  ناـسنا  هیموی ، بجاو  ياـهزامن  مود  لوا و  تعکر  رد  « 83»
نآ لابند  هب  مه  ار  حرـشن » ملا   » هروس دـیاب  دـناوخیم  ار  یحُـض  هروس  رگا  رهظا  رب  انب  و  دـناوخب . مامت  هروس  کی  دریگب ، داـی  دـناوتیم 

ار هروس  هک  دوش  راچان  ناـسنا  اـی  دـشاب ، گـنت  زاـمن  تقو  رگا  « 84 . » دـناوخب مه  ار  شیرق  هروس  دـناوخ  ار  لـیف  هروـس  رگا  دـناوخب و 
ص: نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دیابن  دنزب ، همدص  وا  هب  يرگید  زیچ  ای  هدنرد ، ای  دزد  دناوخب ، ار  هروس  رگا  هک  دـسرتب  اًلثم  دـناوخن ،
ار هروس  دناوتیم  دسریم ، وا  هب  يررـض  دـناوخب  ار  هروس  رگا  هک  يروط  هب  دـشاب  هتـشاد  هلجع  يراک  رد  رگا  و  دـناوخب ؛ ار  هروس   160

دصق رگا  یلو  تسا ، لطاب  شزامن  دشاب  زامن  ءزج  هروس  هک  دشاب  نیا  وا  دصق  دناوخب و  دمح  زا  شیپ  ار  هروس  ًادمع  رگا  « 85 . » دناوخن
زا شیپ  ار  هروس  ًاهابتشا  رگا  و  دناوخیم ، دش  رکذ  اًلبق  هک  یطایتحا  رب  انب  هروس  کی  دمح  زا  دعب  درادن و  یعنام  دشاب  ندناوخ  نآرق  وا 

هروس دمح و  رگا  « 86 . » دناوخب لوا  زا  ار  هروس  دمح ، ندناوخ  زا  دعب  دنک و  اهر  ار  هروس  دیاب  دیایب ، شدای  نآ  نیب  رد  دناوخب و  دـمح 
شومارف رطاخ  هب  وهـس  هدجـس  ود  دیاب  یلو  تسا  حیحـص  شزامن  دـمهفب ، عوکر  هب  ندیـسر  زا  دـعب  دـنک و  شومارف  ار  اهنآ  زا  یکی  ای 

رگا و  دـناوخب . دـیاب  هدـناوخن ، ار  هروس  دـمح و  هک  دـمهفب  دوـش ، مخ  عوـکر  يارب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  « 87 . » دروآ اـجب  تئارق  ندرک 
دمح و لوا  دیاب  هدناوخن ، ار  اهنت  دمح  دمهفب  رگا  یلو  دناوخب ؛ تشذگ  هک  یطایتحا  رب  انب  ار  هروس  طقف  دیاب  هدناوخن ، ار  هروس  دمهفب 
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نآ زا  شیپ  دوش و  مخ  رگا  زین  و  دروآ ؛ اجب  هروس  ندش  دایز  رطاخ  هب  وهـس  هدجـس  ود  زامن  زا  دعب  دناوخب و  ار  هروس  هرابود  نآ  زا  دعب 
رگا « 88 . » دیامن لمع  روتـسد  نیمه  هب  دتـسیاب و  دیاب  هدناوخن ، ار  اهنت  دمح  ای  اهنت ، هروس  ای  هروس ، دمح و  دمهفب  دـسرب ، عوکر  هب  هک 

ندناوخ یبحتـسم  زامن  رد  یلو  تسا . لطاب  طایتحا  ربانب  شزامن  دـناوخب  ًادـمع  دراد ، هدجـس  هیآ  هک  ار  ياهروس  راهچ  زا  یکی  زامن  رد 
هچنانچ دراد ، بجاو  هدجس  هک  دوش  ياهروس  ندناوخ  لوغشم  ًاهابتشا  رگا  « 89 . » دنکیم هدجس  زامن  نیب  رد  تسا و  زیاج  اهنآ  زا  یکی 
هدجـس هیآ  ندناوخ  زادعب  رگا  و  دناوخب ، رگید  هروس  طایتحا  رب  انب  دنک و  اهر  ار  هروس  نآ  دیاب  دمهفب ، هدجـس  هیآ  هب  ندیـسر  زا  شیپ 

رد رگا  « 90 . » دروآ اجب  تسا  هتشاد  بجاو  هدجس  هک  ياهیآ  نآ  هدجـس  زامن ، زا  دعب  دناوخب و  يرگید  هروس  طایتحا  رب  انب  دیاب  دمهفب ،
حیحص شزامن  دروآیم و   161 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  اجب  ار  نآ  هدجس  زامن  زا  دعب  طوحا  رب  انب  دونشب ، ار  هدجس  هیآ  زامن 

زا دـعب  مود  تعکر  رد  هعمج و  هروس  دـمح ، زا  دـعب  لوا  تعکر  رد  تسا  بحتـسم  هعمج  زور  رهظ  زاـمن  هعمج و  زاـمن  رد  « 91 . » تسا
، دوش اهنیا  زا  یکی  لوغـشم  رگا  و  دنکن ؛ كرت  ار  اهنیا  رذع  نودب  هک  تسا  نیا  رد  بحتـسم  طایتحا  هکلب  دناوخب  نیقفانم  هروس  دـمح ،
ای دحا » هَّللا  وه  لق   » هروس ندناوخ  لوغشم  دمح  زا  دعب  رگا  « 92 . » دناوخب رگید  هروس  دنک و  اهر  ار  نآ  دـناوتیمن  بجاو  طایتحا  رب  انب 
هب رگا  هعمج  زور  رهظ  زامن  هعمج و  زامن  رد  یلو  دـناوخب  رگید  هروس  دـنک و  اهر  ار  نآ  دـناوتیمن  دوش ، نورفاکلا » اهُّیأ  اـی  لـق   » هروس
ای لق   » و دـحا » هَّللا  وه  لق   » هروس ریغ  زاـمن ، رد  رگا  « 93 . » دناوخب ار  نیقفانم  هعمج و  هروس  دنک و  اهر  ار  نآ  دـناوتیم  هدیـسرن ، فصن 
ار هروس  زا  يرادقم  رگا  « 94 . » دناوخب رگید  هروس  دنک و  اهر  ار  نآ  دناوتیم  هدیسرن  فصن  هب  ات  دناوخب ، يرگید  هروس  نورفاکلا » اهیا 
ار هروس  نآ  دناوتیم  دیامن ، مامت  ار  نآ  هجو  چیه  هب  دوشن  رگید ، تهج  ای  تقو  یگنت  هطـساو  هب  اًلثم  يراچان ، يور  زا  ای  دنک  شومارف 

اهیا ای  لق   » ای دـحا » هَّللا  وه  لق   » هروس هب  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  و  دـشاب ؛ هتـشذگ  فصن  زا  هچ  رگا  دـناوخب ، رگید  هروس  دـنک و  اـهر 
هروس دـمح و  تسا  بجاو  درم  رب  « 95 . » دـشابن راک  رد  یعنام  رگا  نیقفانم ، هعمج و  هروس  هب  هعمج  رهظ  رد  دـیامن و  لودـع  نورفاکلا »

رهظ رد  رگم  دنناوخب ، هتـسهآ  ار  رـصع  رهظ و  زامن  هروس  دمح و  تسا  بجاو  نز  درم و  رب  دناوخب و  دنلب  ار  اشع  برغم و  حبـص و  زامن 
هتـسهآ ای  دنلب  ار  اشع  برغم و  حبـص و  زامن  هروس  دمح و  دناوتیم  نز  « 96 . » دنناوخب دـنلب  ار  لّوا  تعکر  ود  تسا  بحتـسم  هک  هعمج 

تذل هنتف و  سرت  اًلثم  دشاب ، مارح  وا  يادص  ندینـش  هک  یتروص  رد  دناوخب ، هتـسهآ  دیاب  دونـشب  ار  شیادـص  مرحمان  رگا  یلو  دـناوخب ،
دناوخب هتسهآ  دیاب  هک  ییاج  رد  ای  دناوخب ، هتـسهآ  ًادمع  دناوخب  دنلب  ار  زامن  دیاب  هک  ییاج  رد  رگا  « 97 . » رهظا ربانب  دشاب  نیب  رد  ندرب 

رد دیدرت  دـهدن و  مه  فالخ  لامتحا  دـنادن و  ار  هلأسم  ای  دـشاب ، یـشومارف  يور  زا  رگا  یلو  تسا ؛ لطاب  شزامن  دـناوخب ، دـنلب  ًادـمع 
تسا  162 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  حیحص  شزامن  دوشب ، لصاح  وا  زا  تبرق  دصق  هک  يروط  هب  دشاب ، هتشادن  شلمع  تّحص 

رگا « 98 . » دناوخب هرابود  هدناوخ  هک  ار  يرادـقم  تسین  مزال  رهظا  ربانب  هدرک ، هابتـشا  دـمهفب  مه  هروس  دـمح و  ندـناوخ  نیب  رد  رگا  و 
لطاب طایتحا  رب  انب  شزامن  دناوخب ، دایرف  اب  ار  اهنآ  هک  نآ  لثم  دنک ، دنلب  ار  شیادص  لومعم  زارتشیب  هروس  دـمح و  ندـناوخ  رد  یـسک 

هک روط  ره  دیاب  دریگب ، دای  ار  نآ  حیحص  دناوتیمن  هجو  چیه  هب  هک  یـسک  دناوخن و  طلغ  هک  دریگب  دای  ار  زامن  دیاب  ناسنا  « 99 . » تسا
زامن رگید  ياهزیچ  هروس و  دمح و  هک  یسک  « 100 . » دروآ اجب  تعامج  هب  ار  زامن  هک  تسا  نآ  رد  بحتسم  طایتحا  دناوخب و  دناوتیم 

: دراد تروص  ود  تسا ، گنت  تقو  رگا  و  دریگب ؛ دای  دیاب  دراد ، تعسو  زامن  تقو  هچنانچ  دریگب ، دای  دناوتیم  و  دنادیمن ، یبوخ  هب  ار 
دناوخب یسک  ای  دناوخب ، تعامج  هب  ار  شزامن  دیاب  رهظا  رب  انب  دشابن  جرح  رسُع و  هک  یتروص  رد  هدرک ، یهاتوک  نتفرگدای  رد  رگا  - 1

ار اهراک  نیا  بحتـسم  طایتحا  رب  انب  هدرکن  یهاـتوک  رگا  - 2 دـناوخب . ياهتـشون  يور  زا  تسا  نکمم  رگا  اـی  دـناوخب  وا  هارمه  مه  وا  و 
. دیوگیم ریبکت  لیلهت و  حیبست و  دناوخب  نآرق  زا  زامن  رد  تسا  بجاو  هک  يرادقم  هب  دنادیمن ، چـیه  نآرق  زا  یـسک  رگا  دـهد . ماجنا 
ظ» «، » ض  » ياج هب  اًلثم  دیوگب  رگید  فرح  یفرح  ياج  هب  ای  دیوگن  ار  نآ  ًادمع  ای  دنادن ، ار  هروس  ای  دـمح  تاملک  زا  یکی  رگا  « 101»

دیاب هک  ییاج  ای  دشابن ؛ هناگتفه  ياهتئارق  زا  کی  چیه  قفاوم  و  هدرکن ، ظفلت  ار  فرح  نآ  دنیوگب  یبرع  نابز  رد  هک  يروط  هب  دیوگب 
ار ياهملک  ربز  ریز و  رگا  « 102 . » طایتحا رب  انب  تسا  لطاب  وا  زامن  دیوگن ، ار  دیدشت  ای  دهدب ، ربز  ریز و  دوش ، هدناوخ  ربز  ریز و  نودـب 
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. تسین مزال  نآ  ربز  ریز و  نتفرگ  دای  دنک  فقو  هشیمه  تسا  زیاج  نآ  رخآ  ندرک  فقو  هک  ار  ياهملک  رگا  یلو  دریگب  دای  دـیاب  دـنادن 
َطارِّصلا اَنِدْها   » رد هک  نآ  لثم  دـناوخب ، رتشیب  ای  روج  ود  هچنانچ  دریگب و  دای  دـیاب  ص »  » اب ای  تسا  س »  » اب ياهملک  اًلثم  دـنادن  رگا  یلو 

دشاب و هدش  تئارق  روج  ود  ره  هک  نآ  رگم  تسا ، لطاب  شزامن  دناوخب ، داص  اب  هبترم  کی  نیس و  اب  هبترم  کی  ار  میقتـسم  َمیِقَتْـسُْملا ،»
؛ تسا بجاو  هدش  عقاو  هملک  کی  رد  هک  يّدـم  تیاعر  « 103  » 163 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دناوخب . عقاو  هب  ندیـسر  دیما  هب 

هزمه هملک  نآ  رد  واو  زا  دـعب  فرح  دـشاب و  هتـشاد  هّمـض )  ) شیپ هملک  نآ  رد  واو »  » زا لبق  فرح  دـشاب و  واو »  » ياهملک رد  رگا  ینعی 
رد فلا  زا  لبق  فرح  دشاب و  فلا »  » ياهملک رد  رگا  نینچمه  و  دشکب ؛ ار  نآ  ینعی  دهدب  ّدم  ار  واو  نآ  دیاب  ءوس ، هملک  لثم  دشاب ، (ء )

ياهملک رد  رگا  زین  و  دشکب ؛ ار  نآ  فلا  دیاب  ءاج ، لثم  دشاب ، هزمه  هملک  نآ  رد  فلا  زا  دعب  فرح  دشاب و  هتشاد  هحتف )  ) ربز هملک  نآ 
دیاب ءیج ، لثم  دشاب ، هزمه  هملک  نآ  رد  ي »  » زا دـعب  فرح  دـشاب و  هتـشاد  هرـسک )  ) ریز هملک  نآ  رد  ي »  » زا شیپ  فرح  دـشاب و  «ي »
شیپ ربز و  ریز و  ینعی  تسا  نکاس  هک  دـشاب  یفرح  ء )  ) هزمه ياـج  هب  ي »  » و فلا »  » و واو »  » نیا زا  دـعب  رگا  و  دـناوخب ؛ دـم  اـب  ار  «ي »

ّدم ابار  نآ  فلا  دیاب  تسا  نکاس  مال  فرح  فلا  زا  دعب  هک  َنیِّلاَّضلا » َال  َو   » رد اًلثم  دناوخب ، ّدـم  اب  ار  فرح  هس  نیا  دـیاب  مه  زاب  درادـن ،
درادن و هداعا  تسا و  حیحـص  ًاعـضو  تکرح ، رب  يدـمع  ریغ  فقو  تسا و  زئاج  رهظا - ربانب  زامن - رد  نوکـس  هب  لصو  « 104 . » دناوخب
ار ياهملک  رخآ  شیپ  اـی  ربز  اـی  ریز  هک  تسا  نآ  تکرح  هب  فـقو  ياـنعم  دـیامنن و  تکرح  هب  فـقو  رذـع  نودـب  هک  تسا  نآ  طوـحا 
دهد و هلـصاف  يردق  دعب  دهدب و  ریز  ار  میحرلا  میم  و  ِمیحرلا » ِنمحرلا   » دیوگب اًلثم  دهد ، هلـصاف  شدعب  هملک  هملک و  نآ  نیب  دیوگب و 

دعب هملک  هب  ار  هملک  نآ  دـیوگن و  ار  ياهملک  شیپ  ای  ربز  ای  ریز  هک  تسا  نآ  نوکـس  هب  لـصو  ياـنعم  و  ِنیِّدـلا .» ِمْوَی  ِکـِلام   » دـیوگب
هب رگا  نیونت  « 105 . » دـیوگب ار  ِنیِّدـلا » ِمْوَی  ِِکلام   » ًاروف دـهدن و  ریز  ار  میحرلا  میم  و  ْمیحرلا » ِنمحرلا   » دـیوگب هک  نآ  لـثم  دنابـسچب 

دیدشت اب  دنک و  لیدبت  فرح  نآ  هب  ار  نون  ینعی  دنک ، ماغدا  دسرب ، دوشیم  عورـش  ن » و ، ل ، م ، ر ، ي ،  » فورح زا  یکی  اب  هک  ياهملک 
دناوتیم زامن  مراـهچ  موس و  تعکر  رد  « 106 . » دنک ماغدا  هک  تسا  بحتـسم  طایتحا  دـسرب ، اهنآ  زا  یکی  هب  رگا  نکاس  نون  دـیوگب و 

؛» رَبکا ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلا  َهلاال  َو  ِهَّلل  ُدمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناحبُـس  : » دیوگب هبترم  هس  ینعی  دیوگب  هعبرا  تاحیبست  هبترم  هس  ای  دناوخب ، دـمح  کی  طقف 
و تسا ؛ طاـیتحا  قفاوم  دراد و  رتـشیب  تلیـضف  هبترم  هس  یلو  تسا  یفاـک  يوـقا  رب  اـنب  دـیوگب  ار  هعبرا  تاـحیبست  مه  هبترم  کـی  رگا  و 
ص: نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تعکر  ودره  رد  تسا  رتهب  دـیوگب و  تاحیبست  رگید  تعکر  رد  دـمح و  تعکر  کـی  رد  دـناوتیم 

تعکر رد  هک  تسا  بجاو  نز  درم و  رب  « 108 . » دیوگب هبترم  کی  ار  هعبرا  تاحیبست  دیاب  تقو  یگنت  رد  « 107 . » دناوخب تاحیبست   164
دیاب بجاو  طایتحا  رب  انب  دناوخب ، دـمح  مراهچ  موس و  تعکر  رد  رگا  « 109 . » دنناوخب هتـسهآ  ار  تاحیبست  ای  دمح  زامن ، مراهچ  موس و 

مراهچ موس و  تعکر  رد  دیاب  دناوخب ، تسرد  ای  دریگب  دای  ار  تاحیبست  دناوتیمن  هک  یسک  « 110 . » دیوگب هتسهآ  مه  ار  نآ  هَّللا » مسب  »
عوـکر زا  شیپ  هچناـنچ  دـیوگب ، تاـحیبست  تسا  رخآ  تعکر  ود  هک  نیا  لاـیخ  هـب  زاـمن  لوا  تـعکر  ود  رد  رگا  « 111 . » دناوخب دـمح 

نیا لایخ  هب  زاـمن  رخآ  تعکر  ود  رد  رگا  « 112 . » تسا حیحـص  شزامن  دمهفب ، عوکر  رد  رگا  دناوخب و  ار  هروس  دمح و  دـیاب  دـمهفب ،
هچ دـناوخب ، دـمح  تسا  رخآ  تعکر  ود  رد  هک  نیا  هب  نامگ  اب  زاـمن  لوا  تعکر  ود  رد  اـی  دـناوخب ، دـمح  تسا  لوا  تعکر  ود  رد  هک 

یلو دـناوخب  دـمح  تساوخیم  مراـهچ  اـی  موـس  تعکر  رد  رگا  « 113 . » تسا حیحـص  شزاـمن  نآ ، زا  دـعب  هـچ  دـمهفب  عوـکر  زا  شیپ 
ار تاحیبست  ای  دمح  هرابود  دنک و  اهر  ار  نآ  دیاب  دمآ  شنابز  هب  دمح  یلو  دناوخب  تاحیبست  تساوخیم  ای  دـمآ ، شنابز  هب  تاحیبست 

دنک مامتار  نامه  دـناوتیم  هتـشاد  دـصق  ار  نآ  شبلق  هنازخ  رد  و  هدـمآ ، شنابز  هب  هک  هدوب  يزیچ  ندـناوخ  شتداع  رگا  یلو  دـناوخب .
دمح ندناوخ  لوغشم  دصق  نودب  رگا  دناوخب  تاحیبست  مراهچ  موس و  تعکر  رد  دراد  تداع  هک  یـسک  « 114 . » تسا حیحص  شزامنو 

هتـسهآ دمح ، ندناوخ  زا  شیپ  لوا  تعکر  رد  تسا  بحتـسم  « 115 . » دناوخب ار  تاحیبست  ای  دـمح  هرابود  دـنک و  اهر  ار  نآ  دـیاب  دوش 
زین و  دـیوگب . دـنلب  ار  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ، » رـصع رهظ و  زامن  مود  لوا و  تعکر  رد  و  میجرلا ،» ناطیـشلا  نم  هَّللاـب  ذوعأ  : » دـیوگب

حیضوت هلاسر  لاح  رد  و  دنابسچن ، دعب  هیآ  هب  ار  نآ  ینعی  دنک ، فقو  هیآره  رخآ  رد  دناوخب و  هدرمـش  ار  هروس  دمح و  تسا  بحتـسم 
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ندش مامت  زا  دعب  دناوخیم ، تعامج  هب  ار  زامن  رگا  و  دشاب ، هتـشاد  هجوت  هیآ  يانعم  هب  هروس  دمح و  ندناوخ   165 ص : نتم ، لئاسملا ،
هروس ندناوخ  زا  دعب  و  َنیَِملاْعلا ،» ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  : » دیوگب دـش ، مامت  شدوخ  دـمح  هک  نآ  زا  دـعب  دـناوخیم ، يداُرف  رگا  ماما و  دـمح 

دنک ربص  یمک  هروس  ندناوخ  زا  دـعب  و  دـیوگب ، انُّبَر » ُهَّللا  َِکلذَـک   » هبترم هس  ای  ّیبَر » ُهَّللا  َِکلذَـک   » هبترم ود  ای  کی  دـحأ » هَّللا  وه  لق  »
. دناوخب ار  تونق  ای  دیوگب  ار  عوکر  زا  شیپ  ریبکت  دعب 

عوکر

«117 . » دنیوگیم عوکر  ار  لمع  نیا  دراذگب و  وناز  هب  ار  تسد  دناوتب  هک  دوش  مخ  ياهزادنا  هب  دیاب  تئارق  زا  دـعب  تعکرره  رد  « 116»
، دروآ اج  هب  لومعم  ریغ  روط  هب  ار  عوکر  هاـگره  « 118 . » درادن لاکـشا  دراذگن  وناز  هب  ار  اهتسد  یلو  دوش ، مخ  عوکر  هزادـنا  هب  رگا 

مخ زا  دعب  هچرگا  دشاب  دصق  اب  دـیاب  عوکر  « 119 . » تسین حیحـص  دـسرب ، وناز  هب  وا  ياهتسد  هچ  رگا  دوش ، مخ  تسار  ای  پچ  هب  اًلثم 
رب انب  دمآ  دوجو  هب  ندش  مخ  زا  دعب  عوکر  دصق  و  دوش ، مخ  يروناج  نتـشک  يارب  اًلثم  رگید  راک  دـصق  هب  رگا  سپ  دـیآ ، دـیدپ  ندـش 

یمک رگا  هک  تسا  دـنلب  یلیخ  شتـسد  اًلثم  دراد ، قرف  نارگید  يوناز  تسد و  اب  وا  يوناز  ای  تسد  هک  یـسک  « 120 . » تسا یفاک  رهظا 
هزادـنا هب  دـیاب  دـسرب ، وناز  هب  شتـسد  اـت  دوش  مخ  یلیخ  دـیاب  هک  تسا  رگید  مدرم  زا  رتنیئاـپ  وا  يوناز  اـی  دـسریم ؛ وناز  هب  دوش  مخ 

هک تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  تسین . هجو  زا  یلاخ  عوکر  رد  دـیوگب  تساوخ  هک  يرکذره  ندوب  یفاـک  « 121 . » دوش مخ  لومعم 
مارآ ندـب  بجاو ، رکذ  رادـقم  هب  دـیاب  عوکر  رد  « 122 . » دـیوگب هِدْـمَِحب » َو  میظَْعلا  َّیبَر  َناحبُـس   » هبترم کی  اـی  هَّللا » َناحبُـس   » هبترم هس 

تسا و یعوکر  نکر  رد  لخاد  تفرگ  مارآ  دـنیوگب  هک  يّدـح   166 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  رد  ندب  نتفرگ  مارآ  و  دـشاب .
، دـیوگیم ار  عوکر  بجاو  رکذ  هک  یعقوم  رگا  « 123 . » تسا بجاو  هچرگا  تسین ، نکر  رد  لخاد  عوکر ، رکذ  دوخ  لـثم  نآ  رب  دـئاز 

رگا یلو  دیوگب  ار  رکذ  هرابود  ندب ، نتفرگ  مارآ  زا  دعب  دیاب  دوش  جراخ  ندـب  ندوب  مارآ  لاح  زا  هک  دـنک  تکرح  يردـق  هب  رایتخا  یب 
رکذ رادقم  هب  دناوتن  رگا  « 124 . » درادن لاکشا  دهد  تکرح  ار  ناتـشگنا  ای  دوشن ، جراخ  ندب  ندوب  مارآ  لاح  زا  هک  دنک  تکرح  یمک 
رگا « 125 . » دنک مامت  لاح  نآ  رد  دیاب  دیوگب ، ار  رکذ  دور  نوریب  عوکر  دح  زا  هک  نآ  زا  شیپ  دناوتب  هک  یتروص  رد  دـنامب ، عوکر  رد 
رکذ دوش  جراـخ  عوکر  لاـح  زا  هکنآ  زا  شیپ  دـیاب  یلو  تسا  حیحـص  زاـمن  دریگن  مارآ  عوـکر  رد  نآ  دـننام  ضرم و  هطـساو  هب  ندـب 
هداد هیکت  هک  مه  یعقوم  رگا  و  دنک ، عوکر  دهد و  هیکت  يزیچ  هب  دیاب  دوش ، مخ  عوکر  هزادنا  هب  دناوتن  هاگره  « 126 . » دیوگب ار  بجاو 

مه نآ  رگا  دیامن و  هراشا  رـس  اب  دیاب  دوش  مخ  دناوتن  چیه  رگا  و  دوش ، مخ  دناوتیم  هزادنا  ره  هب  دیاب  دنک  عوکر  لومعم  روط  هب  دناوتن 
رد دیاب  تسازجاع  مه  نیازا  رگا  دیامنهراشا و  عوکر  زا  نتـساخرب  يارب  ندرک  زاب  عوکر و  يارب  نتـسب  هلیـسو  هب  مشچ ، اب  دـشن  نکمم 
رد دناوتیم  طقف  عوکر  يارب  دـنک و  عوکر  هتـسشن  ای  هداتـسیا  دـناوتیمن  هک  یـسک  « 127 . » دـیوگب ار  نآرکذ  دـنکعوکر و  ّتین  بلق ،
رـس اب  عوکر  يارب  دناوخب و  زامن  هداتـسیا  دیاب  دـنک ؛ هراشا  رـس  اب  تسا  هداتـسیا  هک  یلاح  رد  ای  دوش ، مخ  یمک  تسا  هتـسشن  هک  یلاح 

ًادمع رگا  دور و  هدجـس  هب  تفرگ  مارآ  ندب  هک  نآ  زا  دـعب  دتـسیاب و  تسار  دـیاب  عوکر ، رکذ  ندـش  مامت  زا  دـعب  « 128 . » دیامن هراشا 
هک نآ  زا  شیپ  دـنک و  شومارف  ار  عوکر  رگا  « 129 . » تسا لطاب  شزامن  دور  هدجـس  هب  ندب  نتفرگ  مارآ  زا  شیپ  ای  نداتـسیا ، زا  شیپ 
انب هدادن ، ماجنا  ار  عوکر  زا  دعب  مایق  طقف  درک ؛ عوکر  رد  یثکم  رصتخم  دوب و  هدش  مخ  عوکر  دصق  هب  رگا  دیایب ، شدای  دسرب ، هدجـسب 

رگا تسا  بحتـسم  طایتحا  و  دور ؛ عوکر  هب  دـعب  هداتـسیا و  دـیاب  ّالا  دوریم و  هدجـس  هب  هدروآ و  اج  هب  ار  مایق  نآ  ددرگیمرب و  نیا  رب 
، نتم لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  هب  یگدیمخ  تلاح  هب  هچنانچ  و  دناوخب ؛ هبترم  ود  ار  زامن  دـشاب ، ندـش  مخ  زا  لبق  عوکر  ندرک  شومارف 
دیوگب و ریبکت  هداتسیا  تسار  هک  یلاح  رد  عوکر  هب  نتفر  زا  شیپ  تسا  بحتسم  « 130 . » تسا لطاب  شزامن  ددرگرب ، عوکر   167 ص :
دنک و هاگن  ار  مدق  ود  نیب  دراد و  هگن  تشپ  يواسم  دـشکب و  ار  ندرگ  دراد و  هگن  فاص  ار  تشپ  دـهد و  بقع  هب  ار  اهوناز  عوکر  رد 

ُهَّللا َعِمَس  : » دیوگب ندب  یمارآ  لاح  رد  داتسیا ، تسار  تساخرب و  عوکر  زا  هک  نآ  زا  دعب  دتـسرفب و  تاولـص  نآ  زا  دعب  ای  رکذ  زا  شیپ 
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رد تسا  بحتسم  « 131 . » تسا هورکم  اهسابل  همه  ریز  رد  اهتسد  نتـشاذگ  زامن ، لاوحا  مامت  رد  هکلب  عوکر  لاح  رد  و  هَدِمَح ،» ْنَِمل 
. دنهدن بقع  هب  ار  اهوناز  دنراذگب و  رتالاب  وناز  زا  ار  تسد  اهنز  عوکر 

دوجس

هراشا

مامت یناشیپ و  هک  تسا  نآ  هدجـس  دنک و  هدجـس  ود  عوکر  زا  دعب  بحتـسم ، بجاو و  ياهزامن  زا  تعکرره  رد  دیاب  رازگ  زامن  « 132»
هتشاذگ نیمز  هب  هک  یناشیپ  رادقم  طایتحا  رب  انب  « 133 . » دنراذگب نیمز  رب  ار  اهاپ  گرزب  تشگنا  ود  رس  وناز و  ود  رس  تسد و  ود  فک 

زا یلاخ  رادـقم ، نییعت  نودـب  نیمز  يور  یناشیپ  نتـشاذگ  قلطم  تیافک  هچرگ  دـشاب ، نخان  کی  يانهپ  رادـقم  زا  رتمک  دـیابن  دوشیم 
هب تسا  نیمز  زا  رادـقم  نیا  لاصتا  طوحا  نخاـن ، کـی  ياـنهپ  ینعی  هاگهدجـس ، رادـقم  رد  طاـیتحا  تیاـعر  تروص  رد  و  تسین ، هجو 
رد یـسک  رگا  هک  تسا  نکر  کی  مه  يور  هدجـس  ود  « 134 . » تسا طایتحا  فالخ  فراعتم  حیبست  ياههناد  رب  دوجـس  سپ  رگیدـمه ؛

رگا « 135 . » تسا لطاب  شزامن  دـیامن ، هفاضا  اهنآ  هب  رگید  هدجـس  ود  ای  دـنک ، كرت  ار  ود  ره  یـشومارف  يور  زا  ای  ًادـمع  بجاو  زاـمن 
رگا « 136 . » دش دهاوخ  هتفگ  ًادعب  نآ  مکح  دنک  مک  هدجـس  کی  ًاوهـس  رگا  و  دوشیم ، لطاب  زامن  دنک ، دایز  ای  مک  هدجـس  کی  ًادمع 
نیمز هب  رگید  ياهاج  هچ   168 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  رگا  تسا ، هدرکن  هدجـس  دراذگن ، نیمز  رب  ًاوهـس  ای  ًادمع  ار  یناشیپ 

«137 . » تسا حیحـص  هدجـس  دیوگن  رکذ  ًاوهـس  ای  دناسرن ، نیمز  هب  ار  رگید  ياهاج  ًاوهـس  دراذگب و  نیمز  هب  ار  یناشیپ  رگا  یلو  دسرب .
هبترم کی  ای  هَّللا » َناحبُـس   » هبترم هس  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  تسین . هجو  زا  یلاخ  دـیوگب  هدجـس  رد  هک  يرکذره  تیاـفک 

رد « 138 . » دیوگب هبترم  تفه  ای  جنپ  ای  هس  ار  هدمحب » یلعألا و  ّیبر  ناحبـس   » تسا بحتـسم  دـیوگب و  هِدْـمَِحب » َو  یلعْألا  َّیبَر  َناحبُـس  »
رکذ بوجو  لصا  دشاب ، هتـشاد  ندب  شمارآ  بجاو  رکذ  هزادنا  هب  تسناوتن  رگا  و  دشاب . مارآ  ندـب  بجاو ، رکذ  رادـقم  هب  دـیاب  دوجس 

ماجنا هراشا  اب  ار  نآ  هدجـس  دناوخب و  مه  يرگید  زامن  هک  تسا  نیا  طوحا  دریگیمن  مارآ  شندـب  هجو  چـیه  هب  رگا  و  دوشیمن ، طقاس 
دـسرب و نیمز  هب  یناشیپ  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  « 139 . » تسا نتـشادرب  نتـشاذگ و  رـس  نیب  ثکم  فقوت و  ندب ، شمارآ  زا  روظنم  دهد و 
زا شیپ  رگا  « 140 . » تسالطاب زامن  درادرب ، هدجس  زا  رس  ًادمع  رکذ  ندش  مامت  زا  شیپ  ای  دیوگب ، ار  هدجس  رکذ  ًادمع  دریگب  مارآ  ندب 

هدرک هابتشا  دمهفب  درادرب ، هدجس  زا  رس  هک  نآ  زا  شیپ  دیوگب و  ار  هدجس  رکذ  ًاوهـس  دریگ ، مارآ  ندب  دسرب و  نیمز  هب  یناشیپ  هک  نآ 
ندب نتفرگمارآ  زا  شیپ  هک  دمهفب  تشادرب ، هدجـس  زا  رـس  هک  نآ  زا  دعب  رگا  « 141 . » دیوگب ار  رکذ  ندوب ، مارآ  لاح  رد  هرابود  دـیاب 
دیاب دیوگیم  ار  هدجس  رکذ  هک  یعقوم  « 142 . » تسا حیحص  شزامن  هتـشادربرس  دوش  مامت  هدجـس  رکذ  هک  نآ  زا  شیپای  هتفگ  ار  رکذ 
رگید ياهاج  یناشیپ  ریغ  رگا  تسین ، رکذ  نتفگ  لوغـشم  هک  یعقوم  یلو  دنوشن  هتـشادرب  نیمز  زا  دنـشاب و  نیمز  يور  وضع  تفه  مامت 

دناوتیمن درادرب  نیمز  زا  ار  یناشیپ  ًاوهس  هدجس  رکذ  ندش  مامت  زا  شیپ  رگا  « 143 . » درادن لاکشا  دراذگب  هرابود  درادرب و  نیمز  زا  ار 
نیمز هب  هبترم  ود  دیاب  درادرب ، نیمز  زا  ًاوهـس  ار  رگید  ياهاج  رگا  یلو  دنک . باسح  هدجـس  کی  ار  نآ  دیاب  دراذـگب و  نیمز  هب  هرابود 

، لئاسملا حیـضوت  هلاسر  هب  دعب  دریگب و  مارآ  ندب  ات  دنیـشنب  دیاب  لوا  هدجـس  رکذ  ندـش  مامتزا  دـعب  « 144 . » دیوگب ار  رکذ  دراذـگب و 
هب هدجـس  عقوم  رد  اپ  گرزب  تشگنا  ود  لحم  مایق و  رد  وا  نداتـسیا  لحم  زا  رازگزامن  یناشیپ  ياج  « 145 . » دور هدجس   169 ص : نتم ،

. دشابن مه  هتـسب  تشگنا  راهچ  زا  رتنییاپ  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  دشابن و  رتدنلب  دیاب  تسا  هتـسب  تشگنا  راهچ  هک  تشخ  کی  هزادـنا 
راهچ زا  شیب  اـپ  ياهتـشگنا  ياـج  زا  رازگ  زاـمن  یناـشیپ  ياـج  دـیاب  تسین ، مولعم  تسرد  نآ  یبیـشارس  هک  بیـشارس  نیمز  رد  « 146»

اپ ياهتشگنا  ياج  زا  هک  دراذگب  يزیچ  هب  ًاوهس  ار  یناشیپ  رگا  « 147 . » دشابن زین  رتنییاپ  دیاب  طایتحا  رب  انب  دشابن و  رتدنلب  هتسب  تشگنا 
دناوتیم تسا ، هدجـس  لاح  رد  دنیوگیمن  هک  تسا  يردق  هب  نآ  يدنلب  هچنانچ  تسا ، هتـسب  تشگنا  راهچ  زا  رتدنلب  وا  ياهوناز  رـس  و 
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يور هب  ات  دشکب  مک  مک  ار  رـس  دناوتیم  و  دراذگب ، تسا  رتمک  ای  هتـسب  تشگنا  راهچ  هزادنا  هب  نآ  يدنلب  هک  يزیچ  هب  درادرب و  ار  رس 
بجاو طایتحا  تسا  هدجـس  لاح  رد  دنیوگیم  هک  تسا  يردق  هب  نآ  يدنلب  رگا  و  دـسرب ؛ تسا  رتمک  ای  تشگنا  راهچ  هزادـنا  هب  هچنآ 

رگا و  دـسرب ، تسا  رتمک  ای  هتـسب  تشگنا  راهچ  هزادـنا  هب  نآ  يدـنلب  هک  يزیچ  يور  هب  اـت  دـشکب  نآ  يور  زا  ار  یناـشیپ  هک  تسا  نآ 
نآ رب  هچنآ  یناـشیپ و  نیب  دـیاب  « 148 . » دـناوخب هرابود  دـنک و  مامت  ار  زامن  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  اـنب  تسین ، نکمم  یناـشیپ  ندیـشک 

گنر اًلثم  رگا  یلو  تسا ، لطاب  هدجـس  دسرن ، رهُم  دوخ  هب  یناشیپ  هک  دشاب  كرچ  يردق  هب  رهُم  رگا  سپ  دشابن  يزیچ  دنکیم  هدـجس 
مه تسد  تشپ  يراچان  لاح  رد  یلو  دراذگب  نیمز  رب  ار  تسد  فک  مامت  دـیاب  هدجـس  رد  « 149 . » درادن لاکـشا  دشاب  هدرک  رییغت  رهُم 
هک ار  اج  ره  جـنرآ  اـت  دـیاب  دـناوتن ، مه  ار  نآ  هچناـنچ  دراذـگب و  ار  تسد  چـم  دـیاب  دـشابن ، نکمم  تسد  تشپ  رگا  و  درادـن . یعناـم 
هبار اهاپ  گرزب  تشگنا  ود  رس  دیاب  هدجس  رد  « 150 . » تسا یفاک  وزاب  نتشاذگ  تسین ، نکمم  مه  نآ  رگا  دراذگب و  نیمز  رب  دناوتیم 

تـسین هجو  زا  یلاخ  شندوب  یفاک  دراذگب  نیمز  هب  مه  ار  نآ  تشپ  ای  نخان و  فرط  ینعی  اپ  گرزب  تشگنا  يور  رگا  دراذگب و  نیمز 
هب ای  دراذگب ، نیمز  هب  ار  اپ  يور   170 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  ای  اپ ، رگید  ياهتشگنا  طقف  رگا  و  تسا . طایتحا  فالخ  یلو 
هبار نآ  هیقب  دیاب  هدیرب ، شیاپ  تسش  زا  يرادقم  هک  یـسک  « 151 . » تسا لطاب  زامن  دسرن  نیمز  هب  تسش  رس  نخان ، ندوب  دنلب  هطـساو 
دیاب درادن ، تشگنا  چیه  رگا  دراذگب و  ار  ناتشگنا  هیقب  دیاب  تسا ، هاتوک  یلیخ  هدنام  رگا  ای  هدنامن ، نآ  زا  يزیچ  رگا  و  دراذگب ، نیمز 

ار رهُم  اًلثم  رگا  یلو  دشاب  كاپ  دیاب  دنکیم ، هدجـس  نآ  رب  هک  يرگید  زیچ  ای  رهم  « 152 . » دراذگب نیمز  هب  هدنام  یقاب  اپ  زا  يرادقمره 
هک یسک  « 153 . » درادـن لاکـشا  دراذـگب  نآ  كاـپ  فرط  هب  ار  یناـشیپ  دـشاب و  سجن  رهُم  فرط  کـی  اـی  دراذـگب ، سجن  شرف  يور 

شزاـمن هتـشاد ، تبرق  دـصق  هک  یتروص  رد  هدـیمهف ، زاـمن  زا  دـعب  هتـسنادیمن و  اـی  هدوب و  سجن  وا  هدجـس  عضوم  هک  هدرک  شوـمارف 
دسرب و كاپ  عضوم  هب  ات  دشکب  مک  مک  سجن  عضوم  زا  ار  یناشیپ  تسا  هدجـس  لاح  رد  رگا  دیمهف ، زامن  نیب  رد  رگا  و  تسا ، حـیحص 

تراهط تیطرش  طوقـس  دش ، سجن  رد  رـصحنم  هدجـس  لحم  رگا  « 154 . » تسا حیحص  هتـشذگ  ياههدجـس  دیمهف ، هدجـس  زا  دعب  رگا 
هک یتروص  رد  تسین و  هجو  زا  یلاخ  رییخت  كاپ ، سابل  رب  ای  دنک  هدجـس  سجن  لحم  هب  هک  تسا  رئاد  رما  رگا  و  تسین ؛ هجو  زا  یلاخ 

سجن دوشیم  هتشاذگ  نآ  رب  یناشیپ  هک  یعضوم  رگا  « 155 . » تسا تقو  رخآ  يارب  زامن  ریخأت  طوحا  دراد ، ار  رذع  ندش  فرطرب  دیما 
تیافک نآ  رب  هدجـس  دشاب ، كاپ  تسا  مزال  هدجـس  يارب  هک  يرادقم  هب  نآ  زا  یتمـسق  یلو  دـشاب  هتـشادن  مه  تیارـس  تلاح  دـشاب و 
نکمم رگا  دنک و  هدجـس  یناشیپ  ملاس  ياج  اب  دـیاب  تسا  نکمم  هچنانچ  دـشاب ، نآ  دـننام  لمد و  یناشیپ  يور  رد  رگا  « 156 . » دنکیم

رگا « 157 . » دراذگب نیمز  رب  دشاب  یفاک  هدجـس  يارب  هک  يرادقم  هب  ار  ملاس  ياج  لادوگ و  رد  ار  لمد  دنک و  دوگ  ار  نیمز  دیاب  تسین 
تـسار فرط  رگا  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  دـنک و  هدجـس  یناشیپ  فرط  ود  زا  یکی  هب  دـیاب  دـشاب  هتفرگ  ار  یناشیپ  مامت  مخز  اـی  لـمد 

دنک هراشا  رس  اب  دیاب  تسین  نکمم  مه  هناچ  هب  رگا  هناچ و  هب  تسین  نکمم  رگا  درادب و  مدقم  یناشیپ  پچ  فرط  رب  ار  نآ  تسا  نکمم 
دناوتیمن هک  یسک  « 158 . » دهد ماجنا   171 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  ار  هدجس  اهمشچ  ندرک  زاب  نتسب و  اب  دشن  مه  نآ  رگا  و 

يدنلب زیچ  يور  تسا  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  رهُم  دوش و  مخ  دناوتیم  هک  يردق  هب  دیاب  دناسرب  نیمز  هبار  یناشیپ 
ار اپ  ناتشگنا  اهوناز و  اهتـسد و  فک  طایتحا  ربانب  دیاب  یلو  تسا ، هدرک  هدجـس  دنیوگب  هک  دراذگب  نآ  رب  ار  یناشیپ  يروط  هتـشاذگ و 

يارب دنک و  مخ  هدجـس  دصق  هب  ار  رـس  دیاب  هدجـس  يارب  دوش ، مخ  دناوتیمن  چـیه  هک  یـسک  « 159 . » دراذـگب نیمز  هب  لومعم  روط  هب 
زاب ار  مشچ  نتـساخرب ، دصق  هب  ددـنبیم و  ار  مشچ  هدجـس  دـصق  هب  دـشن ، نکمم  مه  نیا  رگاو  دـنک  دـنلب  ار  رـس  هدجـس ، زا  نتـساخرب 

رد راـک  نیا  هچرگ  دـشاب ، نیمز  يور  اـپ  گرزب  تشگنا  وناز و  تسد و  فـک  ینعی  اـضعا  هیقب  تروـص  نیا  رد  تسین  مزـال  دـنکیم و 
هدرک ادیپ  رارقتسا  هدجـس  عقوم  رد  هچنانچ  دوش ، دنلب  هدجـس  ياج  زا  رایتخایب  یناشیپ  رگا  « 160 . » تسا طایتحا  قفاوم  ناـکما  تروص 

باسح هدجـس  کی  نیا  و  دـسرب ، هدجـس  ياج  هب  هراـبود  دراذـگن  دـیاب  ددرگنرب ، هدجـس  هب  دراد و  هگن  ار  دوخ  دـناوتیم  ـالاح  دوب و 
کی مه  يور  دـسرب ، هدجـس  ياج  هب  هرابود  راـیتخایب  دراد و  هگن  ار  رـس  دـناوتن  رگا  و  هن ، اـی  دـشاب  هتفگ  ار  هدجـس  رکذ  هچ  دوشیم ،
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هب دیاب  دراد ، هگن  ار  دوخ  دناوتیم  رگا  یتح  دوب  هدرکن  ادیپ  رارقتـسا  رگا  و  دیوگب . دیاب  دشاب  هتفگن  رکذ  رگا  دوشیم و  باسح  هدجس 
. دروآ اجب  رگید  هدجـس  کی  تسا  لوا  هدجـس  رگا  و  دـیوگب ، ار  رکذ  دـیاب  دوشیم و  باسح  هدجـس  کـی  مه  يور  ددرگرب و  هدـجس 

رـس زا  دـعب  هـک  يرگید  زیچ  اـی  کـشت  يور  یلو  تـسا  لـطاب  دـنک  هدجـس  دریگیمن  مارآ  نآ  يور  ندـب  هـک  يزیچ  يور  رگا  « 161»
موس تعکر  لثم  درادـن  دهـشت  هک  موس  لوا و  تعکر  رد  « 162 . » درادن لاکشا  هدجـس  دریگیم ، مارآ  نتفر  نییاپ  يرادقم  نتـشاذگ و 

حیحـص شزامن  رهظا  رب  انب  دزیخرب ، دعب  تعکر  يارب  دنیـشنب  يرادقم  هک  نآ  نودب  مود  هدجـس  زا  دـعب  رگا  ءاشع ، رـصع و  رهظ و  زامن 
رد نتفگ  ریبکت  تسا  بحتسم  « 163 . » دزیخرب دعب  هتسشن و  تکرحیب  يردق  دیاب  مود  هدجس  زا  دعب  بحتـسم  طایتحا  رب  انب  یلو  تسا .

دنلب ار  اهتسد  ریبکت  لاح  رد  تسا  بحتـسم  و  نآ ، زا   172 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  نتشادربرس  زا  دعب  هدجـس و  هب  نتفر  عقوم 
، مایق يارب  ندش  دـنلب  عقوم  رد  دراذـگب و  نیمز  رب  اهوناز  زا  رتدوز  ار  اهتسد  نتفر ، هدجـس  عقوم  رد  تسا  بحتـسم  درم  يارب  و  دـنک ؛

بحتسم و  ار ، اهتسد  دعب  دراذگیم  نیمز  هب  ار  اهوناز  لوا  هدجـس ، هب  نتفر  لاح  رد  نز  درادرب و  نیمز  زا  اهتسد  زا  رتدوز  ار  اهوناز 
هدـش دراو  هک  ییاهاعد  هدجـس  ود  نیب  دوش و  هتـشاذگ  تسا  زیاج  نآ  رب  هدجـس  هچ  ره  اـی  كاـخ و  هب  زین  ینیب  هدجـس  لاـح  رد  تسا 

رب ار  تسار  مدق  دنیشنب و  پچ  نار  رب  ینعی   ) دنیشنب كّروت  لاح  هب  هدجس  ود  نیب  رد  تسا  بحتسم  نآ و  دننام  رافغتسا و  لثم  دناوخب ،
اهوناز و ندروآ  الاب  هاگنمیـشن و  رب  نتـسشن  تسا  بحتـسم  نز  يارب  و  تسا ، هورکم  نتـسشن  اـپ  ود  يوررب  و  دراذـگب ) پچ  مدـق  فک 
َو ُمُوقا  ِِهتَُّوق  َو  ِهَّللا  ِلوَِحب  : » دیوگب نداتـسیا  يارب  ندش  دـنلب  تقو  رد  رازگزامن  تسا  بحتـسم  نینچمه  و  رگیدـکی ، هب  اهنار  ندنابـسچ 

«. ْدُعقا

تسا حیحص  اهنآ  رب  هدجس  هک  ییاهزیچ 

یکاشوپ یکاروخ و  ياهزیچ  رب  هدجـس  درک و  هدجـس  دَـیوریم ، نیمز  زا  هک  یکاشوپ  یکاروخریغ و  ياـهزیچ  نیمز و  رب  دـیاب  « 164»
اهنآ هلاخن  وج و  مدنگ و  رب  هدجس  سپ  دوشیم ، هدروخ  ًاتداع  نآ  هتخپ  ای  ماخ  هک  تسا  ییاهزیچ  یکاروخ ، زا  روظنم  و  تسین . حیحص 

و درادن ، یعنام  لاصتا  لاح  رد  یتح  رانا ، هناودنه و  هزبرخ و  جنرب و  تسوپ  رب  هدجس  یلو  تسین ، حیحص  دوشیم  هدروخ  نمض  رد  هک 
و تسا ، زیاج  دوشیمن  هدافتسا  تمالس  لاح  رد  نآ  زا  هجو  چیه  هب  دراد و  ضیرم  هب  صاصتخا  هک  ییوراد  ناهایگ  رب  هدجـس  نینچمه 

ًاتداع هک  تسا  يزیچ  یکاشوپ  زا  روظنم  و  ياچ . هوهق و  لثم  فـالخ  هب  تسا  زیاـج  تسین  یکاروخ  هک  نآ ، دـننام  وکاـبنت و  رب  هدـجس 
بوچ زا  هک  هچنآ  اهبوچ و  ناتخرد و  گرب  رب  هدجـس  یلو  فنک ، ناتک و  هبنپ و  لثم  نتفاـب ، ندیـسیر و  زا  دـعب  ولو  دوشیم  هدیـشوپ 

هزوریف و قیقع و  هرقن ، الط ، دـننام  یندـعم  ياهزیچ  رب  ندرک  هدجـس  « 165 . » تسا زیاج  نآ  لاثما  نزبداـب و  ریـصح و  دوشیم و  هتخاـس 
یلومعم و رمرم  گنس  دننام  یندعم  ياهگنـس  رب  ندرک  هدجـس  اما  تسا و  لطاب  لیـصا   173 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  رمرم 

هاک فلع و  لـثم  تسا  ناویح  كاروخ  دَـیوریم و  نیمز  زا  هک  ییاـهزیچ  رب  هدجـس  « 166 . » درادن لاکـشا  رهظا  رب  انب  هایـس  ياهگنس 
رد طایتحا  رب  انب  و  تسین ، زیاج  اهرهش  نآ  رد  تسا  لومعم  اهرهش  زا  یضعب  رد  نآ  ندروخ  هک  یهایگ  رب  هدجـس  « 167 . » تسا حیحص 

گنـس رب  هدجـس  رهظا  رب  انب  « 168 . » تسین حیحـص  سران  هویم  رب  هدجـس  زین  دـننکن و  هدجـس  دوشیمن ، هدروخ  هک  زین  رگید  ياـهرهش 
رگا « 169 . » درک هدجـس  دوشیم  مه  نآ  دـننام  یلگ و  هزوک  رجآ و  هتخپ و  کهآ  چـگ و  هب  هکلب  تسا ، حیحـص  چـگ  گنـس  کهآ و 

هک يذـغاک  رب  هدجـس  زاوج  درک و  هدجـس  نآ  رب  دوشیم  دنـشاب ، هتخاس  هاک  زا  اًلثم  تسا  حیحـص  نآرب  هدجـس  هک  يزیچ  زا  ار  ذـغاک 
يارب « 170 . » دنیامنن هدجـس  ًاطایتحا  اذـل  تسا ، لمأت  دروم  تسین ، زیاج  نآ  رب  هدجـس  هک  دـشاب  هدـش  تسرد  ییاهزیچ  زا  دراد  لامتحا 

نآ رب  هدجـس  هک  يزیچ  رگا  « 171 . » تسا كاخ  نآ  زا  دعب  دشابیم ، مالسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  تبرت  زیچره  زا  رتهب  هدجس ،
ای ناتک  زا  هک  شسابل  هب  دیاب  دنک ، هدجس  نآ  رب  دناوتیمن  اهنیا  دننام  دایز و  يامرگ  ای  امرس  هطساو  هب  دراد  رگا  ای  درادن ، تسا  حیحص 
نآ هچنانچ  تسد و  تشپ  رب  دیاب  تسین  مه  نآ  رگا  و  دنک ، هدجـس  زیچ  نامه  رب  تسا  رگید  زیچ  زا  رگا  هنرگو  دنک  هدجـس  تسا ، هبنپ 
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نیا ای  دوشیم و  مخ  نیمز  کیدزن  ات  دشن ، مه  نآ  رگا  و  رهظا ، رب  انب  دیامن  هدجـس  قیقع  رتشگنا  دننام  یندعم  زیچ  هب  دـشابن  نکمم  مه 
يرادقم هک  نآ  زا  دعب  رگا  دریگیمن ، مارآ  نآ  يور  یناشیپ  هک  یتسس  كاخ  لِگ و  رب  هدجـس  « 172 . » دیامنیم هدجس  رس  هراشا  اب  هک 

هدجـس هب  هرابود  درادرب  ار  رهم  هک  نیا  نودب  دبـسچب و  یناشیپ  هب  رهم  لوا ، هدجـس  رد  رگا  « 173 . » درادن لاکـشا  دریگب  مارآ  تفر  ورف 
هلاسر هک  يزیچ  دوش و  مگ  دنکیم  هدجـس  نآ  رب  هک  يزیچ  زامن  نیب  رد  رگا  « 174 . » تسا طایتحا  فالخ  هچ  رگا  درادن  لاکـشا  دور ،

تقو رگا  دنکشب و  ار  زامن  دیاب  دراد ، تعسو  تقو  هچنانچ  دشاب  هتـشادن  تسا  حیحـص  نآ  رب  هدجـس   174 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت 
رب تسین  نکمم  مه  نآ  رگا  زیچ و  نامه  رب  تسا  رگید  زیچ  زا  رگا  دنک و  هدجـس  تسا  ناتک  ای  هبنپ  زا  رگا  شـسابل  هب  دیاب  تسا ، گنت 
رب ار  یناشیپ  دمهفب  هدجس  لاح  رد  هاگره  « 175 . » دیامن هدجـس  قیقع  رتشگنا  دننام  یندعم  زیچ  هب  دوشیمن  مه  نآ  رگا  و  تسد ، تشپ 

تسا حیحص  نآ  رب  هدجس  هک  يزیچ  يور  هب  نآ  يور  زا  ار  یناشیپ  دیاب  دشاب  نکمم  رگا  تسا ، لطاب  نآ  رب  هدجس  هک  هتـشاذگ  يزیچ 
. دنک لمع  دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  يروتسد  هب  تسا ، گنت  تقو  رگا  دشکب و 

نآرق بجاو  هدجس 

هدجس هیآ  کی  هروس 96 ،) « ) قلع (، » هروس 53 « ) مجن (، » هروس 41 « ) تلّصف (، » هروس 32 « ) هدجـس : » هروس راهچ  زا  کـیره  رد  « 176»
شدای تقوره  درک  شومارف  رگا  و  دنک ؛ هدجـس  ًاروف  دیاب  هیآ ، نآ  ندش  مامت  زا  دعب  دهد ، شوگ  نآ  هب  ای  دـناوخب  ناسنا  رگا  هک  تسا 
دیامن هدجس  ود  هداد  شوگ  هچنانچ  دونشب ، مه  يرگید  زا  دناوخیم ، ار  هدجس  هیآ  هک  یعقوم  ناسنا  رگا  « 177 . » دیامن هدجس  دیاب  دمآ 

ای دینش و  ار  هدجس  هیآ  هعفد  دنچ  ناسنا  رگا  و  تسا . هدجـس  ود  رد  طایتحا  هچ  رگا  تسا  یفاک  هدجـس  کی  دروخ ، شـشوگ  هب  رگا  و 
بجاو طایتحا  ربانب  درکن  هدجس  رگا  و  دنک ؛ هدجس  دعب  تاعفد  يارب  مه  زاب  تسا  بجاو  درک  هدجس  یلوا  زا  دعب  رگا  درک  تئارق  دوخ 

رس دیاب  دهدب  شوگ  نآ  هب  ای  دناوخب  ار  هدجـس  هیآ  هدجـس  لاح  رد  رگا  زامن  ریغ  رد  « 178 . » دنک هدجس  هیآ  ندینـش  ای  تئارق  ره  يارب 
توص طبـض  زا  ای  دونـشب ، درادن ، نآرق  ندناوخ  دـصق  هک  یـسک  زا  ار  هدجـس  هیآ  رگا  « 179 . » دنک هدجـس  هرابود  درادرب و  هدجـس  زا 

. دنک هدجس  تسا  بجاو  دونشب ، دناسریم  ار  ناسنا  دوخ  يادص  وگدنلب  لثم  هک  ياهلیسو  زا  رگا  یلو  دیامن ، هدجس  تسین  مزال  دونـشب 
هدننک تئارق  هک  دنکیمن  قرف  دونشیم ، ار  هدجس  هیآ  هک  یسک  يارب  هدجس  بوجو  رد  « 180  » 175 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر 

هک یتروص  هب  اما  طلغ ، ای  دنک  تئارق  حیحـص  هکنآ  و  دنکن ، ای  دـنک  هدجـس  مه  شدوخ  هدـننک  تئارق  هکنآ  و  دـشابن ، ای  دـشاب  فلکم 
هکنآ و  هن ، ای  دناوخب  انغ  لثم  مارح ، تروص  هب  هک  دنکیمن  قرف  روط  نیمه  و  هدرک ، توالت  ار  هدجـس  هیآ  هکدـشاب  صخـشم  مولعم و 

هدجـس هیآ  هب  هک  دنادب  نداد  شوگ  تقو  هک  دنکیمن  قرف  مه  زاب  و  هن ، ای  هیبنجا  يادـص  زا  ذاذـتلا  لثم  دـشاب  مارح  تروص  هب  ندـینش 
باوخ صخـش  زا  ای  دشاب و  زیممریغ  لفط  هدننکتئارق  رگا  اما  و  تسا . هدوب  هدجـس  هیآ  دمهفب  نداد  شوگ  زا  دعب  ای  دـهدیم و  شوگ 

رد « 181 . » دونـشب ياهمهمه  طقف  دـهدن و  صیخـشت  ار  فورح  تاملک و  هدنونـش  رگا  تسا  نینچمه  دوشیمن و  بجاو  هدجـس  دونـشب 
هدجـس دنیوگب  دندید ، مدرم  رگا  هک  دشاب  يروط  دشاب و  حابم  مه  ناکم  دشاب و  هتـشاد  ار  ندرک  هدجـس  تین  دیاب  نآرق  بجاو  هدـجس 

هدجس نآ  رب  هک  يزیچ  ای  رهُم  ندوب  كاپ  تروع و  ندیناشوپ  دننام  تسین  مزال  تسا  ربتعم  زامن  هدجس  رد  هک  یطیارش  ریاس  یلو  درک ،
هچ رگا  اهنیا ، دننام  نیمز و  رب  اپ  گرزب  ناتشگنا  كون  اهوناز و  اهتسد و  نتـشاذگ  اپ و  لحم  زا  هدجـس  لحم  ندوبن  رتدنلب  دننکیم و 

رکذ هچ  رگا  دراذـگب ، نیمز  هب  هدجـس  دـصق  هب  ار  یناشیپ  نآرق  بجاو  هدجـس  رد  هاگره  « 182 . » تسا طایتحا  دروم  روما  نیا  تیاـعر 
ُهَّللا ّالا  َهلاال  ًاقیدْـصَت  َو  ًانامیا  ُهَّللاّالا  َهلاال  ًاّقَح  ًاّقَح  ُهَّللا  ّالا  َهلإـال  : » دـیوگب تسا  رتهب  و  تسا ، بحتـسم  رکذ  نتفگ  و  تسا ، یفاـک  دـیوگن 

«. ریجَتْسُم ٌِفئاخ  ٌفیعَض  ٌلیلَذ  ٌْدبَع  اَنا  َْلب  ًاِربْکَتْسُمال  َو  ًافِکنَتْسُمال  ًاّقِر  َو  ًادُّبَعَت  ِّبَر  ای  ََکل  ُتْدَجَس  ًاّقِر  َو  ًۀّیِدوبُع 

دّهشت
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زا دـعب  ناسنا  دـیاب  اشع  رـصع و  رهظ و  زامن  مراـهچ  تعکر  برغم و  زاـمن  موس  تعکر  بجاو و  ياـهزامن  ماـمت  مود  تعکر  رد  « 183»
، نتم لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  زا : تسا  ترابع  طایتحا  رب  انب  دهـشت  رکذ  و  دناوخب ، دّهـشت  ندب  ندوب  مارآ  لاح  رد  دنیـشنب و  مود  هدجس 
«184 «. » دَّمَُحم ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ّلَـص  َّمُهَّللأ  ُُهلوسَر  َو  ُهُدـْبَع  ًادّـمَُحم  َّنا  ُدَهْـشا  َو  َُهل  َکیرَـشال  ُهَدْـحَو  ُهَّللا  اـّلا  َهلاـال  ْنا  ُدَهْـشا   » 176 ص :

بجاو دنادیمن  ار  دهشت  هک  یـسک  « 185 . » دوش هتفگ  مه  رـس  تشپ  تسا  لومعم  هک  يروط  هب  حیحـص و  یبرع  هب  دیاب  دّهـشت  تاملک 
نابز هب  ار  نآ  همجرت  دـناوخب ، هتـشون  يور  زا  ای  دـنک و  تعباـتم  دوخ  ریغ  زا  دـناوتن  هک  یتروص  رد  تقو  یگنت  رد  و  دریگب ، داـی  تسا 

دتسیاب دنک و  شومارف  ار  دّهشت  رگا  « 186 . » دناوخب نآ  ياج  هب  ار  يرکذ  همجرت  ای  رکذ  دوب  زجاع  مه  همجرت  زا  رگا  دناوخب و  شدوخ ،
زا دعب  سپـس  دناوخب  لومعم  قباطم  ار  زامن  هیقب  دناوخب و  ار  دهـشت  دنیـشنب و  دیاب  هدناوخن ، ار  دّهـشت  هک  دـیایب  شدای  عوکر  زا  شیپ  و 

اجب زین  دشاب  هدناوخ  هک  یتروص  رد  يدایز  تاحیبست  ای  تئارق  يارب  وهس  هدجـس  ود  اجیب و  نداتـسیا  يارب  وهـس  هدجـس  ود  زامن  مامتا 
رب انب  دنک و  اضق  ار  دهـشت  زامن ، مالـس  زا  دعب  دنک و  مامت  لومعم  قباطم  ار  زامن  دیاب  دیایب ، شدای  نآ  زا  دـعب  ای  عوکر  رد  رگا  و  دروآ ؛

ياپ يور  دنیشنب و  پچ  نار  رب  دّهشت  لاح  رد  تسا  بحتسم  « 187 . » دروآ اجب  وهس  هدجس  ود  هدش  شومارف  دّهشت  يارب  بجاو  طایتحا 
و ِهَِّلل » ِءامْـسْالا  ُْریَخ  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللِاب  َو  ِهَّللا  ِمِسب  : » دیوگب ای  ِهَِّلل » ُدْمَْحلا  : » دیوگب دهـشت  زا  شیپ  دراذـگب و  پچ  ياپ  فک  هب  ار  تسار 

دّهشت ندش  مامت  زا  دعب  دنک و  هاگن  دوخ  ناماد  هب  دنابسچب و  رگیدکی  هب  ار  اهتشگنا  دراذگب و  اهنار  رب  ار  اهتسد  تسا  بحتسم  زین 
«. هَتَجَرَد ْعَفْرا  َو  ُهَتَعافَش  ْلَّبَقَت  َو  : » دیوگب

زامن مالس 

: دیوگب ادتبا  تسا  بحتـسم  دیوگب و  ار  زامن  مالـس  دیاب  تسا  مارآ  ندب  هتـسشن و  هک  یلاح  رد  زامن ؛ رخآ  تعکر  دّهـشت  زا  دـعب  « 188»
: دیوگب هک  نیا  ای  و  نیِِحلاَّصلا .» ِهَّللا  ِدابِع  یلَع  َو  اْنیَلَع  ُمالَّسلا  : » دیوگب دیاب  نآ  زا  دعب  و  ُهتاکََرب » َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  ُِّیبَّنلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  »
َو : » دیوگب نآ  زا  دعب  هک  تسا   177 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  طایتحا  قفاوم  هکلب  تسا  بحتسم  رهظا ، رب  انب  و  ْمُْکیَلَع » ُمالَّسلا  »

. دیوگب دش  رکذ  هک  یبیترت  هب  ار  مالس  هسره  هک  تسا  نآ  رتهب  و  ُهتاکََرب .» َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر 

بیترت

زامن طایتحا  ربانب  دروآ ، اجب  عوکر  زا  شیپ  ار  دوجـس  ای  دناوخب ، دمح  زا  شیپ  ار  هروس  اًلثم  دـنزب ، مهب  ار  زامن  بیترت  ًادـمع  رگا  « 189»
هدجـس ود  دـنک  عوکر  هک  نآ  زا  شیپ  اًلثم  دروآ ، اـجب  ار  نآ  زا  دـعب  نکر  دـنک و  شومارف  ار  زاـمن  زا  ینکر  رگا  « 190 . » دوشیم لطاب 

هک نآ  زا  شیپ  اًلثم  دروآ ، اجب  تسین  نکر  تسا و  نآ  زا  دعب  هک  ار  يزیچ  دنک و  شومارف  ار  ینکر  رگا  « 191 . » تسا لطاب  زامن  دیامن ؛
هک ار  يزیچ  رگا  « 192 . » دناوخب هرابود  هدناوخ  نآ  زا  شیپ  ًاهابتـشا  ار  هچنآ  دروآ و  اجب  ار  نکر  دیاب  دـناوخب ، دّهـشت  دـنک  هدجـس  ود 
هک دیایب  شدای  عوکر  رد  و  دوش ، عوکر  لوغشم  دنک و  شومارف  ار  دمح  اًلثم  دروآ ، اجب  ار  نآ  زا  دعب  نکر  دنک و  شومارف  تسین  نکر 
نآ زا  دـعب  هک  ار  يزیچ  دـنک و  شوـمارف  تسین  نکر  هـک  ار  يزیچ  رگا  « 193 . » تسا حیحـص  شزامن  درذگب و  دیاب  هدناوخن ، ار  دـمح 

هچنآ دیاب  دشاب ، هدشن  دعب  نکر  لوغـشم  هچنانچ  دناوخب ، ار  هروس  دـنک و  شومارف  ار  دـمح  اًلثم  دروآ ، اجب  تسین  نکر  مه  نآ  تسا و 
. دناوخب هرابود  هدناوخ  رتولج  ًاهابتشا  هک  ار  يزیچ  نآ ، زا  دعب  و  دروآ ، اجب  هدرک  شومارف  ار 

تالاوم

ار ییاهزیچ  دروآ و  اجب  مه  رس  تشپ  ار  دهشت  دوجـس و  عوکر و  دننام  زامن  ياهراک  ینعی  دناوخب ، تالاوم  اب  ار  زامن  دیاب  ناسنا  « 194»
زاـمن دـنیوگن  هک  دزادـنیب  هلـصاف  اـهنآ  نیب  يردـق  هب  رگا  دـناوخب و  مه  رـس  تشپ  تسا  لوـمعم  هک  يروـط  هب  دـناوخیم  زاـمن  رد  هـک 
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دزادنیب و هلصاف  تاملک  ای  اهفرح  نیب  ًاوهـس  زامن  رد  رگا  « 195  » 178 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا . لطاب  شزامن  دناوخیم ،
لومعم روط  هب  ار  تاملک  ای  اهفرح  نآ  دیاب  دشاب ، هدشن  دعب  نکر  لوغـشم  هچنانچ  دورب ، نیب  زا  زامن  تروص  هک  دشابن  يردق  هب  هلـصاف 
ندروآ یپ  رد  یپ  زا  وهـس  رذع و  نودب  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  تسا و  حیحـص  شزامن  دشاب ، هدش  دـعب  نکر  لوغـشم  رگا  دـناوخب و 
تالاوم گرزب ، ياههروس  ندناوخ  دوجس و  عوکر و  نداد  لوط  « 196 . » دنزب مه  هب  ار  تالاوم  هک  تسین  يروط  هچ  رگا  دنکن  هحماسم 
حیـضوت هلاسر  حبـص . زامن  رد  گرزب  هروس  ندناوخ  ًادمع  لثم  دوش . توف  زامن  تقو  هک  دـهدب  لوط  ردـق  نآ  رگم  دـنزیمن . مه  هب  ار 

179 ص : نتم ، لئاسملا ،

« تونق »

هک تسا  نیا  رد  طاـیتحا  هکلب  دـناوخب ، تونق  تسا  بحتـسم  مّود  تعکر  عوـکر  زا  شیپ  بحتـسم  بجاو و  ياـهزامن  ماـمت  رد  « 197»
؛ تسا بحتـسم  عوکر  زا  شیپ  تونق  ندناوخ  دشابیم ، تعکر  کی  هک  نآ  اب  رتو  زامن  رد  و  دـنکن ؛ كرت  بجاو  ياهزامن  رد  ار  تونق 
تونق و جـنپ  تایآ  زامن  و  عوکر ؛ زا  دـعب  مود  تعکر  رد  عوکر و  زا  لبق  لوا  تعکر  رد  دراد ، تونق  کی  تعکر  ره  رد  هعمج  زاـمن  و 

تـسا بوخ  دناوخب  تونق  دهاوخب  رگا  « 198 . » دراد تونق  راـهچ  مود  تعکر  رد  تونق و  جـنپ  لوا  تعکر  رد  ناـبرق  رطف و  دـیع  زاـمن 
ار اهنآ  فک  هک  تسا  بحتـسم  دنکن و  كرت  ار  نآ  هیقت  عقومریغ  رد  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  هکلب  دنک  دنلب  تروص  لباقم  ار  اهتسد 

تـسا رتهب  تسا و  یفاک  دـشاب ، هَّللا » ناحبـس   » کـی هچ  رگا  دـیوگب ، يرکذره  تونق  رد  « 199 . » دراد هگن  مه  يوـلهپ  نامـسآ و  هـب  ور 
َّنُهَْنَیب ام  َو  َّنِهیف  ام  َو  ْعبَّسلا  َنیِضَرَْألا  ِّبَر  َو  ْعبَّسلا  ِتاومَّسلا  ِّبَر  ِهَّللا  َناْحبُس  میِظَْعلا  ُِّیلَْعلا  ُهَّللا  ّالا  ُهلاال  میرَْکلا  ُمِیلَْحلا  ُهَّللا  اَّلا  َهلاال  : » دیوگب
حیحـص دـناوخیم  هک  یتغلره  هب  دـیاب  تسا و  یبرع  ریغ  هب  تونق  زاوج  رهظا  « 200 «. » نیَِملاـْعلا ِّبَر  ِهَِّلل  ُدْـمَْحلا  َو  میِظَْعلا  ِشْرَْعلا  ِّبَر  َو 

هک زامن  ياجره  رد  ار ، طلغ  تروص  هب  ندـناوخ  اعد  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  نینچمه  دـشاب و  هداد  ماجنا  ار  یتونق  هفیظو  اـت  دـناوخب 
ماـما رگا  دـناوخیم ، تعاـمج  هب  ار  زاـمن  هک  یـسک  يارب  یلو  دـناوخب  دـنلب  ار  توـنق  ناـسنا  تسا  بحتـسم  « 201 . » دنک كرت  دـشاب ،
شیپ دنک و  شومارف  رگا  و  درادن ؛ اضق  دناوخن  تونق  ًادمع  رگا  « 202 . » تسین بحتسم  تونق  ندناوخ  دنلب  دونشب  ار  وا  يادص  تعامج 

زا دعب  تسا  بحتـسم  دیایب ، شدای  عوکر  رد  رگا  و  دناوخب ، دتـسیاب و  تسا  بحتـسم  دیایب ، شدای  دوش  مخ  عوکر  هزادـنا  هب  هک  نآ  زا 
دمآ شدای  هک  زامن  ياجره  دراد  لامتحا  دیامن و  اضق  زامن ، مالس  زا  دعب  تسا  بحتـسم  دیایب  شدای  هدجـس  رد  رگا  و  دنک ، اضق  عوکر 

180 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دروآ . اجب  ار  تونق  دناوتب 

« زامن تابحتسم  »

هراشا

هب عوکر و  لاح  رد  مدق  ود  نیب  ندرک  هاگن  بابحتسا  تسین  دیعب  زین  و  هدجـس ؛ لحم  هب  ندرک  هاگن  مایق  لاح  رد  تسا  بحتـسم  « 203»
نتشاذگ مایق  لاح  رد  تسا  بحتـسم  و  تونق ؛ لاح  رد  تسد  ود  فک  هب  هتـسشن و  لاح  رد  دوخ  نماد  هب  دوجـس و  لاح  رد  ینیب  فرط 

لاح رد  و  دـشاب ، نامـسآ  هب  ور  اهنآ  فک  هک  يروط  هب  تروص  لباقم  اهنآ  نداد  رارق  تونق  لاـح  رد  وناز و  لـباقم  اـهنار  يور  اهتـسد 
. اهدرم يارب  وناز  يور  عوکر  لاح  رد  اهنار و  يور  هتسشن  لاح  رد  و  اههناش ، ای  تروص  ای  اهشوگ  لباقم  اهتسد  نتشاذگ  هدجس 

زامن تابیقعت 

ياج زا  هک  نآ  زا  شیپ  تسا  رتهب  و  دوش . نآرق  اعد و  رکذ و  ندـناوخ  ینعی  بیقعت ، لوغـشم  زامن  زا  دـعب  ناـسنا  تسا  بحتـسم  « 204»

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
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تـسا رتهب  یلو  دشاب  یبرع  هب  بیقعت  تسین  مزال  و  دناوخبار ، بیقعت  هلبق  هبور  دوش ، لطاب  وا  ممیت  لسغ و  وضو و  دـنک و  تکرح  دوخ 
مالسلا اهیلع  ارهز  ترضح  حیبست  تساهدش ، شرافـس  یلیخ  هک  ییاهبیقعت  زا  دناوخب و  دناهداد  روتـسد  اعد  ياهباتک  رد  هک  ار  ییاهزیچ 

رب انب  و  هَّللا ،» ناحبُس   » هبترم نآ 33  زا  دعب  و  هَّلل » ُدـمَحلا   » هبترم سپس 33  ربکا ،» ُهَّللا   » هبترم  34 دوش : هتفگ  بیترت  نیا  هب  دـیاب  هک  تسا 
زا دعب  تسا  بحتسم  « 205 . » دوش هتفگ  هَّلل » دـمحلا   » زا دـعب  تسا  رتهب  یلو  تفگ ، هَّلل » دـمَحلا   » زا شیپ  ار  هَّللا » ناحبـس   » دوشیم رهظا 
ای هبترم  هس  ای  هبترم  دص  تسا  رتهب  یلو  تسا ، یفاک  دراذگب  نیمز  رب  رکش  دصق  هب  ار  یناشیپ  هک  ردق  نیمه  دیامن و  رکـش  هدجـس  زامن 

دوشیم رود  وا  زا  ییالب  ای  دـسریم  ناسنا  هب  یتمعن  تقوره  تسا  بحتـسم  زین  دـیوگب و  ًاْوفَع »  » ای ًارکـش »  » اـی هَّلل » ًارکُـش  ، » هبترم کـی 
181 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دروآ . اجب  رکش  هدجس 

« زامن تالطبم  »

ای وضو  ندش  لطاب  - 2 زامن . ءانثا  رد  طورش  زا  یکی  نتفر  نیب  زا  - 1 دنیوگیم : تالِطبُم »  » ار اهنآ  دـنکیم و  لطاب  ار  زامن  زیچ  هدزاود 
زا دعب  ًادمع  نیمآ »  » نتفگ - 4 تسا . زامن  ءزج  هکنیا  دصق  اب  ًادـمع  مه  يور  اه  تسد  نتـشاذگ  - 3 ًاوهـس . ای  ًادمع  زامن  ءانثا  رد  لسغ 

ههقهق  ) يدمع ندـیدنخ  - 7 يدـمع . ندز  فرح  - 6 هلبق .) زا  ندنادرگرب  يور   ) رـس تشپ  هب  ندـب  مامت  يدـمع  ندـنادرگرب  - 5 دمح .
ندیماشآ ندروخ و  - 10 دـنزب . مه  هب  ار  زامن  تروص  هک  يدایز  راک  - 9 ندرک . هیرگ  ًادمع  دنلب  يادـص  اب  ایند  روما  يارب  - 8 ندرک .)

رکذ دراوم  لیـصفت  و  ًاوهـس . ای  ًادمع  زامن  نکُر  ندرک  دایز  مک و  - 12 یتعکر . هس  ای  ود  زامن  ياهتعکر  رد  کـش  - 11 زامن . نیب  رد 
دمهفب زاـمن  نیب  رد  اًـلثم  دورب ؛ نیب  زا  نآ  ياهطرـش  زا  یکی  زاـمن  نیب  رد  هک  نآ  لوا : دوـشیم . رکذ  يدـعب  لـئاسم  رد  بیترت  هب  هدـش 

، دیآ شیپ  دـنکیم  لطاب  ار  لسغ  ای  وضو  هک  يزیچ  يراچان ، يور  زا  ای  ًاوهـس  ای  ًادـمع  زامن  نیب  رد  هک  نآ  مود : تسا . یبصغ  شناکم 
وا زا  طئاغ  ای  لوب  زامن  نیب  رد  رگا  دـنک ، يراددوخ  طـئاغ  لوب و  ندـمآ  نوریب  زا  دـناوتیمن  هک  یـسک  یلو  دـیآ ؛ نوریب  وا  زا  لوب  اًـلثم 
نز زا  زاـمن  نیب  رد  رگا  زین  و  دوشیمن ؛ لـطاب  شزاـمن  دـیامن  لـمع  دـش ، هتفگ  وضو  ماـکحا  رد  هک  يروتـسد  هب  هچناـنچ  دوـش  جراـخ 
زا یـضعب  لثم  هک  نآ  موس : تسا . حیحـص  شزامن  دشاب ، هدرک  لمع  هضاحتـسم  هفیظو  هب  هک  یتروص  رد  دوش ، جراخ  نوخ  هضاحتـسم 

زامن ءزج  راک  نیا  هک  دشاب  نیا  شدصق   182 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دراذگب و  مه  يور  ار  اهتسد  دنتسین  هعیش  هک  یناسک 
. دـناوخب هرابود  دـیاب  ار  شزامن  طایتحا  يور  زا  دـنکب ، ار  راک  نیا  ًادـمع  رگا  تروص  نیا  ریغ  رد  تسا ، مزـال  نآ  نداد  ماـجنا  اـی  تسا 
ای یـشومارف  يور  زا  رگا  یلو  دـناوخب ، هرابود  ار  زامن  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دراذـگب ، مه  يور  ار  اهتسد  بدا  يارب  هاگره  « 206»

طایتحا رب  انب  مراهچ : درادن . لاکشا  رهظا  رب  انب  دراذگب  مه  يور  ار  اهتسد  نآ ، دننام  تسد و  ندناراخ  لثم  رگید  راک  يارب  ای  يراچان 
. دوشیمن لطاب  شزامن  دـیوگب ، هیقت  يور  زا  ای  ًاهابتـشا  رگا  یلو  تسا . مارح  نآ  نتفگ  دـیوگب و  نیمآ  دـمح ، ندـناوخ  زا  دـعب  هک  نآ 
ای تسار  فرط  هب  تروص  اب  طقف  رگا  دـنک و  هجوت  پچ  تسار و  تمـس  زا  شیب  ینعی  رـس  تشپ  هب  ندـب  مامت  اـب  ًادـمع  هک  نآ  مجنپ :
رب انب  دیامن ، هجوت  رـس  تشپ  هب  تروص  اب  طقف  ای  پچ و  ای  تسار  هب  ندب  مامت  اب  ًادـمع  رگا  و  دوشیمن ، لطاب  شزامن  دـنک  هجوت  پچ 

. یمود رد  تسا  طایتحا  لحم  یلوا و  رد  درادـن  یعناـم  دـشاب ، یـشومارف  يور  زا  اـی  ًاوهـس و  رگا  و  تسا . لـطاب  شزاـمن  طوحا  رهظا و 
انعم یلو  هدوب  رتشیب  ای  فرح  کـی  هک  نیا  اـی  دـشاب و  اـنعمیب  یلو  هتـشاد ، رتشیب  اـی  فرح  ود  هک  دـیوگب  ياهملک  ًادـمع  هک  نآ  مشش :

، تسا فرح  ود  هک  اهنیا  دننام  هآ و  خآ و  نتفگ  یلو  درادن  لاکشا  زامن  رد  ندیـشک  هآ  ندز و  غورآ  ندرک ، هفرـس  « 207 . » دشاب هتشاد 
اًلثم دیوگب ، رکذ  دصق  هب  ار  ياهملک  رگا  « 208 . » درادن لاکشا  یبُونُذ » ْنِم  هآ  : » دیوگب رگا  یلو  دنکیم . لطاب  ار  زامن  دشاب  يدمع  رگا 

هب رگا  یلو  درادن ؛ لاکـشا  دنامهفب ، يرگید  هب  ار  يزیچ  هک  دـنک  دـنلب  ار  ادـص  نآ  نتفگ  عقوم  رد  و  ربکا ،» ُهَّللا   » دـیوگب رکذ  دـصق  هب 
. دوشیم لطاب  زامن  دشاب ، هتشاد  مه  رکذ  دصق  هچ  رگا  دیوگب ، شدوصقم  بسانم  ار ، ياهملک  دنامهفب  یـسک  هب  ار  يزیچ  هک  نیا  دصق 

اعد هک  نیا  ای  تشذگ - هلأسم 898  رد  و  دنراد - بجاو  هدجس  هک  ياهیآ  راهچ  رگم  درادن  لاکشا  زامن  رد  ندناوخ  اعد  ای  نآرق  « 209»

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
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لطاب زامن  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  نمؤم  رب  نیرفن  ای  دـنزب و  همدـص  بجاو  رکذ  اـی  تئارق و  رد  بجاو  مظن  هب  هک  يروط  هب  ندـناوخ 
نیب  183 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  رد  دشاب ، رازگزامن  صوصخم  هک  یتغلره  هب  لاعتم  دنوادخ  رکذ  ای  اعد  « 210 . » دوب دهاوخ 

یبحتـسم ياـهرکذ  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  یلو  تونق . رد  یتح  تسا  طاـیتحا  فـالخ  یلو  درادـن  یعناـم  دـشابن ، یبرع  هب  هچرگا  زاـمن ،
هبترم دـنچ  ًاطایتحا  اـی  ًادـمع  ار  زاـمن  ياـهرکذ  هروس و  دـمح و  زا  يزیچ  رگا  « 211 . » دـناوخن یبرع  ریغ  هب  ار  دهـشت  دوجـس و  عوـکر ،

هب دیابن  ناسنا  زامن ، لاح  رد  « 212 . » دنزب همدص  بجاو  رکذ  ای  تئارق و  لثم  رگید ، بجاو  مظن  هب  هک  نیا  رگم  درادن . لاکـشا  دـیوگب ؛
: دیوگب باوج  مکیلع ، مالس  تفگ : رگا  نیا  رب  انب  دهدب . باوج  وا  مالـس  لثم  دیاب  دنک ، مالـس  وا  هب  يرگید  رگا  دنک و  مالـس  يرگید 

زامنریغ زامن و  رد  ار  مالـس  باوج  دیاب  ناسنا  « 213 . » کیلع مالسلا  دیوگب : باوج  رد  دیاب  کیلع ، مالـسلا  تفگ : رگا  و  مکیلع ؛ مالس 
، دوشن باسح  مالس  نآ  باوج  دیوگب  باوج  رگا  هک  دهد  لوط  يردق  هب  ار  مالس  باوج  یشومارف  يور  زا  ای  ًادمع  رگا  و  دیوگب ، ًاروف 

دیوگب يروط  ار  مالـس  باوج  دیاب  « 214 . » تسین بجاو  نداد  باوج  رگید  زامن ، ریغ  رد  و  دـهدب ؛ باوج  دـیابن  دـشاب  زامن  رد  هچنانچ 
رازگزامن « 215 . » تسا یفاک  دهدب  ار  وا  باوج  لومعم  روط  هب  ناسنا  هچنانچ  دشاب ، رک  هدننک  مالـس  رگا  یلو  دونـشب ، هدننک  مالـس  هک 

دب بوخ و  هک  ياهچب  ینعی  زیمم  هچب  ای  مرحمان  درم  اـی  نز  رگا  « 216 . » دیوگب ءاعد  دصق  هب  ار  مالس  باوج  مالـس  در  ياج  هب  دناوتیم 
مالس باوج  رازگزامن  رگا  « 217 . » دهدب ار  وا  باوج  دیاب  رازگزامن  دنک ، مالس  رازگزامن  هب  تسا ، هاگآ  مالـس  يانعم  هب  دمهفیم و  ار 

، دوشن باسح  مالـس  هک  يروط  هب  دـنک  مالـس  طلغ  رازگزامن  هب  یـسک  رگا  « 218 . » تسا حیحـص  شزامن  یلو  هدرک  تیـصعم  دهدن  ار 
مالـس ّدر  تروص  نیا  رد  هک  دهد ، مالـس  حیحـص  روط  هب  دناوتیمن  هدننک  مالـس  هک  دهدب  لامتحا  هکنیا  رگم  تسین ، بجاو  وا  باوج 

زیاج  184 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  هکلب  تسین  بجاو  زامن ، رد  تسین ، ناملـسم  هک  یـسک  مالـس  باوج  « 219 . » تسا بجاو 
هک دـشاب  راک  رد  یتحلـصم  هکنیا  رگم  دـشاب ، زیاج  طقف ، کیلع  ای  طقف  مالـس  ظفل  هب  باوج  تسا  نکمم  زامن  ریغ  رد  یلو  تسین ، مه 

بجاو یهاگ  بوخ و  یهاگ  زیاج و  تروص  نیا  رد  هک  دیوگیم  مکیلع  ٌمالـس  ای  کیلع  ٌمالـس  ندناوخ ، نآرق  دصق  اب  تروص  نیا  رد 
یفاک دهد  باوج  نانآ  زا  یکی  رگا  یلو  تسا  بجاو  نانآ  همه  رب  وا  مالـس  باوج  دـنک ، مالـس  ياهّدـع  هب  یـسک  رگا  « 942 . » دوشیم
مالس رتگرزب  هب  رتکچوک  هتسشن و  هب  هداتسیا  هدایپ و  هب  هراوس  هک  تسا  هدش  شرافس  یلیخ  تسا و  بحتسم  ندرک  مالـس  « 943 . » تسا

مه ار  وا  هب  ندرک  مالس  دصق  هدننک  مالس  هک  دنک  کش  تسا  زامن  لوغشم  اهنآ  نیب  هک  یسک  دنک و  مالـس  ياهدع  هب  رگا  « 944 . » دنک
دنادب رگا  اما  دهدب ؛ ار  مالـس  باوج  يرگید  یلو  هدرک  دصق  مه  ار  وا  هک  دنادب  رگا  تسا  نینچمه  دـهدب و  باوج  دـیابن  هن ، ای  هتـشاد 

. دیوگب ار  وا  باوج  دیاب  دهدن ، باوج  يرگید  تسا و  هدرک  دصق  ار  وا  طقف  هک  دمهفب  ياهلیـسو  هب  هک  نیا  ای  هدرک  دصق  مه  ار  وا  هک 
نامز کی  رد  مه  اـب  رفن  ود  رگا  « 945 . » دوشیم طقاس  نارگید  رازگزامن و  زا  رهظا  رب  اـنب  داد  ار  مالـس  باوج  مه  يزیمم  هچب  رگا  یلو 

بجاو مالـس  در  مادـک  چـیه  رب  هک  دراد  لامتحا  یلو  دـهدب  ار  يرگید  مالـس  باوج  تسا  بجاو  کیره  رب  دـننک ، مالـس  رگیدـکی  هب 
. تسین زیاج  زامن  لاح  رد  تسین و  بجاو  مادک  چـیه  رب  مالـس  باوج  درک ، مالـس  نییعت  نودـب  رفن  ود  زا  یکی  هب  یـسک  رگا  و  دـشابن ؛

شزاـمن درک ، ههقهق  یـشومارف  يور  زا  اـی  ًاوهـس  رگا  یلو  تسا ، دـیدش ) ندـیدنخ  ینعی   ) ندرک ههقهق  ًادـمع  زاـمن ، تـالطبم  زا  متفه :
انب تسا ، هدوب  وا  هجوت  رایتخا و  هب  ندیدنخ  همدقم  هک  یتروص  رد  دسرن ، ههقهق  ّدح  هب  یلو  ددنخب  ادص  اب  یـسک  رگا  و  تسا ؛ حـیحص 

هداعا هبترم  ود  طایتحا  يور  زا  دـعب  هدرک و  مامت  ار  زامن  هک  تسا  طایتحا  قباطم  زامن  ندوب  لـطاب  هنرگ  تسا و  لـطاب  شزاـمن  رهظا  رب 
يارب هک  نآ  متشه : تسا . حیحص  شزامن  دوش ، خرـس  شگنر  اًلثم  دنک  رییغت  شلاح  هدنخ  يادص  زا  يریگولج  يارب  رگا  « 946 . » دیامن

و درادن ؛ لاکشا  دنک  هیرگ   185 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ادصیب  ایند  راک  يارب  رگا  یلو  دنک ، هیرگ  ادـص  اب  ًادـمع  ایند  راک 
راک زامن  تالطبم  زا  مهن : تسا . لامعا  نیرتهب  زا  هکلب  درادن ، لاکشا  دنلب ، ای  دشاب  هتسهآ  دنک ، هیرگ  ترخآ  يارب  ای  ادخ  سرت  زا  رگا 

ًادمع دایز ، ای  دـشاب  مک  اهنیا ، دـننام  ندـیرپ و  اوه  هب  ندز و  تسد  لثم  دـنزب ، مه  هب  ار  زامن  تروص  هعرـشتم  دارفا  دزن  هک  تسا  يدایز 
لغب ندرک و  تکاس  لام ، ندرک  ظـفح  برقع ، نتـشک  لـثم  دـنزن ، مه  هب  ار  زاـمن  تروص  هک  يراـک  یلو  یـشومارف ؛ يور  زا  اـی  دـشاب 
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زامن دـنیوگن  هک  دـنامب  تکاـس  يردـق  هب  زاـمن  نیب  رد  رگا  « 947 . » درادـن لاکـشا  تسد ، اـب  ندرک  هراـشا  و  هـچب ، نداد  ریـش  ندرک و 
دنیوگن هک  دماشایب  ای  دروخب  يروط  زامن  رد  رگا  هک  تسا  ندـیماشآ  ندروخ و  زامن ، تالطبم  زا  مهد : تسا . لطاب  شزامن  دـناوخیم ،

ندروآ یپردیپ  ینعی  تـالاوم  هـک  يروـط  هـب  دروـخب  یمک  زیچ  زاـمن  رد  ًادـمع  رگا  « 948 . » دوش یم  لطاب  شزاـمن  دـناوخیم ، زاـمن 
رگا یلو  دـناوخب  هبترمود  دـیاب  ار  شزامن  بجاو ، طایتحا  رب  اـنب  دوشن ، جراـخ  مه  رازگزاـمن  تروص  زا  دروخن و  مه  هب  زاـمن  ياـهراک 

و دوشیمن ؛ لطاب  شزامن  دربب ، ورف  هدنام  اهنادـند  يال  هک  ار  ییاذـغ  زامن ، نیب  رد  رگا  « 949 . » تسا حیحـص  زامن  رهظاربانب  دشابًاوهس ،
ادیپ لاکـشا  زامن  رهظا  ربانب  دور  ورف  دوش و  بآ  مک  مک  زامن  لاح  رد  دـشاب و  هدـنام  ناهد  رد  اهنیا  دـننام  رکـش و  ای  دـنق  رگا  نینچمه 

یتعکر راهچ  ياهزامن  لوا  تعکر  ود  رد  ای  یتعکر ، هس  ای  یتعکر  ود  زاـمن  ياـهتعکر  رد  کـش  زاـمن  تـالطبم  زا  مهدزاـی : دـنکیمن .
دایز ای  مک  ًادـمع  تسین  نکر  هک  ار  تابجاو  زا  يزیچ  ای  دـنک ، دایز  ای  مک  ًاوهـس  اـی  ًادـمع  ار  زاـمن  نکر  هک  تسا  نآ  مهدزاود : تسا .

هلاسر تسا . حیحـص  شزامن  هن ، ای  هداد  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  زامن  نیب  رد  هک  دنک  کش  زامن  زا  دعب  رگا  « 950 . » دیامن
186 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت 

زامن تاهورکم 

پچ هب  مشچ  ندنادرگ  اهمشچ ، نتـسب  پچ ، ای  تسار  فرط  هب  مک  رادقم  هب  تروص  ندنادرگ  تسا : هورکم  زیچ  دـنچ  زامن  رد  « 951»
، نتخادـنا ناهد  بآ  ناتـشگنا ، ندرک  مه  لخاد  تسد ، ای  شیر  اب  ندرک  يزاب  ندیـشک ، هزاـیمخ  هدجـس ، لـحم  ندرک  توف  تسار ، و 
. دربب نیب  زا  ار  عوشخ  عوضخ و  هک  يرگید  راکره  يرتشگنا و  طخ  ای  باتک  ای  نآرق  طخ  هب  ندرک  هاگن  هنیس ، طلخ  ینیب و  بآ  نتفرگ 

اهنیا زا  ریغ  و  تـسا . هورکم  ندـناوخ  زاـمن  طـئاغ ، لوـب و  زا  ندرک  يراددوـخ  عـقوم  زین  دـیآیم و  شباوـخ  ناـسنا  هـک  یعقوـم  « 952»
187 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا . هدش  رکذ  لّصفم  ياهباتک  رد  مه  يرگید  تاهورکم 

« زامن تایّکش  »

هراشا

مـسق ُهن  درک و  انتعا  دـیابن  نآ  مسق  شـش  هب  دـنکیم و  لطاب  ار  زامن  هک  تسا  ییاهکش  نآ  مسق  تشه  تسا : مسق  زامن 23  ياهکش 
. تسا حیحص  نآ  رگید 

لِطبُم ياهکش 

؛ رفاسم زامن  حبـص و  زامن  لثم  یتعکر  ود  زامن  ياهتعکر  هرامـش  رد  کش  - 1 تسا : رارق  نیا  زا  دـنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  ییاـهکش 
هس زامن  ياهتعکر  هرامـش  رد  کش  - 2 دـنکیمن . لطاب  ار  زامن  طایتحا  ياهزامن  زا  یـضعب  یتعکر و  ود  بحتـسم  زامن  رد  کش  یلو 

ندـش مامت  زا  شیپ  یتعکر  راهچ  زامن  رد  رگا  - 4 رتشیب . ای  هدـناوخ  تعکر  کی  هک  دـنک  کش  یتعکر  راهچ  زامن  رد  رگا  - 3 یتعکر .
هک تسا  نآ  رتهب  و  دنک ، هداعا  دـیاب  تسا و  لطاب  شزامن  تروص  نیا  رد  هک  رتشیب ، ای  هدـناوخ  تعکر  ود  هک  دـنک  کش  مود ، هدـجس 

رتشیب هس و  ای  شش  هس و  نیب  کش  - 6 جنپ . زا  رتشیب  ود و  ای  جـنپ  ود و  نیب  کش  - 5 دـیامن . هداعا  ار  زامن  هدرک و  کش  مکح  هب  لمع 
هچ شش ، زا  رتشیب  راهچ و  ای  شـش  راهچ و  نیب  کش  - 8 تسا . هدناوخ  تعکر  دنچ  دـنادن  هک  زامن ، ياهتعکر  رد  کش  - 7 شش . زا 

طوحا رب  انب  دـیآ ، شیپ  ناسنا  يارب  هدـننک  لطاب  ياهکش  زا  یکی  رگا  « 953 . » نآ زا  دعب  هچ  دشاب و  مود  هدجـس  ندـش  مامت  زا  شیپ 
مه ندرک  رکف  زا  دعب  رگا  یلو  دنک ، ادیپ  فرط  کی  هب  نامگ  ای  ملع  ات  دنک  رکف  يردق  ادـتبا  دـیاب  هکلب  دـنزب  مه  هب  ار  زامن  دـناوتیمن 
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. دور نوریب  رازگزامن  تلاح  زا  دوخ  ات  دـنک  ربص  ردـق  نآ  تسین  مزال  و  درادـن ، یعنام  رهظا  رب  انب  زامن  ندز  مه  هب  دورن  نیب  زا  وا  کش 
188 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر 

درک انتعا  اهنآ  هب  دیابن  هک  ییاهکش 

هراشا

هک نآ  لثم  تسا ، هتـشذگ  نآ  ندروآ  اجب  لحم  هک  يزیچ  رد  کش  - 1 تسا : رارق  نیا  زا  درک  انتعا  اهنآ  هب  دـیابن  هک  ییاهکش  « 954»
، کشلا ریثک  کش  - 4 زامن . تقو  نتشذگ  زا  دعب  کش  - 3 زامن . مالس  زا  دعب  کش  - 2 هن . ای  هدناوخ  ار  دمح  هک  دنک  کش  عوکر  رد 

نینچمه دـنادب و  ار  اهنآ  هرامـش  مومأم  هک  یتروص  رد  زامن ، ياهتعکر  هرامـش  رد  ماما  کش  - 5 دنکیم . کش  دایز  هک  یـسک  ینعی 
رد دروم  شش  نیا  زا  کیره  لیصفت  و  یبحتـسم . زامن  رد  کش  - 6 دنادب . ار  زامن  ياهتعکر  هرامـش  ماما  هک  یتروص  رد  مومأم  کش 

. دش دهاوخ  نایب  يدعب  لئاسم 

لحم زا  دعب  کش  - 1

هچنانچ هن ، ای  هدـناوخ  دـمح  هک  دـنک  کش  اًلثم  هن ، ای  هداد  ماجنا  ار  نآ  بجاو  ياهراک  زا  یکی  هک  دـنک  کش  زامن  نیب  رد  رگا  « 955»
دیاب هک  يراک  لوغـشم  رگا  دروآ و  اجب  هدرک  کش  نآ  ماجنا  رد  هک  ار  هچنآ  دیاب  هدشن ، دهد  ماجنا  نآ  زا  دعب  دیاب  هک  يراک  لوغـشم 

ای هن ، ای  هدـناوخ  ار  شیپ  هیآ  هک  دـنک  کش  ياهیآ  ندـناوخ  نیب  رد  رگا  « 956 . » دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  هدش ، دـهد  ماجنا  نآ  زا  دـعب 
دوجـس ای  عوکر  زا  دعب  رگا  « 957 . » دـنکن انتعا  دوخ  کش  هب  دـیاب  هن ، ای  هدـناوخ  ارنآ  ِلوا  هک  دـنک  کش  دـناوخیم  ار  هیآرخآ  یتقو 

یلاح رد  رگا  « 958 . » دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هن ، ای  هداد  ماجنا  ار  ندب  ندوب  مارآ  رکذ و  دننام  نآ ، بجاو  ياهراک  هک  دـنک  کش 
زا دعب  هک  دـنک  کش  رگا  دـهد و  ماجنا  ار  عوکر  ددرگرب و  دـیاب  طایتحا  رب  انب  هن ، ای  هدرک  عوکر  هک  دـنک  کش  دوریم  هدجـس  هب  هک 

کش نتـساخرب  لاح  رد  رگا  « 959 . » دهد ماجنا  طایتحا  رب  انب  ار  نآ  دـیاب   189 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  هن ، ای  هداتـسیا  عوکر 
رد هکلب  دروآ ، اجب  ددرگرب و  دـیاب  طایتحا  رب  انب  هن ، ای  هدروآ  اجب  ار  هدجـس  هک  دـنک  کش  رگا  ای  هن ، ای  هدروآ  اـجب  ار  دهـشت  هک  دـنک 

، دناوخیم تاحیبست  ای  دمح  هک  یعقوم  رگا  دـناوخیم ، زامن  هدـیباوخ  ای  هتـسشن  هک  یـسک  « 960 . » تسا رهظا  نتـشگرب  بوجو  یمود 
، دوش تاحیبست  ای  دمح  لوغشم  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  دنکن و  انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هن ، ای  هدروآ  اجب  ار  دهـشت  ای  هدجـس  هک  دنک  کش 
، هن ای  هدروآ  اجب  ار  زامن  ياهنکر  زا  یکی  هک  دـنک  کش  رگا  « 961 . » دروآ اجب  دیاب  هن ، ای  هدروآ  اجب  ار  دهشت  ای  هدجـس  هک  دنک  کش 

اجب ار  هدجس  ود  هک  دنک  کش  دهشت  ندناوخ  زا  شیپ  رگا  اًلثم  دروآ  اجب  ار  نآ  دیاب  هدشن ، تسا  نآ  زا  دعب  هک  يراک  لوغـشم  هچنانچ 
«962 . » تسا لطاب  شزامن  هدش  دایز  نکر  نوچ  هدروآ ، اجب  ار  نکر  نآ  هک  دـیایب  شدای  دـعب  هچنانچ  یلو  دروآ  اجب  دـیاب  هن ، ای  هدروآ 

اًلثم دروآ ، اجب  ار  نآ  دیاب  هدـشن ، تسا  نآ  زا  دـعب  هک  يراک  لوغـشم  هچنانچ  هنای ، هدروآ  اجب  تسین  نکر  هک  ار  یلمع  دـنک  کش  رگا 
اجب ار  نآ  هک  دیایب  شدای  نآ  ماجنا  زا  دعب  رگا  دناوخب و  ار  دمح  دیاب  هن ، ای  هدناوخ  ار  دمح  هک  دنک  کش  هروس  ندـناوخ  زا  شیپ  رگا 

تسا دهشت  لوغـشم  هچنانچ  اًلثم  هن ؛ ای  هدروآ  اجب  ار  ینکر  دنک  کش  رگا  « 963 . » تسا حیحص  زامن  هدشن  دایز  نکر  نوچ  هدوب  هدروآ 
یتروص رد  هدرواین ، اجب  ار  نکر  نآ  دیایب  شدای  رگا  دنکن و  انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هن ، ای  هدروآ  اجب  ار  هدجـس  ود  هک  دـنک  کش  رگا 

دعب تعکر  عوکر  زا  شیپ  رگا  اًلثم  تسا ، لطاب  شزامن  هدش  دعب  نکر  لوغشم  رگا  دروآ و  اجب  ار  نآ  دیاب  هدشن ، دعب  نکر  لوغـشم  هک 
رگا « 964 . » تسا لطاب  شزامن  دـیایب  شدای  نآ  زا  دـعب  ای  عوکر  رد  رگا  دروآ و  اجب  دـیاب  هدرواین ، اـجب  ار  هدجـس  ود  هک  دـیایب  شداـی 

؛ دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هدـش ، تسا  نآ  زا  دـعب  هک  يراک  لوغـشم  هچنانچ  هن ، ای  هدروآ  اجب  تسین  نکر  هک  ار  یلمع  دـنک  کش 
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شدای دعب  رگا  دنکن و  انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هن ، ای  هدناوخ  ار  دـمح  هک  دـنک  کش  رگا  تسا ، هروس  ندـناوخ  لوغـشم  هک  یعقوم  اًلثم 
رگا دروآ و  اجب  دـیاب  هدـشن ،  190 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دـعب  نکر  لوغـشم  هک  یتروص  رد  هدرواین ، اـجب  ار  نآ  هک  دـیایب 

عوکر رد  رگا  دناوخب و  دیاب  هدناوخن ، ار  دمح  هک  دیایب  شدای  تونق  رد  اًلثم  رگا  نیا  ربانب  تسا ؛ حیحص  شزامن  هدش  دعب  نکر  لوغشم 
هب ای  هدـش  زامن  بیقعت  لوغـشم  هک  یتروص  رد  هن ، ای  هتفگ  ار  زامن  مالـس  هک  دـنک  کش  رگا  « 965 . » تسا حیحـص  وا  زامن  دیایب  شدای 
زا یـضعب  رد  مود  تروص  رد  و  دـنکیمن ، انتعا  دوخ  کش  هب  هدـش ، جراخ  رازگزامن  لاح  زا  دـنزیممهب  ار  زامن  هک  يراـکماجنا  ببس 

، دنک کش  مالس  ندوب  حیحص  رد  رگا  اّما  و  دیوگب ، ار  مالس  دیاب  دنک  کش  اهنیا  زا  شیپ  رگا  و  تسا ، هداعا  رد  بحتسم  طایتحا  دراوم 
مارحالاةریبکت اًلثم  دنک ، کش  يزیچ  ندوبحیحص  رد  رگا  « 966 . » دیامنن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هن ، ای  دشاب  هدش  رگید  راک  لوغشم  هچ 

زامن رد  یـسک  رگا  « 967 . » دـنکانتعا دوخ  کش  هب  دـیابن  هن ، ای  هتفگ  حیحـص  درک  کش  دـناوخ و  ار  ياهیآ  ای  دـناوخ و  دـمح  ای  تفگ 
تقو رد  رگا  سپ  دراد ، نآ  ندـناوخ  رد  کـشای  هدـناوخن  ار  رهظ  ـالبق  هک  دـنادیم  و  ار ، رـصع  اـی  هدرک  دـصق  ار  رهظ  هـک  درک  کـش 

فیلکت ماجنا  دصق  لاح  ات  رگا  تسا  رصع  هب  صتخم  تقو  رد  رگا  و  دنکیم ، ار  رهظ  زامن  دصق  تسا ، كرتشم  تقو  ای  رهظ  هب  صتخم 
فیلکت ماجنا  دصق  اب  سپ  هدناوخ ، اًلبق  ار  رهظ  زامن  هک  دنادیم  رگا  و  دنکیم ؛ مامت  ار  نآ  دیامنیم و  رـصع  زامن  دـصق  هتـشاد  ار  یلعف 

. رصع هب  صتخم  تقو  رد  هچ  دشاب و  كرتشم  تقو  رد  هچ  دنکیم ، مامت  ار  نآ  دنکیم و  رصع  زامن  دصق  یلعف 

مالس زا  دعب  کش  - 2

یتعکر راهچ  زامن  مالـس  زا  دعب  ای  هن ، ای  هدرک  عوکر  دنک  کش  اًلثم  هن ، ای  هدوب  حیحـص  شزامن  هک  دنک  کش  مالـس  زا  دعب  رگا  « 968»
زا دـعب  اًلثم  دـشاب ، لطاب  وا  کش  فرط  ودره  رگا  یلو  دـنکن ؛ انتعا  دوخ  کش  هب  تعکر ؛ جـنپ  ای  هدـناوخ  تعکر  راهچ  هک  دـنک  کش 

«969  » 191 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا . لطاب  شزامن  هدناوخ ، تعکر  جـنپ  ای  هس  هک  دـنک  کش  یتعکر  راهچ  زامن  مالس 
هک نآ  ای  دش ، لیدبت  راهچ  هس و  نیب  کش  هب  وا  کش  مالس  زا  دعب  و  تشاذگ ، راهچ  رب  ار  انب  درک و  کش  راهچ  ود و  نیب  زامن  رد  رگا 

تسا نیا  طوحا  دش ، لیدبت  راهچ  هس و  نیب  کش  هب  وا  کش  مالـس  زا  دعب  تشاذگ و  راهچ  رب  ار  انب  درک و  کش  راهچ  هس و  ود و  نیب 
ود و نیب  کش  هب  وا  کش  مالس  زا  دعب  تشاذگ و  راهچ  رب  ار  انب  درک و  کش  راهچ  ود و  نیب  رگا  و  دنک ، لمع  مود  کش  هفیظو  هب  هک 

دعب رگا  « 970 . » دروآیم اجب  اجیب  مالس  يارب  زین  وهـس  هدجـس  ود  هس ، ود و  نیب  کش  هب  طوبرم  هفیظو  ماجنا  رب  هوالع  دش ، لیدبت  هس 
تـسا رفاسم  رگا  یتعکر و  راهچ  زامن  کی  تسین  رفاسم  رگا  رـصع ، ای  هدـناوخ  رهظ  دـصق  هب  هدـناوخ  هک  يزامن  هک  دـنک  کش  زامن  زا 

زامن دیاب  بحتـسم ، ای  هدوب  بجاو  هدناوخ  هک  يزامن  درک  کش  رگا  و  تسا ، یفاک  دـناوخب  همذـلا  یفام  دـصق  هب  یتعکر  ود  زامن  کی 
. دناوخب ار  بجاو 

تقو زا  دعب  کش  - 3

ینامگ رگم  تسین  مزال  نآ  ندناوخ  هدناوخن ، هک  دنک  نامگ  ای  هن ، ای  هدناوخ  زامن  هک  دنک  کش  زامن  تقو  نتـشذگ  زا  دعب  رگا  « 971»
ار زامن  نآ  دیاب  هدناوخن ، هک  دنک  نامگ  ای  هن ، ای  هدناوخ  زامن  هک  دنک  کش  تقو ، نتشذگ  زا  شیپ  رگا  یلو  دشاب ، نانیمطا  دح  رد  هک 

هدناوخ تسرد  ار  زامن  هک  دنک  کش  تقو  نتـشذگ  زا  دعب  رگا  « 972 . » دروآ اجب  ار  نآ  دیاب  هدناوخ ، هک  دنک  نامگ  رگا  هکلب  دـناوخب 
. دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  هن ، ای 

کشلا ریثک  - 4
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کـش دایز  وت  دنیوگب  مدرم  هک  تسا  نیا  هب  ندـش  کشلا  ریثک  و  دـنک . انتعا  دوخ  کش  هب  دـیابن  دـنکیم ، کش  دایز  هک  یـسک  « 973»
هلاسر رـس  تشپ  زاـمن  هس  رد  اـی  دـنک ، کـش  هبترم  هس  زاـمن  کـی  رد  هک  دوش  یم  ققحم  تروص  نیا  هب  ندرک  کـش  داـیز  ینکیم و 

کش يزیچ  ندروآ  اجب  رد  رگا  کشلا  ریثک  « 974 . » دنک کش  رصع  رهظ و  حبـص و  زامن  رد  اًلثم  مه   192 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت 
، هن ای  هدرک  عوکر  هک  دنک  کش  رگا  اًلثم  هدروآ ، اجب  ار  نآ  هک  دراذـگب  انب  دـیاب  دـنکیم ، لطاب  ار  زامن  نآ  ندرواین  اجب  هچنانچ  دـنک ،

رگا اًلثم  هدادن ، ماجنا  ار  نآ  هک  دراذگب  انب  دیاب  دـنکیم  لطاب  ار  زامن  نآ  ندروآ  اجب  رگا  زین  و  تسا ، هدرک  عوکر  هک  دراذـگب  انب  دـیاب 
هدرکن عوکر  کی  زا  رتشیب  هک  دراذگب  انب  دیاب  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  عوکر  ندـش  دایز  نوچ  رتشیب ، ای  هدرک  عوکر  کی  هک  دـنک  کش 

، دیامن لمع  نآ  روتسد  هب  دیاب  دنک  کش  زامن  رگید  ياهزیچ  رد  هچنانچ  دنکیم ، کش  دایز  زامن  زیچ  کی  رد  هک  یـسک  « 975 . » تسا
رگا ینعی  دـیامن  لمع  نآ  روتـسد  هب  دـیاب  دـنک  کش  عوکر  ندروآ  اجب  رد  رگا  هن ، ای  هدرک  هدجـس  دـنکیم  کش  دایز  هک  یـسک  اًـلثم 

هب دـیاب  هن ، ای  هدـش  کشلا  ریثک  هک  دـنک  کش  ناـسنا  رگا  « 976 . » دـنکن اـنتعا  هتفر  هدجـس  هب  رگا  دروآ و  اـجب  ار  عوکر  تسا  هداتـسیا 
. دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هتشگرب  مدرم  یلومعم  لاح  هب  هک  دنکن  نیقی  یتقو  ات  کشلا  ریثک  و  دیامن . لمع  کش  روتسد 

مومأم ماما و  کش  - 5

مومأم هچنانچ  تعکر ، راهچ  ای  هدـناوخ  تعکر  هس  هک  دـنک  کش  اًلثم  دـنک ؛ کش  زامن  ياهتعکر  هرامـش  رد  تعاـمج  ماـما  رگا  « 977»
دـنک و مامت  ار  زامن  دـیاب  ماما  تسا ، هدـناوخ  تعکر  راهچ  هک  دـنامهفب  ماما  هب  هدـناوخ و  تعکر  راهچ  هک  دـشاب  هتـشاد  نامگ  ای  نیقی 

هرامـش رد  مومأم  تسا و  هدـناوخ  تعکر  دـنچ  هک  دـشاب  هتـشاد  نامگ  ای  نیقی  ماما  رگا  نینچمه  و  تسین . مزال  طاـیتحا  زاـمن  ندـناوخ 
کـش دـننک و  کش  مومأم  مه  ماما و  مه  تعاـمج ، زاـمن  رد  رگا  « 978 . » دـیامنن انتعا  دوخ  کش  هب  دـیاب  دـنک ، کش  زامن  ياهتعکر 

حیـضوت هلاسر  تسا . نیمه  زین  ودره  ای  مومأم  ای  ماما  وهـس  مکح  و  دنکیم ، لمع  دوخ  هفیظو  هب  مادکره  دراد ، قرف  يرگید  اب  مادکره 
193 ص : نتم ، لئاسملا ،

یبحتسم زامن  رد  کش  - 6

رتمک رب  ار  انب  دـیاب  دـنکیم ، لطاب  ار  زامن  کـش ، ِرتشیب  فرط  هچناـنچ  دـنک ، کـش  یبحتـسم  زاـمن  ياـهتعکر  هرامـش  رد  رگا  « 979»
رگا و  تسا ، هدناوخ  تعکر  ود  هک  دراذگب  انب  دـیاب  تعکر ، هس  ای  هدـناوخ  تعکر  ود  هک  دـنک  کش  حبـص  هلفان  رد  رگا  اًلثم  دراذـگب ،

شزامن دـنک  لمع  کش  فرطره  هب  تعکر ، کی  ای  هدـناوخ  تعکر  ود  هک  دـنک  کش  اًلثم  دـنکیمن ، لطاب  ار  زامن  کـش  ِرتشیب  فرط 
انتعا دوخ  کش  هب  دـناوتیم  رهظاربانب  نکر ، ریغ  ای  دـشاب  نکر  هاوخ  دـنک ، کـش  هلفاـن  ياـهراک  زا  یکی  رد  رگا  « 980 . » تسا حیحص 
انتعا دوخ  کش  هب  هتـشذگ ، نآ  لحم  رگا  دروآ و  اجب  ار  نآ  هک  تسا  نیا  رد  بحتـسم  طایتحا  هتـشذگن ، نآ  لحم  هچنانچ  یلو  دـنکن ،

مزال دیامن ، شومارف  ار  دهـشت  ای  هدجـس  کی  ای  دوشیم و  بجاو  وهـس  هدجـس  نآ  يارب  هک  دنک  يراک  هلفان  زامن  رد  رگا  « 981 . » دنکن
هچنانچ درک ، شومارف  ار  يراک  یبحتـسم  زاـمن  رد  رگا  « 982 . » دروآ اجب  ار  دهـشت  هدجـس و  ياضق  ای  وهـس  هدجـس  زامن ، زا  دعب  تسین 

. تسا بجاو  زامن  لثم  تهج  نیا  رد  و  دروآ ، اجب  ار  نآ  دیاب  رهظا  رب  انب  تسا  یقاب  نآ  لحم 

حیحص ياهکش 

نامگ ای  نیقی  رگا  سپ  دیامن ، رکف  دـیاب  طایتحا  رب  انب  دـنک ، کش  یتعکر  راهچ  زامن  ياهتعکر  هرامـش  رد  رگا  تروص ، ُهن  رد  « 983»
ُهن نآ  دیامن و  لمع  دوشیم  هتفگ  هک  ییاهروتـسد  هب  هنرگ  دـنک و  مامت  ار  زامن  دریگب و  ار  فرط  نامه  درک ، ادـیپ  کش  ِفرط  کی  هب 
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هدناوخ تعکر  هس  دراذگب  انب  دیاب  هک  رهظا ، رب  انب  مود  هدجس  زا  نتشادرب  رـس  زا  دعب  هس  ود و  نیب  کش  - 1 تسا : رارق  نیا  زا  تروص 
هداتسیا طایتحا  زامن  تعکر  کی   194 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  زامن  زا  دعب  دنک و  مامت  ار  زامن  دناوخب و  رگید  تعکر  کی  و 

کش - 2 دناوخب . هداتسیا  تعکر  کی  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  یلو  دروآ ، اجب  دوشیم  هتفگ  ًادعب  هک  يروتـسد  هب  هتـسشن  تعکر  ود  ای 
تعکر ود  زامنزا  دعب  دنک و  مامت  ار  زامن  هدناوخ و  تعکر  راهچ  دراذگب  انب  دیاب  هک  مود ، هدجس  زا  نتشادرب  رس  زا  دعب  راهچ  ود و  نیب 

رـس زا  دـعب  راهچ  هس و  ود و  نیب  کـش  - 3 طایتحا . زامن  زا  دعب  وهـس  هدجـس  ود  بابحتـسا  تسین  دیعب  دـناوخب و  هداتـسیا  طایتحا  زامن 
اجب هتـسشن  تعکر  ود  دـعب  هداتـسیا و  طایتحا  زامن  تعکر  ود  زامن  زا  دـعب  دراذـگب و  راهچ  رب  ار  اـنب  دـیاب  هک  مود ، هدجـس  زا  نتـشادرب 

دنک و اهر  ار  زامن  دیاب  دیآ  شیپ  شیارب  کش  هس  نیا  زا  یکی  مود  هدجس  زا  نتشادرب  رس  زا  شیپ  ای  لوا  هدجس  زا  دعب  رگا  یلو  دروآ ؛
دعب دنک و  مامت  ار  زامن  دراذگب و  راهچ  رب  ار  انب  دیاب  هک  مود ، هدجس  زا  نتـشادرب  رـس  زا  دعب  جنپ  راهچ و  نیب  کش  - 4 دناوخب . هرابود 
نیا مود ، هدجـس  زا  نتـشادرب  رـس  زا  شیپ  هدرک و  کش  نآ  رد  هک  یتعکر  عوکر  زا  دـعب  رگا  یلو  دروآ ، اجب  وهـس  هدجـس  ود  زاـمن  زا 

هس و نیب  کش  - 5 دناوخب . مه  هرابود  ار  زامن  دنک و  لمع  دش  هتفگ  هک  يروتسد  هب  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دیآ ، شیپ  وا  يارب  کش 
ود ای  هداتـسیا  طایتحا  زامن  تعکر  کی  زامن  زا  دعب  دنک و  مامت  ار  زامن  دراذگب و  راهچ  رب  ار  انب  دیاب  دشاب ، زامن  ياج  ره  رد  هک  راهچ ؛

دهد مالس  ار  زامن  دناوخب و  دهشت  دنیشنب و  دیاب  هک  عوکر ، زا  لبق  هداتـسیا  لاح  رد  جنپ  راهچ و  نیب  کش  - 6 دروآ . اجب  هتسشن  تعکر 
هس و نیب  کش  - 7 دهد . ماجنا  زین  وهـس  هدجـس  ود  طایتحا  رب  انب  دروآ و  اجب  هتـسشن  تعکر  ود  ای  هداتـسیا  طایتحا  زامن  تعکر  کی  و 
دروآ و اجب  هداتسیا  طایتحا  زامن  تعکر  ود  دهد و  مالس  ار  زامن  دناوخب و  دهـشت  دنیـشنب و  دیاب  هک  عوکر ؛ زا  لبق  هداتـسیا  لاح  رد  جنپ 
ار تعکر  نآ  هک  تسا  نیا  طوحا  دشاب  عوکر  زا  دعب  کش  نیا  رگا  و  تسا ؛ هدش  دایز  هچنآ  يارب  وهس  هدجس  ود  بابحتسا  تسین  دیعب 

جنپ ود و  نیب  کش  رد  هک  تسا  نیا  طایتحا  نینچمه  و  دنک ، هداعا  ار  زامن  مالـس ، زا  دعب  دـناوخب و  مه  رگید  تعکر  کی  دـنک و  مامت 
هس و نیب  کش  - 8 195 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دناوخب . ار  نآ  هرابود  دنک و  مامت  ار  زامن  مود  هدجس  زا  نتشادرب  رـس  زا  دعب 

دعب هداتسیا و  طایتحا  زامن  تعکر  ود  زامن ، ِمالس  زا  دعب  دناوخب و  دهـشت  دنیـشنب و  دیاب  هک  عوکر ؛ زا  لبق  هداتـسیا  لاح  رد  جنپ  راهچ و 
لاح رد  شش  جنپ و  نیب  کش  - 9 دروآ . اجب  هداد  ماجنا  هک  يدایز  ياهراک  يارب  وهس  هدجس  ود  سپس  دروآ و  اجب  هتـسشن  تعکر  ود 

يارب حیحـص  ياهکش  زا  یکی  رگا  « 984 . » دروآ اجب  وهس  هدجس  ود  دهد و  مالس  ار  زامن  دناوخب و  دهـشت  دنیـشنب و  دیاب  هک  هداتـسیا ،
طایتحا زامن  هک  ییاـهکش  زا  یکی  رگا  « 985 . » تسا هدرک  تیـصعم  دنکـشب  ار  زامن  هچنانچ  دنکـشب و  ار  زامن  دیابن  دـیآ ، شیپ  ناسنا 
تیصعم دریگب  رـس  زا  ار  زامن  طایتحا ، زامن  ندناوخ  نودب  دنک و  مامت  ار  زامن  ناسنا  هچنانچ  دیآ ، شیپ  زامن  رد  تسا  بجاو  اهنآ  يارب 

، هدـش زامن  لوغـشم  دـنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  ماجنا  زا  دـعب  هک  نیا  لثم  دوش ، لـصاح  تبرق  دـصق  هک  یتروص  رد  تسا و  هدرک 
کی هک  دیایب  شدای  دـنک و  کش  جـنپ  راهچ و  هس و  نیب  ای  راهچ  هس و  نیب  هداتـسیا ، هک  یعقوم  رگا  « 986 . » تسا حیحص  شمود  زامن 

. تسا لطاب  رهظا  رب  انب  شزامن  هدرواین ، اجب  شیپ  تعکر  زا  هدجس  ود  ای  هدجس 

زامن نتسکش  دراوم 

نینچمه درادن و  یعنام  یندب  ای  یلام  ررض  زا  يریگولج  لام و  ظفح  يارب  یلو  تسا ، مارح  رایتخا  يور  زا  بجاو  زامن  نتـسکش  « 987»
یلام ظفح  ای  تسا  بجاو  وا  ناج  ظفح  هک  یـسک  ای  دوخ  ناـج  ظـفح  رگا  « 988 . » درادن یعنام  رایتخا  يور  زا  یبحتسم  زامن  نتـسکش 
رگا دنکـشب ، ار  زامن  دیاب  هک  یـسک  « 989 . » دنکـشب ار  زامن  دیاب  دشابن  نکمم  زامن  نتـسکش  نودب  دـشابیم ، بجاو  نآ  يرادـهگن  هک 

196 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسین . هجو  زا  یلاخ  شزامن  ندوب  حیحص  یلو  هدرک  تیصعم  دنک  مامت  ار  زامن 

« طایتحا زامن  »
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ار دمح  رهظا  ربانب  دیوگب و  ریبکت  دنک و  طایتحا  زامن  تین  ًاروف  دیاب  زامن  مالـس  زا  دعب  تسا  بجاو  وا  رب  طایتحا  زامن  هک  یـسک  « 990»
دناوخب و دهـشت  هدجـس ، ود  زا  دـعب  تسا ، بجاو  وا  رب  طایتحا  زامن  تعکر  کی  رگا  سپ  دـیامن  هدجـس  ود  دورب و  عوکر  هب  دـناوخب و 
زا دـعب  دروآ و  اجب  لوا  تعکر  لثم  رگید  تعکر  کی  هدجـس  ود  زا  دـعب  تسا  بجاو  وا  رب  طایتحا  زامن  تعکر  ود  رگا  دـهد و  مـالس 

تعکر تئارق  رد  ندناوخ  هتـسهآ  ِموزل  رب  انب  دناوخب - هتـسهآ  ار  نآ  دیاب  و  درادن ، تونق  هروس و  طایتحا  زامن  « 991 . » دهد مالس  دهشت 
مزال هدوب ، تسرد  هدـناوخ  هک  يزامن  دـمهفب ، طایتحا  زامن  ندـناوخ  زا  شیپ  رگا  « 992 . » درواین ناـبز  هب  ار  نآ  تین  و  مراـهچ - موس و 

عطق و هک  دوشیم ، هلفان  زامن  لثم  هکلب  دیامن  مامت  ار  نآ  تسین  مزال  دمهفب ، طایتحا  زامن  نیب  رد  رگا  و  دـناوخب ، ار  طایتحا  زامن  تسین 
هس و نیب  کش  رد  اًلثم  هدوب ، طایتحا  زامن  رادقم  هب  شزامن  يرـسک  دـمهفب  طایتحا  زامن  زا  دـعب  رگا  « 993 . » تسا زیاـج  ودره  نآ  همادا 

زامن ندناوخ  زا  دعب  رگا  « 994 . » تسا حیحـص  شزامن  هدناوخ ، تعکر  هس  ار  زامن  دمهفب  دعب  دـناوخب  طایتحا  زامن  تعکر  کی  راهچ ،
زامن دمهفب  دعب  دناوخب ، طایتحا  زامن  تعکر  کی  راهچ ، هس و  نیب  کش  رد  اًلثم  هدوب ، طایتحا  زامن  زا  رتشیب  زامن  يرسک  دمهفب  طایتحا 

ار زامن  دـیاب  هدرک ، هلبق  هب  تشپ  اًلثم  هداد ، ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  طاـیتحا  زاـمن  زا  دـعب  هچناـنچ  هدـناوخ ، تعکر  ود  ار 
ار شزامن  طایتحا  رب  انب  دـناوخب و  زامن  رگید  تعکر  کـی  دـیاب  هدادـن  ماـجنا  دـنکیم  لـطاب  ار  زاـمن  هک  يراـک  رگا  دـناوخب و  هراـبود 

زامن هک  دیایب  شدای  هداتـسیا ، طایتحا  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  زا  دعب  دنک و  کش  راهچ  هس و  ود و  نیب  رگا  « 995 . » دنک هداعا  هبترمود 
یعقوم دـنک و  کش  راهچ  هس و  نیب  رگا  « 996 . » دناوخب ار  هتـسشن  طایتحا  زامن  تعکر  ود  تسین  مزال  رهظا  ربانب  هدـناوخ  تعکر  ود  ار 

حیـضوت هلاسر  ار  طایتحا  زامن  دـیاب  هدـناوخ  تعکر  هس  ار  زامن  هک  دـیایب  شداـی  دـناوخیم ، ار  هداتـسیا  طاـیتحا  زاـمن  تعکر  کـی  هک 
، دـیایب شدای  هتـسشن  طایتحا  زامن  تعکر  ود  ءانثا  رد  رگا  یلو  تسا ، حیحـص  رهظا  رب  انب  شزامن  دـنک و  مامت   197 ص : نتم ، لئاسملا ،

دناوخیم ار  هداتسیا  طایتحا  زامن  تعکر  ود  هک  یعقوم  دنک و  کش  راهچ  هس و  ود و  نیب  رگا  « 997 . » دنک هداعا  ار  شزامن  ًاطایتحا  دیاب 
رب انب  دـنک و  مامت  یتعکر  کی  ار  طایتحا  زامن  دنیـشنب و  دـیاب  هدـناوخ ، تعکر  هس  ار  زامن  هک  دـیایب  شداـی  مود  تعکر  عوکر  زا  شیپ 

دناوتن هچنانچ  هدوب ، طایتحا  زامن  زا  رتمک  ای  رتشیب  شزامن  يرـسک  دـمهفب  طاـیتحا  زاـمن  نیب  رد  رگا  « 998 . » تسا حیحـص  شزامن  رهظا 
نیب کش  رد  اًلثم  دناوخب  هرابود  ار  زامن  بجاو ، طایتحا  ربانب  دـنک و  مامت  ار  نآ  دـیاب  دـنک ، مامت  شزامن  يرـسک  قباطم  ار  طایتحا  زامن 

ود دناوتیمن  نوچ  هدناوخ ، تعکر  ود  ار  زامن  هک  دیایب  شدای  دـناوخیم ، ار  هتـسشن  طایتحا  زامن  تعکر  ود  هک  یعقوم  رگا  راهچ  هس و 
طایتحا و  دـیامن ؛ هداعا  ًاطایتحا  ار  زامن  طایتحا ، زامن  ندرک  مامت  زا  دـعب  دـیاب  دـنک ، باسح  هداتـسیا  تعکر  ود  ياجب  ار  هتـسشن  تعکر 

دعب دـناوخب و  هداتـسیا  طایتحا  زامن  تعکر  ود  دتـسیاب و  دـش ، زامن  ناصقن  هجوتم  لوا  تعکر  عوکر  زا  لبق  رگا  هک  تسا  نیا  رد  رتشیب 
هدـناوخ هک  دراذـگیم  انب  هن ، ای  هدروآ  اجب  هدوب  بجاو  وا  رب  هک  یطایتحا  زامن  دـنک  کـش  رگا  « 999 . » دـنک هداعا  هبترم  ود  ار  شزامن 

، طایتحا زامن  رد  رگا  « 1000 . » دروآ اجب  ار  نآ  هدـشن  جراخ  زامن  لاح  زا  هک  یتروص  رد  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  هچ  رگا  تسا ،
زامن ًاوهس  هک  ییاج  رد  طایتحا  و  دوشیم . لطاب  طایتحا  زامن  دناوخب ، تعکر  ود  تعکر  کی  ياج  هب  اًلثم  ای  دنک ، دایز  ای  مک  ار  ینکر 
رگا تسا  طایتحا  زامن  لوغشم  هک  یعقوم  « 1001 . » دناوخب هرابود  ار  زامن  لصا  طایتحا و  زامن  هک  تسا  نیا  دشاب  هدرک  لطاب  ار  طایتحا 
ددـع رد  رگا  « 1002 . » رهظا ربانب  دـشاب  هتـشذگن  نآ  لحم  هچ  رگا  دـنکن  انتعا  دوخ  کـش  هب  دـیاب  دـنک  کـش  نآ  ياـهراک  زا  یکی  رد 

درک کش  زامن  زا  دعب  رگا  و  دراذگیم . زامن  ندوب  حیحـص  رب  ار  انب  رهظا  رب  انب  دـنکیمن و  انتعا  نآ  هب  دـنک  کش  طایتحا  زامن  تاعکر 
، لئاسملا حیـضوت  هلاسر  دنکیم . هداعا  ار  زامن  سپـس  دروآیم و  اجب  ار  ودره  ًاطایتحا  تعکر ، ود  ای  تسا  تعکر  کی  مزال  طایتحا  هک 

انتعا دوخ  کش  هب  هن ، ای  هدروآ  اجب  ار  نآ  طیارش  ای  ءازجا  زا  یکی  هک  دنک  کش  طایتحا  زامن  مالس  زا  دعب  رگا  « 1003  » 198 ص : نتم ،
. تسا ندروآ  اجب  رد  طایتحا  هچ  رگا  تسین ، بجاو  وهـس  هدجـس  رهظا  رب  انب  تفگ ، اجیب  مـالک  طاـیتحا  زاـمن  رد  ًاوهـس  رگا  و  دـنکن .

تعکر راهچ  ار  زامن  هک  دراد  نامگ  ناسنا  یتعکر  راهچ  زامن  رد  رگا  اًلثم  تسا ، نیقی  مکح  زامن  ياـهتعکر  رد  ناـمگ  مکح  « 1004»
تـسا نیا  لثم  تسا  هدناوخ  دمح  هک  درک  نامگ  اًلثم  درک ، ادیپ  نامگ  زامن  لاعفا  هب  رگا  نینچمه  و  دناوخب ، طایتحا  زامن  دیابن  هدناوخ ،
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بجوم هک  دـنک  ادـیپ  يزیچ  هب  نامگ  هچ  دـناوخب . هبترمود  دـیاب  هدـناوخن  هک  درک  ناـمگ  رگا  دـناوخب و  تسین  مزـال  هدرک و  نیقی  هک 
ای کش  عقوم  نکر ، ریغ  هب  ای  دـنک  ادـیپ  نامگ  زامن  ناکرا  زا  ینکر  هب  دـنکیم ، لطاب  ار  زامن  هک  يزیچ  هب  ای  تسا  زاـمن  ندوب  حـیحص 
ار نیقی  مکح  تسا و  نیقی  دـننام  نتـشاد  نامگ  اهتروص ، نیا  مامت  رد  دـنک ، ادـیپ  نامگ  دوخبدوخ  ای  دوش  لـصاح  ناـمگ  یـشومارف 
. دـهدب ماجنا  ار  نآ  هبترم  ود  تسین ، نکر  هک  درک  ادـیپ  یلعف  نداد  ماجنا  هب  نامگ  رگا  هک  تسا  نیا  رد  بحتـسم  طایتحا  هچرگا  دراد ،

رگا و  درادب ؛ مدقم  وهس  هدجس  رب  ار  طایتحا  زامن  دیاب  رهظاربانب  دش  مزال  رازگزامن  رب  وهـس  هدجـس  مه  طایتحا و  زامن  مه  رگا  « 1005»
رد و  تسا ، لمأت  ریخأت ، ای  طایتحا و  زامن  رب  اهنآ  میدقت  موزل  رد  سپ  دش  بجاو  وا  رب  مه  دهـشت  ای  هدجـس  ياضق  طایتحا  زامن  اب  هارمه 

199 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا . زامن  هداعا  طوحا  ود ، نآ  ندروآ  اجب  رب  هوالع  تروصره 

« وهس هدجس  »

هراشا

ًاوهـس زامن  نیب  رد  رگا  - 1 دروآ : اجب  دوشیم  هتفگ  ًادعب  هک  يروتـسد  هب  وهـس  هدجـس  ود  دیاب  ناسنا  زامن ، مالـس  زا  دعب  زیچ  جنپ  يارب 
هدناوخ تعکر  راهچ  هک  دنک  کش  مود  هدجس  زا  دعب  یتعکر  راهچ  زامن  رد  رگا  - 3 دنک . شومارف  ار  هدجس  کی  رگا  - 2 دنزب . فرح 

ود طایتحا  رب  انب  دـیامنیم و  دـش  هتفگ  اًلبق  هک  ياهفیظو  هب  لمع  دـنک ، کش  مود  هدجـس  ندـش  مامت  زا  لـبق  رگا  یلو  تعکر ، جـنپ  اـی 
دنیشنیم و عوکر  نودب  تعکر ، جنپ  ای  هدناوخ  تعکر  شش  هک  درک  کش  هداتـسیا  لاح  رد  رگا  نینچمه  و  دروآیم ؛ اجب  وهـس  هدجس 

ماجنا طایتحا  رب  اـنب  هدرک ، هک  یکـش  يارب  رگید  هدجـس  ود  اـجیب و  نداتـسیا  يارب  وهـس  هدجـس  ود  دـهدیم و  مالـس  هدـناوخ ، دهـشت 
دایز ای  مک  ار  نکر  ریغ  زا  يزیچ  ًاوهس  رگا  - 5 دهدب . مالس  ًاوهس  لوا ، تعکر  رد  اًلثم  دهد ، مالـس  ار  زامن  دیابن  هک  ییاج  - 4 دهدیم .

ود دـیاب  دـنزب  فرح  هدـش  مامت  شزامن  هکنیا  لایخ  هب  ای  ًاهابتـشا  ناـسنا  رگا  « 1006 . » دروآیم اجب  وهـس  هدجـس  ود  طایتحا  ربانب  دـنک ،
وهـس هدجـس  نآ  ندـناوخ  هرابود  يارب  دـناوخب  حیحـص  روط  هب  هرابود  هدـناوخ  طلغ  هک  ار  يزیچ  رگا  « 1007 . » دروآ اجب  وهـس  هدجس 

«1008 . » دوشیمن بجاو  وهـس  هدجـس  رهظا  ربانب  دـیایب ، شیپ  وهـس  هدجـس  تابجوم  طایتحا  زامن  نیب  رد  رگا  نینچمه  و  تسین ، بجاو 
رگا « 1009 . » تسا یفاک  زامن  مالـس  زا  دعب  وهـس  هدجـس  ود  دوش ، باسح  هبترم  کی  اهنآ  مامت  دنزب و  فرح  یتدم  ًاوهـس  زامن  رد  رگا 

، دهد مالس  دیابن  هک  ییاج  رد  رگا  « 1010 . » دروآ اجب  وهس  هدجس  ود  دیاب  دیوگب  هبترم  کی  زا  رتمک  ای  دیوگن  ار  هعبرا  تاحیبست  ًاوهس 
کی رگا  « 1011 . » تسا یفاک  وهـس  هدجـس  ود  دـیوگب   200 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  ار  مالـس  هسره  ًاهابتـشا  مالـس  تین  هب 
هدرک شومارف  شیپ  تعکر  زا  ار  هدجـس  هک  دنک  نامگ  ای  و  دیایب ، شدای  دعب  تعکر  عوکر  زا  شیپ  دنک و  شومارف  ار  دهـشت  ای  هدجس 

وهس هدجس  ود  طوحا  رب  انب  نینچمه  دروآ و  اجب  وهس  هدجس  ود  ًاطایتحا  اجیب  مایق  يارب  زامن  زا  دعب  و  دروآ ، اجب  ددرگرب و  دیاب  تسا ،
هک دیایب  شدای  نآ  زا  دـعب  ای  عوکر  رد  رگا  « 1012 . » دروآ اجب  دشاب - هدـناوخ  ار  اهنآ  رگا  تاحیبست - ای  تئارق  ندـش  دایز  يارب  رگید 

يارب نآ  زا  دعب  دیامن و  اضق  ار  دهـشت  ای  هدجـس  رهظا  رب  انب  مالـس  زا  دعب  دـیاب  هدرک ، شومارف  شیپ  تعکر  زا  ار  دهـشت  ای  هدجـس  کی 
رگا « 1013 . » دروآ اجب  وهس  هدجس  ود  زین  هدش  شومارف  هدجـس  کی  يارب  بجاو  طایتحا  رب  انب  وهـس و  هدجـس  ود  هدش  شومارف  دهـشت 
اجب ًاوهـس  هچنانچ  دهد و  ماجنا  ار  نآ  رتدوز  هچره  تسا  بجاو  هدرک و  تیـصعم  درواین ، اجب  ًادمع  زامن  مالـس  زا  دـعب  ار  وهـس  هدـجس 

وا رب  وهـس  هدجـس  هک  دراد  کش  رگا  « 1014 . » دـناوخب هرابود  ار  زامن  تسین  مزال  دـهد و  ماجنا  ًاروف  دـیاب  دـمآ  شدای  تقوره  درواین ،
هدجس ود  رگا  هدجس ، راهچ  ای  هدش  بجاو  وا  رب  وهس  هدجس  ود  دراد  کش  هک  یسک  « 1015 . » دروآ اجب  تسین  مزال  هن ، ای  هدش  بجاو 

طایتحا رب  انب  لحم  ریغ  رد  دـنکیم و  كرادـت  لحم  رد  هدرواـیناجب ، ار  وهـس  هدجـس  ود  زایکی  دـنادبرگا  « 1016 . » تسا یفاک  دـیامنب 
رگا « 1017 . » دیامنب وهس  هدجس  ود  هرابود  بحتسم  طایتحا  رب  انب  هدرک ، هدجس  هس  ًاوهس  دنادب  رگا  دروآ و  اجب  وهس  هدجـس  ود  بجاو 
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طایتحاربانب دـیمهف ، مالـس  زا  دـعب  رگا  دروآیم و  اجب  ار  نآ  هتـشذگن  نآ  لـحم  رگا  درک ، شومارف  ار  وهـس  هدجـس  تاـبجاو  زا  یبجاو 
رگا دراذگیم ، ود  رب  ار  انب  هدجس ، کی  ای  هدروآ  اجب  هدجس  ود  هک  درک  کش  وهس  هدجـس  رد  رگا  « 1018 . » دنک هداعا  ار  وهس  هدجس 

ای رکذ  رد  کش  هب  نینچمه  دراذگیم و  ود  رب  ار  انب  هدجـس ، هس  ای  هدروآ  اجب  هدجـس  ود  هک  درک  کش  رگا  و  دشاب ، دهـشت  زا  لبق  هچ 
لصا هک  درک  کش  رگا  اّما  دشاب ، هدجس  زا  نتـشادربرس  زا  لبق  هچ  رگا  دنکیمن ،  201 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  انتعا  هنینأمط 

. دروآ اجب  دیاب  هن ، ای  هدروآاجب  ار  هدجس 

وهس هدجس  روتسد 

حیحص نآ  رب  هدجس  هک  يزیچ  هب  ار  یناشیپ  دنک و  وهس  هدجس  تین  ًاروف  زامن  مالـس  زا  دعب  هک  تسا  نیا  وهـس  هدجـس  روتـسد  « 1019»
ِهَّللاب ِهَّللا و  مسب   » ای دّـمحم » ِلآ  ٍدّـمحم و  یلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ِهَّللِاب و  ِهَّللا و  مسب  : » دـیوگب روثأم  وحن  هب  بجاو  طایتحا  رب  اـنب  دراذـگب و  تسا 
دیاب دعب  ُهتاکََرب ،» َو  ِهَّللا  ُۀَمْحَر  ُِّیبَّنلا و  اَهُّیا  َکیَلَع  ُمالّـسلا  ِهَّللاب  ِهَّللا و  مسب  : » دـیوگب تسا  رتهب  یلو  ٍدَّمَُحم ،» ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمهَّللا 

دناوخب دهـشت  تشادرب  هدجـس  زا  رـس  یتقو  رهظا  رب  انب  دـیوگب و  دـش  هتفگ  هک  ار  ییاهرکذ  زا  یکی  دور و  هدجـس  هب  هراـبود  دنیـشنب و 
هک يزیچ  رب  یناشیپ  نتشاذگ  نیمز ، رب  هناگتفه  عضاوم  نتشاذگ  لیبق  زا  تسا ، بجاو  زامن  هدجس  رد  هچنآ  « 1020 . » دهدب مالس  سپس 

هدجس رد  دیاب  طوحا  رب  انب  ندوب ، هلبق  هب  ور  ششوپ و  تراهط ، اهنآ ، رد  هنینأمط  هدجـس و  ود  نیب  نتـسشن  تسا ، حیحـص  نآ  رب  هدجس 
. دوش تیاعر  وهس 

هدش شومارف  دهشت  هدجس و  ياضق 

ندوب كاپ  دننام  زامن  طیارش  مامت  دیاب  دروآیم  اجب  ار  نآ  ياضق  زامن  زا  دعب  هدرک و  شومارف  ناسنا  هک  ار  يدهـشت  هدجـس و  « 1021»
هک دنک  يراک  دهشت  ای  هدجـس  ياضق  زامن و  مالـس  نیب  رگا  « 1022 . » دشاب هتـشاد  ار  رگید  ياهطرـش  ندوب و  هلبق  هب  ور  سابل و  ندـب و 
رب انب  دروآ و  اجب  ار  دهـشت  هدجـس و  ياضق  دـیاب  دـیامن ، هلبق  هب  تشپ  اًلثم  دوشیم ، لطاب  زامن  دـتفیب  قافتا  زامن  رد  ًاوهـس  ای  ًادـمع  رگا 

حیـضوت هلاسر  شومارف  ار  رخآ  تعکر  زا  هدجـس  کی  هک  دیایب  شدای  زامن  مالـس  زا  دـعب  رگا  « 1023 . » دـیامن هداعا  ار  شزامن  طایتحا 
ماجنا تسا  مالس  دهشت و  هک  ار  نآ  دعب  ام  و  دروآ ، اجب  اضق ، دصق  هب  هن  ادا و  دصق  هب  هن  ار  هدجس  دیاب  هدرک ،  202 ص : نتم ، لئاسملا ،

رگا و  دروآ ، اجب  مالس  دهشت و  ندش  دایز  يارب  وهس  هدجس  ود  هدش و  شومارف  هدجس  يارب  وهس  هدجـس  ود  بجاو  طایتحاربانب  و  دهد ،
، دشاب هدادن  ماجنا  دنک  لطاب  ار  زامن  هک  يزیچ  هک  یتروص  رد  دیایب ، شدای  مالـس  زا  دعب  دـشاب و  هدرک  شومارف  ار  رخآ  تعکر  دهـشت 

هیلعف هفیظو  دصق  هب  وهـس  هدجـس  ود  سپـس  دیوگب و  مه  ار  مالـس  دروآ و  اجب  اضق  هن  ادا و  دصق  هب  هن  ار  دهـشت  نآ  بجاو  طایتحاربانب 
. دهد ماجنا 

زامن طیارش  ءازجا و  ندرک  دایز  مک و 

نیبرد رگا  « 1025 . » تسا لطاب  زامن  دـشاب ، نآ  فرح  کی  هچ  رگا  دـنک ، دایز  ای  مک  ًادـمع  ار  زامن  تاـبجاو  زا  يزیچ  هاـگره  « 1024»
دناوخب لسغ  ای  وضو  اب  هرابود  دنزبمهب و  ار  زامن  دیاب  هدش ، زامن  لوغشم  لسغ  ای  وضو  نودب  ای  هدوب ، لطاب  شلسغ  ای  وضو  دمهفب  زامن 

هب ندیـسر  زا  دعب  رگا  « 1026 . » دیامن اضق  هتـشذگ  تقو  رگا  دروآاجب و  لسغ  ای  وضو  اب  ار  زامن  هرابود  دـیاب  دـمهفب  زامن  زادـعب  رگا  و 
دیاب دیایب ، شدای  عوکر  هب  ندیسر  زا  شیپ  رگا  و  تسا ، لطاب  شزامن  هدرک ، شومارف  شیپ  تعکر  زا  هدجـس  ود  هک  دیایب  شدای  عوکر 
نتفگ زا  شیپ  رگا  « 1027 . » دـنک مامت  ار  زامن  دـناوخب و  ار  تاـحیبست  اـی  هروس  دـمح و  دزیخرب و  دروآ و  اـجبار  هدجـس  ود  ددرگرب و 

دهـشت هرابود  دروآ و  اجب  ار  هدجـس  ود  دـیاب  هدرواین ، اجب  ار  رخآ  تعکر  هدجـس  ود  هک  دـیایب  شدای  مکیلع » مالـسلا   » و انیلع » مالـسلا  »
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يرادقم دیاب  هدناوخن ، زامن  رخآ  زا  رتشیب  ای  تعکر  کی  هک  دـیایب  شدای  زامن  مالـس  زا  شیپ  رگا  « 1028 . » دهد مالس  ار  زامن  دناوخب و 
هچنانچ هدناوخن ، ار  زامن  رخآ  زا  رتشیب  ای  تعکر  کی  هک  دـیایب  شدای  زامن  مالـس  زا  دـعب  رگا  « 1029 . » دروآ اـجب  هدرک  شومارف  هک  ار 

هب تشپ  اًلثم  دنکیم ، لطاب   203 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  ار  زامن  دتفیب  قافتا  ًاوهس  ای  ًادمع  زامن  رد  رگا  هک  هداد  ماجنا  يراک 
مالـس زا  دعب  هاگره  « 1030 . » دروآ اـجب  هدرک  شومارف  هک  يرادـقم  ًاروـف  دـیاب  تروـص  نیا  ریغ  رد  و  تسا ، لـطاب  شزاـمن  هدرک ، هلبق 

ود هک  دیایب ، شدای  دعب  دیامن و  هلبق  هب  تشپ  اًلثم  دـنکیم ، لطاب  ار  زامن  دـتفیب  قافتا  ًاوهـس  ای  ًادـمع  زامن  رد  رگا  هک  دـهد  ماجنا  یلمع 
ار ياهدجس  ود  دیایب ، شدای  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  هک  مه  يراک  ماجنا  زا  شیپ  رگا  هکلب  تسا  لطاب  شزامن  هدرواین  اجب  ار  رخآ  هدجس 

وهـس هدجـس  ود  تسا  هتفگ  لوا  هک  یمالـس  يارب  دهدیم و  مالـس  ار  زامن  دناوخیم و  دهـشت  هرابود  دروآیم و  اجب  هدرک  شومارف  هک 
اب ای  هلبق  هب  تشپ  ای  هدـناوخ ، تقو  زا  شیپ  ار  شزامن  دـمهفب  رگا  « 1031 . » دـنک هداعا  ار  زامن  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دروآیم و  اجب 

تقو زا  لـبق  هک  یتروـص  رد  هتـشذگ  تقو  رگا  و  دـناوخب ؛ هراـبود  دـیاب  هدروآ ، اـجب  هلبق  پچ  فرط  تسار و  فرط  زا  رتـشیب  فارحنا 
204 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دیامن . اضق  طوحا  رب  انب  هدناوخ  هلبق  هب  تشپ  رگا  دنک و  اضق  دیاب  هدناوخ 

« رفاسم زامن  »

هراشا

تشه زا  رتمک  وا  رفـس  هک  نآ  - 1 دناوخب : تعکر  ود  ینعی  دروآ  اجب  هتـسکش  طرـش ، تشه  اب  ار  اشع  رـصع و  رهظ و  زامن  دـیاب  رفاسم 
هب ندیسر  زا  لبق  - 4 ددرگنرب . دوخ  دصق  زا  هار  نیب  رد  - 3 دشاب . هتشاد  ار  خسرف  تشه  دصق  ترفاسم ، لوا  زا  - 2 دشابن . یعرش  خسرف 
زا - 6 دـنکن . رفـس  مارح  راـک  يارب  - 5 درذـگن . دـنامب  اـجنآ  رد  رتـشیب  اـی  زور  هد  دـهاوخیم  هک  ییاـج  اـی  دوخ  نطو  زا  خـسرف  تشه 

. دسرب صُّخرت  دـح  هب  هدـش  جراخ  رهـش  زا  - 8 دـشابن . ترفاسم  وا  لغـش  - 7 دـننکیم . شدرگ  اهنابایب  رد  هک  دـشابن  ییاهنیـشنارحص 
یسک « 1032 . » دشابن یعرش  خسرف  تشه  زا  رتمک  وا  رفس  هک  نآ  لوا : طرـش  دوشیم . نایب  يدعب  لئاسم  رد  هدش  رکذ  طورـش  لیـصفت 

و دناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دیاب  ددرگرب ، تسا  هتفر  هک  زور  نامه  دهاوخب  و  تسا ، خسرف  تشه  وا  تشگرب  تفر و  تفاسم  عومجم  هک 
تشه تشگرب  تفر و  عومجم  رگا  « 1033 . » دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ، بش  زور و  رد  ای  بش  رد  تشگرب  تفر و  رگا  نینچمه 

هب تشگرب  تفر و  رگا  و  دیامن ، راطفا  ار  هزور  دناوخب و  هتـسکش  ار  زامن  دیاب  ددرگرب ، دهاوخیمن  هتفر  هک  زور  نامه  یلو  دشاب  خسرف 
ار هزور  دناوخب و  هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دـشاب ، هدرکن  زور  هد  ندـنام  دـصق  دـصقم ، هار و  نیب  رد  و  دـشاب ، رتشیب  ای  خـسرف  تشه  ییاهنت 
205 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  وا  رفـس  هک  دـنیوگب  لداع  رفن  ود  اـی  دـشاب و  هتـشاد  ناـنیمطا  اـی  ملع  رگا  « 1034 . » دیامن راطفا 
زا یلاخ  دشاب  هتشادن  نانیمطا  هچ  رگا  نامگ  قلطم  ندوب  یفاک  هکلب  دناوخب ، هتـسکش  ار  زامن  دهدب و  رثا  بیترت  دیاب  تسا  خسرف  تشه 

دنیوگب لداـع  رفن  ود  رگا  « 1035 . » دـنک لاؤس  طایتحا  ربانب  دـیاب  درادـن  جرح  تسین و  لکـشم  ندرک  لاؤس  وا  يارب  رگا  و  تسین ، هجو 
هتـسکش رگا  دـناوخب و  مامت  ار  زامن  دریگب و  ار  مود  لوق  دـیاب  طوحاربانب  تسین ، دـنیوگب  رگید  لداع  رفن  ود  تسا و  خـسرف  تشه  رفس 

نیا رد  هک  دشاب  هدناوخ  تبرق  دصق  اب  ار  لوا  زامن  هکنیا  رگم  هدوب ؛ خسرف  تشه  هک  دوش  مولعم  مه  ًادعب  رگا  یتح  دنک ، هداعا  هدـناوخ 
، هن ای  تسه  خسرف  تشه  هک  دراد  کش  ای  تسین ، خسرف  تشه  شرفـس  دراد  نیقی  هک  یـسک  « 1036 . » تسا یفاک  زامن  ناـمه  تروص 

مامت رگا  دـناوخب و  هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  دـشاب ، یقاـب  هار  زا  یمک  هچ  رگا  هدوب ، خـسرف  تشه  وا  رفـس  هک  دـمهفب  هار  نیب  رد  هچناـنچ 
زا تکرح  عومجم  هک  یتروص  رد  دوش ، غلاب  هار  نیب  رد  دراد  رفس  دصق  هک  يزیمم  لفط  رگا  « 1037 . » دروآ اجب  هتسکش  هرابود  هدناوخ 

تفاسم رادقم  هب  دقتعم  یکی  رفسمه  ود  رگا  « 1038 . » دناوخب هتسکش  ار  زامن  غولب  نامز  زا  تسا  بجاو  دشاب ، خسرف  تشه  رفس  يادتبا 
طایتحا رب  انب  دنک و  لمع  دوخ  هفیظو  هب  مادکره  دـیاب  تسین ، خـسرف  تشه  هک  تسا  دـقتعم  يرگید  تسا و  خـسرف  تشه  ینعی  یعرش 
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دمآ تفر و  هبترم  دنچ  تسا ، خسرف  راهچ  زا  رتمک  اهنآ  هلـصاف  هک  یلحم  ود  نیب  رگا  « 1039 . » دنکن ادتقا  يرگید  هب  مادک  چیه  بجاو 
ود یلحم  رگا  « 1040 . » دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دوش ، خـسرف  تشه  هتفر  مه  يور  هچ  رگا  ددرگرب ، صّخرت  ّدـح  هب  هک  يوحن  هب  دـنک 

خسرف تشه  هک  یهار  زا  ناسنا  هچنانچ  دشاب ، رتشیب  ای  خسرف  تشه  نآ  رگید  هار  خسرف و  تشه  زا  رتمک  نآ  هار  کی  دشاب ، هتـشاد  هار 
رهش رگا  « 1041 . » دناوخب مامت  دـیاب  دورب ، تشگرب  دـصق  نودـب  رگید  هار  زا  رگا  دـناوخب و  هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  دورب ، اجنآ  هب  تسا ،

هلاسر دیامن . باسح  رهـش  رخآ  ياههناخ  زا  دـیاب  درادـن ، راوید  رگا  و  دـنک ، باسح  رهـش  راوید  زا  ار  تفاسم  يادـتبا  دـیاب  دراد ، راوید 
تـشه زارتمک  هک  ییاج  هب  رگا  سپ  دشاب ، هتـشاد  ار  خسرف  تشه  دصق  ترفاسم ، لوا  زا  مود : طرـش   206 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت 

دصق لوا  زا  نوچ  دوش ، خسرف  تشه  هدمآ  هک  يرادقم  اب  هک  دورب  ییاج  دنک  دصق  اجنآ  هب  ندیـسر  زادعب  دنک و  ترفاسم  تسا  خسرف 
هب ای  شنطو  هب  دورب و  خسرف  راهچ  ای  دورب  خسرف  تشه  اجنآ  زا  دـهاوخب  رگا  یلو  دـناوخب ، مامت  ار  زامن  دـیاب  هتـشادن ، ار  خـسرف  تشه 

يارب اًلثم  تسا ، خسرف  دنچ  شرفس  دنادیمن  هک  یسک  « 1042 . » دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  ددرگرب  دنامب  زور  هد  دهاوخیم  هک  ییاج 
رد یلو  دناوخب ، مامت  ار  زامن  دـیاب  دـنک ، ادـیپ  ار  نآ  ات  دورب  دـیاب  رادـقم  هچ  هک  دـنادیمن  دـنکیم و  ترفاسم  ياهدـشمگ  ندرک  ادـیپ 

و دناوخب ، هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ، رتشیب  ای  خسرف  تشه  دنامب ، اجنآ  رد  زور  هد  دـهاوخیم  هک  ییاج  ای  شنطو  ات  هچنانچ  نتـشگرب ،
هتـسکش ار  زامن  دیاب  دوش ، خسرف  تشه  تشگرب  تفر و  هچنانچ  ددرگرب ، دورب و  خـسرف  راهچ  هک  دـنک  دـصق  اًلثم  نتفر  نیب  رد  رگا  زین 

نوریب رهش  زا  هک  یسک  سپ  دورب ، خسرف  تشه  دشاب  هتشاد  میمصت  هک  دناوخب  هتسکش  ار  زامن  دیاب  یتروص  رد  رفاسم  « 1043 . » دناوخب
زامن دیاب  دنکیم ، ادیپ  قیفر  هک  دراد  نانیمطا  هچنانچ  دورب  یخسرف  تشه  رفس  دنک ، ادیپ  قیفر  رگا  هک  تسا  نیا  شدصق  اًلثم  دوریم و 

هب رفس  رد  هک  یـسک  « 1044 . » دشاب یفاک  نامگ  قلطم  هک  دراد  لامتحا  دـناوخب و  مامت  دـیاب  درادـن  نانیمطا  رگا  دـناوخب و  هتـسکش  ار 
هتـسکش ار  زامن  دیاب  تسا ، خـسرف  تشه  وا  رفـس  دـنادب  هچنانچ  دـنکیم ، ترفاسم  دوخ  ياقآ  اب  هک  يرکون  دـننام  تسا  يرگید  رایتخا 

زا شیپ  هک  دـهدب  زین  لامتحا  رگا  هکلب  دـشاب ، هتـشاد  نامگ  ای  دـنادب  رگا  تسا ، يرگید  رایتخا  هب  رفـس  رد  هک  یـسک  « 1045 . » دناوخب
، تسا يرگید  رایتخا  هب  رفس  رد  هک  یـسک  « 1046 . » دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  ددرگیمرب ، دوشیم و  ادج  وا  زا  خـسرف  راهچ  هب  ندیـسر 

حیـضوت هلاسر  دیاب  تسین  نکمم  قیقحت  رگا  دنک و  قیقحت  دیاب  طوحاربانب  هن ، ای  دراد  ار  خسرف  تشه  دـصق  يرگید  نآ  هک  دـنادن  رگا 
هتـسکش ار  زامن  دیاب  رهظاربانب  هتـشاد  ار  خسرف  تشه  دصق  لوا  زا  هک  دـش  مولعم  رگا  و  دـناوخب ، مامت  ار  زامن   207 ص : نتم ، لئاسملا ،
هتـسکش دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  خـسرف  تشه  هدـنامیقاب  تفاسم  هک  نیا  رگم  تسا  ماـمت  هتـسکش و  نیب  عمج  طوحا  و  دـناوخب ،

، دوش دّدرم  ای  ددرگرب ، دوخ  دصق  زا  خسرف  راهچ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  رگا  سپ  ددرگنرب ، دوخ  دـصق  زا  هار  نیب  رد  موس : طرـش  دـناوخب .
، دورب يرگید  ياـج  دـهاوخب  هار  زا  يرادـقم  نتفر  زا  دـعب  دـنک و  تکرح  یلحم  هب  نتفر  يارب  رگا  « 1047 . » دناوخب مامت  ار  زامن  دـیاب 

رگا « 1048 . » دـناوخب هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  دـشاب ، خـسرف  تشه  دورب ، دـهاوخیم  هک  ییاج  ات  هدرک  تکرح  هک  یلوا  لحم  زا  هچناـنچ 
هک دریگب  میمصت  دعب  دورن و  هار  تسا  دّدرم  هک  یعقوم  رد  و  هن ، ای  دورب  ار  هار  هیقب  هک  دوش  دّدرم  دسرب  خسرف  تشه  هب  هک  نآ  زا  شیپ 
هار هیقب  هک  دوش  دّدرم  دسرب  خسرف  تشه  هب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  « 1049 . » دناوخب هتسکش  ار  زامن  ترفاسم  رخآ  ات  دیاب  دورب ، ار  هار  هیقب 

هتفر و خـسرف  راهچ  اـی  دورب  رگید  خـسرف  تشه  هک  دریگب  میمـصت  دـعب  دورب و  هار  يرادـقم  تسا  دّدرم  هک  یعقوم  رد  و  هن ، اـی  دورب  ار 
دورب و دهاوخب  یلو  دـشاب  خـسرف  راهچ  ای  دـشاب  خـسرف  تشه  وا  رفـس  هدـنامیقاب  دورب و  ار  هار  هیقب  دریگب  میمـصت  هک  نیا  ای  ددرگرب و 
ات دـیایب ، شیپ  ترفاسم  يارب  یعنام  صخرت  ّدـح  زا  نتـشذگ  زا  دـعب  رفـس  لاح  رد  رگا  « 1050 . » دناوخب هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  ددرگرب ،

رفـس میمـصت  زا  رگا  یلو  دـناوخب ، هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  تسین ، رگید  رما  ققحت  هب  طورـشم  تسا و  یقاـب  رفـس  رب  وا  میمـصت  هک  یتقو 
دوخ نطو  زا  خسرف  تشه  هب  ندیسر  زا  لبق  مراهچ : طرش  دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  دنامب  زور  هد  ناکم  نامه  رد  دهاوخب  ای  ددرگرب و 

هد ای  درذگب ، شنطو  زا  خسرف  تشه  هب  ندیـسر  زا  شیپ  دهاوخیم  هک  یـسک  سپ  دنامب ، ییاج  رد  رتشیب  ای  زور  هد  دهاوخن  ای  درذگن ،
ای درذگیم  شنطو  زا  خـسرف  تشه  هب  ندیـسر  زا  شیپ  دـنادیمن  هک  یـسک  « 1051 . » دـناوخب مامت  ار  زامن  دـیاب  دـنامب ، یلحم  رد  زور 
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دهاوخیم هک  یسک  « 1052 . » دناوخب مامت  ار  زامن  دـیاب  هن ، ای  دـنامیم  یلحم  رد  زور  هد  ای  هن ،  208 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر 
هد ای  درذگب  شنطو  زا  هک  تسا  دّدرم  هک  یـسک  زین  و  دـنامب ، یلحم  رد  زور  هد  ای  درذـگب ، شنطو  زا  خـسرف  تشه  هب  ندیـسر  زا  شیپ 

هدـنامیقاب رگا  یلو  دـناوخب . مامت  ار  زامن  دـیاب  مه  زاب  دوش ، فرـصنم  نطو  زا  نتـشذگ  اـی  زور  هد  ندـنام  زا  رگا  دـنامب ، یلحم  رد  زور 
مارح راک  يارب  مجنپ : طرـش  دناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دیاب  ددرگرب ، دورب و  دهاوخب  دشاب و  خـسرف  راهچ  ای  دـشاب ، خـسرف  تشه  شهار 
لثم دشاب ، مارح  رفـس  دوخ  رگا  تسا  نینچمه  و  دناوخب ، مامت  ار  زامن  دیاب  دنک ، رفـس  يدزد  دننام  یمارح  راک  يارب  رگا  و  دـنکن ، رفس 

، دشابن بجاو  نانآ  رب  هک  دنورب  يرفـس  ردام  ردپ و  یهن  دوجو  اب  دنزرف  رهوش و  هزاجا  نودب  نز  ای  دـشاب ، هتـشاد  ررـض  وا  يارب  هک  نآ 
رفـس مه  مارح  راک  يارب  تسین و  مارح  وا  رفـس  هک  یـسک  « 1053 . » دنناوخب هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ، بجاو  جـح  رفـس  لثم  رگا  یلو 
رگا و  دناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  دروخب ، بارـش  ای  دـنک  تبیغ  هَّللاب - ذوعن  اًلثم - دـهد ، ماجنا  یتیـصعم  رفـس ، رد  هچ  رگا  دـنکیمن ،

تعاط یلـصا  دوصقم  رگا  یلو  دناوخب  مامت  ار  زامن  دیاب  دشاب  لقتـسم  دصق  ودره  رگا  دشاب  تیـصعم  مه  تعاط و  مه  رفـس  زا  دوصقم 
، دنک كرت  ار  یبجاو  راک  هک  نآ  يارب  ًاصوصخم  رگا  « 1054 . » دناوخیم هتسکش  ار  زامن  تسا ، یعبت  یعرف و  دوصقم  تیصعم  تسا و 
رد هچنانچ  دنک ، هبلاطم  مه  راکبلط  دهدب و  ار  دوخ  یهدب  دناوتب  رگا  تسا ، راکهدب  هک  یـسک  سپ  تسا ، مامت  شزامن  دـیامن  ترفاسم 

يارب ترفاسم  یلو  دناوخب . مامت  ار  زامن  دـیاب  دـیامن ، ترفاسم  یهدـب  نداد  زا  رارف  يارب  ًاصوصخم  دـهدب و  ار  دوخ  یهدـب  دـناوتن  رفس 
ای و  دشاب ، یبصغ  تسا  راوس  هک  يرگید  بکرم  ای  يراوس  ناویح  یلو  دشابن  مارح  رفس  وا  رفـس  رگا  « 1055 . » تسین مارح  هزور ، كرت 

دشابن و راچان  رگا  دـنکیم  ترفاسم  ملاظ  اب  هک  یـسک  « 1056 . » تسا مامت  شزامن  رهظا  رب  اـنب  دـنکیم ، رفـس  یبصغ  نیمز  رد  هک  نیا 
يارب اًلثم  ای  دـشاب  راچان  رگا  و  دـناوخب ، مامت  ار  زامن  دـیاب  دـشاب ، ملاظ   209 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  هب  کـمک  وا  ترفاـسم 

دیاب تسین و  مارح  دنک  ترفاسم  شدرگ  حیرفت و  دـصق  هبرگا  « 1057 . » تسا هتـسکش  شزامن  دنک ، ترفاسم  وا  اب  یمولظم  نداد  تاجن 
راکـش هب  شاعم  هیهت  يارب  هچنانچ  تسا و  مامت  شزاـمن  دور  راکـش  هب  ینارذگـشوخ  وهل و  يارب  رگا  « 1058 . » دناوخب هتـسکش  ار  زامن 
ندرک ترفاـسم  رد  ناشلغـش  هک  دوشیم  یناـسک  زا  رگا  سپ  دورب ، لاـم  ندرک  داـیز  بسک و  يارب  رگا  تسا و  هتـسکش  شزاـمن  دور ،

«1059 . » دنکیم راطفا  ار  هزور  یلو  تسا  مامت  هتسکش و  نیب  عمج  رد  بجاو  طایتحا  هنرگ  و  دریگیم . هزور  تسا و  مامت  شزامن  تسا 
شزامن دشاب  یعرش  تفاسم  هزادنا  هب  رفس  هدنامیقاب  هک  یتروص  رد  هدرک ، هبوت  هار  نیب  رد  رگا  تسا  تیـصعم  يارب  شرفـس  هک  یـسک 

یعرـش تفاسم  هزادنا  هب  رفـس  هیقب  هک  یتروص  رد  تشگرب  نآ  نودب  ای  تیـصعم و  باکترا  زا  سپ  هدرکن و  هبوت  رگا  تسا و  هتـسکش 
نآ دـشاب  مارح  ریغ  راک  يارب  رگید  یتمـسق  مارح و  راک  يارب  رفـس  زا  یتمـسق  رگا  « 1060 . » دناوخیم هتـسکش  ار  زامن  رهظا  ربانب  دـشاب 

دشابن ییاهنیشنارحص  زا  مشش : طرش  تسا . زامن  ندوب  هتسکش  يارب  یعرش  تفاسم  عورش  كالم  تسا  مارح  ریغ  يارب  هک  رفس  تمسق 
رگید ياج  هب  يدـنچ  زا  دـعب  دـننامیم و  دـننک  ادـیپ  ناشتاناویح  دوخ و  يارب  كاروخ  بآ و  اجره  دـننکیم و  شدرگ  اهنابایب  رد  هک 
هدننار رادرتش و  نیا  رب  انب  دشابن ، ترفاسم  وا  لغش  متفه : طرش  دنناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  اهترفاسم  نیا  رد  اهنیـشنارحص  و  دنوریم ،
شلغش هک  یسک  « 1061 . » تسا مامت  ناشزامن  دننک ، ترفاسم  دوخ  لزنم  هیثاثا  ندرب  يارب  هچ  رگا  اهنیا ، دـننام  نابیتشک و  رادـبوچ و  و 
ياهدع هدننار ، اًلثم  رگا  یلو  دناوخب ، هتسکش  ار  زامن  دیاب  دنک ، ترفاسم  جح  ای  ترایز  يارب  اًلثم  يرگید ، راک  يارب  رگا  تسا  ترفاسم 

مامت ار  زامن  دـیاب  دـنک ، ترایز  مه  شدوخ  نمـض  رد  دربب و  دوخ  لیبموتا  اـب  تراـیز  يارب   210 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  ار 
نامه دننام  ناوراک ، تکرح  زا  لبق  لزنم  ندرکادیپ  يارب  رفـس  لثم  تسا ، ناسنا  لغـش  همزال  هشیمه  هک  ییاهترفاسم  « 1062 . » دناوخب

، تسا ترفاسم  شلغـش  لاس  زا  يرادقم  رد  هک  یـسک  « 1063 . » تسا هتـسکش  نآ  رد  زامن  هک  یقافتا  ياهترفاسم  فالخب  تسا  لـغش 
هدننار وا  هب  رگا  تسا  شراک  هب  لوغـشم  هک  يرفـس  رد  دـهدیم ، هیارک  ار  دوخ  لیبموتا  ناتـسمز  ای  ناتـسبات  رد  طقف  هک  ياهدـننار  لثم 

مزال رفسلاریثک  رد  « 1064 . » دـناوخب مامت  مه  هتـسکش و  مه  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دـناوخب و  مامت  ار  زامن  دـیاب  دوشیم ، هتفگ 
نیمه سپ  تسا ؛ ددعتم  ياهرفس  لثم  دریگ  ارف  ار  لاس  رتشیب  هک  ینالوط  رفـس  کی  هکلب  دشاب  هتـشاد  ددعتم  ياهرفـس  ناسنا  هک  تسین 
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«1065 . » تسا یفاک  دشاب  دّدعت  رارکت و  نودب  ینالوط و  رفـس  کی  رد  هچ  رگا  تسا  رفـس  شلغـش  ای  تسا و  هدننار  ینالف  دـنیوگب  هک 
لغش ءزج  رفس  نیا  یلو  دورب  یخسرف  تشه  رفس  ًاقافتا  هچنانچ  دنکیم ، دمآ  تفر و  رهـش  یخـسرف  هس  ود  رد  هک  يدرگهرود  هدننار و 
رفـس رد  دـنامب ، زور  هد  دوخ  نطو  ریغ  ای  نطو  رد  رگا  تسا ، ترفاـسم  شلغـش  هک  یـسک  « 1066 . » دناوخب مامت  ار  زامن  دـیاب  دـشاب ، وا 
ًافرع رفس ، نیا  هک  ینامز  ات  نیاربانب  دوب و  هدرک  عورـش  ادتبا  رد  ار  لغـش  نیا  هک  تسا  یلوا  رفـس  دننام  دوریم ، زور  هد  زا  دعب  هک  یلوا 
نطو رد  یلو  دشاب ، هماقا  دصق  اب  دیاب  نطوریغ ، رد  لصتم  زور  هد  ندـنام  یلب  دـناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  دوشیمن ، باسح  وا  لغش 
دیاب هدرکن ، رایتخا  ینطو  دوخ  يارب  دنکیم و  تحایس  اهرهش  رد  هک  یسک  « 1067 . » دراد ار  مکح  نیمه  دشاب ، مه  دصق  نودب  هچرگا 

نآ لـمح  يارب  هـک  دراد  یـسنج  یهد  رد  اـی  يرهـش  رد  اًـلثم  رگا  تـسین ، ترفاـسم  شلغـش  هـک  یـسک  « 1068 . » دـناوخب مامت  ار  زاـمن 
صُّخرت دح  هب  متشه : طرـش   211 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دـناوخب . هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  دـنکیم ، یپ  رد  یپ  ياـهترفاسم 

ار نآ  ناذا  يادص  دنیبن و  ار  رهـش  راوید  هک  دوش  رود  يردق  هب  دنامب ، اجنآ  رد  زور  هد  هدرک  دـصق  هک  ییاج  ای  شنطو  زا  ینعی  دـسرب ،
دوش رود  يردق  هب  تسین  مزال  و  دنک ، يریگولج  ناذا  ندینـش  وراوید  ندید  زا  هک  دـشابن  يرگید  زیچ  ای  رابغ  اوه  رد  دـیاب  یلو  دونـشن 
یسک « 1069 . » تسا یفاک  دشابن ، مولعم  اًلماک  اهراوید  هک  ردق  نیمه  هکلب  دشابن ، ادیپ  چـیه  اهراوید  ای  دـنیبن ، ار  اهدـبنگ  اههرانم و  هک 

هچنانچ دونـشب ، ار  ناذا  يادص  دنیبن و  ار  اهراوید  ای  دنیبب ، ار  رهـش  راوید  یلو  دونـشن  ار  ناذا  هک  دسرب  ییاج  هب  رگا  دوریم  رفـس  هب  هک 
دح ات  رفـس  دصق  نودب  یـسک  رگا  « 1070 . » دـناوخب مامت  مه  هتـسکش و  مه  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دـناوخب ، زامن  اـجنآ  رد  دـهاوخب 

زاغآ ار  شرفـس  دـنیوگب  ًاـفرع  هک  يروط  هب  درک  تکرح  هب  عورـش  لـحم  نآ  زا  هک  نیمه  هدرک ، رفـس  دـصق  اـج  نآ  زا  هتفر و  صّخرت 
ار یعرش  تفاسم  يادتبا  درادن و  يرابتعا  لحم  نآ  ِصخرت  دح  زا  جورخ  رگید  تروص  نیا  رد  دناوخب و  هتسکش  ار  شزامن  دیاب  هدرک ،
هن تشاد و  اج  نآ  رد  ار  زور  هد  ندـنام  دـصق  هن  دوب و  وا  نطو  هن  هک  دوب  ییاجرد  رگا  نینچمه  و  درک ؛ باسح  اـج  ناـمه  زا  دـیاب  مه 

، ياهدشمگ لابند  هب  هکنیا  لثم  دوب  مامت  لحم  ای  رهـش  نآ  رد  شزامن  لاح  نیع  رد  دوب و  هدنام  اجنآ  رد  دـیدرت  روط  هب  زور  کی  یس و 
تفاسم هک  نیمه  درادن و  يرابتعا  لحم  نآ  ِصّخرت  دح  زا  جورخ  درک ، رفـس  دصق  اج  نآ  زا  دوب و  هدیـسر  اج  نآ  هب  رفـس  دصق  نودـب 
ددرگرب رفس  دصق  زا  هکنیا  نودب  دوخ  رایتخا  هب  ای  رابجا  هب  رفاسم  رگا  « 1071 . » دناوخیم هتسکش  ار  شزامن  درک ، عورش  ًافرع  ار  یعرش 

، تسا هتـسکش  زامن  دوبن  صخرت  ّدح  زا  رتمک  هب  وا  نتـشگرب  رگا  یلو  تسا ، مامت  اج  نآ  رد  شزامن  تشگرب ، صخرت  دـح  زا  رتمک  هب 
دیاب طایتحا  رب  انب  دـناوخب  مامت  ار  زامن  هک  نیا  يارب  ددرگیمرب ، دوخ  نطو  هب  هک  يرفاـسم  « 1072 . » ددرگرب رفـس  دصق  زا  هک  نآ  رگم 

رد زور  هد  دـهاوخیم  هک  يرفاسم  یلو  تسا . ناذا  ندینـش  تیافک  رهظا  هچ  رگا  دونـشب ، ار  اـج  نآ  ناذا  مه  دـنیبب و  ار  نطو  راوید  مه 
رب انب  دناوخب ، زامن  اجنآ  رد  دهاوخب  هچنانچ  دونـشب ، ار  شناذا  يادـص  دـنیبب و  ار  لحم  نآ  راوید  هک  دـسرب  ییاج  هب  رگا  دـنامب ، یلحم 
هک دشاب  يدنلب  رد  يرهش  هاگ  ره  « 1073  » 212 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دناوخب . مامت  مه  هتـسکش و  مه  دیاب  بجاو  طایتحا 

، دـنکیم ترفاسم  رهـش  نآ  زا  هک  یـسک  دـنیبن ، ار  نآ  راوید  دوش  رود  یمک  ناسنا  رگا  هک  دـشاب  دوگ  يردـق  هب  ای  دوش ، هدـید  رود  زا 
و دناوخب ، هتـسکش  ار  دوخ  زامن  دیاب  دشیمن ، هدید  اجنآ  زا  شراوید  دوب ، راومه  نیمز  رد  رهـش  نآ  رگا  هک  دوش  رود  ياهزادنا  هب  یتقو 

نیمه نارهت ، لثم  یگرزب ، ياهرهـش  رد  « 1074 . » دیامنب ار  لومعم  هظحالم  دـیاب  دـشاب ، لومعم  زا  رتشیب  اههناخ  يدـنلب  یتسَپ و  رگا  زین 
هک نیا  نودب  دنک  دمآ  تفر و  رهـش  فلتخم  یحاون  رد  دناوتیم  یتحارب  دنکیم  یگدنز  رهـش  نآ  رد  هک  یـسک  دـنک  قدـص  ًافرع  هک 

راوید هناخ و  هک  دـنک  ترفاسم  یلحم  زا  رگا  « 1075 . » دراد ار  رگید  ياهرهـش  مکح  رهـش  نآ  رهظاربانب  دنک ، باسح  رفاسم  ار  وا  فرع 
يردق هب  رگا  « 1076 . » دناوخب هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دشیمن ، هدید  اجنآ  زا  تشاد  راوید  لحم  نآ  رگا  هک  دـسرب  ییاج  هب  یتقو  درادـن ،

رگا « 1077 . » دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دونشب ، دنیوگیم  دنلب  ياج  رد  ًالومعم  هک  ار  رهـش  ناذا  یلو  دونـشن  ار  اههناخ  ناذا  هک  دوش  رود 
دیاب دونـشب ، دنیوگیم  دنلب  یلیخ  ياج  رد  هک  ار  یناذا  یلو  دونـشن  دنیوگیم  دنلب  ياج  رد  ًالومعم  هک  ار  رهـش  ناذا  هک  دـسرب  ییاج  هب 

هک دـناوخب  هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  یلحم  رد  دـشاب ، لومعمریغ  ناذا ، يادـص  ای  وا  شوگ  اـی  مشچ  رگا  « 1078 . » دناوخب هتـسکش  ار  زامن 
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روبع دوخ  نطو  زا  رفـس  رد  هک  يرفاسم  « 1079 . » دونـشن ار  یلومعم  ناذا  يادـص  طسوتم  شوگ  دـنیبن و  ار  اههناخ  راوید  طسوتم  مشچ 
هک يرفاسم  « 1080 . » دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دونـشب  ار  نآ  ناذا  يادص  دـنیبب و  ار  دوخ  نطو  راوید  هک  دـسرب  ییاج  هب  یتقو  دـنکیم ،
ای دورب ، خـسرف  تشه  اجنآ  زا  دـهاوخب  رگا  یلو  دـناوخب . مامت  ار  زامن  دـیاب  تسه  اجنآ  رد  یتقو  ات  هدیـسر ، شنطو  هب  ترفاسم  نیب  رد 

. دناوخب هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دونـشن ، ار  نآ  ناذا  يادـص  دـنیبن و  ار  نطو  راوید  هک  دـسرب  ییاج  هب  یتقو  ددرگرب ، دورب و  خـسرف  راهچ 
شردام ردـپ و  نطو  هدـمآ و  اـیند  هب  اـجنآ  رد  هچ  تسوا ، نطو  هدرک  راـیتخا  دوخ  یگدـنز  تماـقا و  يارب  ناـسنا  هک  ار  یلحم  « 1081»

ییاج يوقا  رب  انب  ناسنا  نطو  سپ  دـشاب ، هدرک  راـیتخا   213 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  یگدنز  يارب  ار  اجنآ  شدوخ  ای  دـشاب ،
هکلب دشاب  هدرک  یگدنز  اجنآ  هام  شش  هکنیا  ای  دشاب و  هتشاد  یکلم  اجنآ  رد  تسین  مزال  دننادب و  صخـش  نطو  ار  اجنآ  ًافرع  هک  تسا 
يرهش رد  هام  شش  اًلثم  دنکیم ، یگدنز  لحم  ود  رد  هک  یـسک  « 1082 . » تسا یفاک  دیایب  باسح  هب  وا  نطو  اجنآ  ًافرع  هک  ردـق  نیمه 

، دشاب هدرک  رایتخا  دوخ  یگدنز  يارب  ار  لحم  ود  زا  رتشیب  رگا  زین  و  تسا ؛ وا  نطو  ود  ره  دـنامیم ، رگید  يرهـش  رد  رگید  هام  شـش  و 
عباـت نطو  هلأـسم  رد  تسا  شرهوش  هارمه  هب  نطو  هنوـگ  نیا  رد  شیگدـنز  هک  یتروـص  رد  نز  و  دوـشیم . باـسح  وا  نطو  اـهنآ  همه 

ریغ رد  تسا و  هتـسکش  هلـصاف  نآ  رد  شزامن  دشاب ، یعرـش  تفاسم  هزادنا  هب  نطو  ود  نیب  هلـصاف  هک  یتروص  رد  و  دوب . دهاوخ  رهوش 
زور هد  تماقا  دصق  رگا  رگید  ياهاج  رد  دـش  رکذ  هک  یلـصا  ریغ  نطو  یلـصا و  نطو  زا  ریغ  « 1083 . » تسا مامت  شزاـمن  تروص  نیا 
الاح هتشاد و  مه  کلم  تسا و  هدنام  ندوب  نطو  دصق  هب  هام  شـش  اجنآ  رد  هدوب و  وا  نطو  ییاج  رگا  یلو  تسا  هتـسکش  شزامن  دنکن 

طایتحا نیمه  و  تسا ، بوخ  نآ  ياـضق  هزور و  نتفرگ  نینچمه  ماـمت و  رـصق و  زاـمن  نیب  عمج  رد  ندرک  طاـیتحا  تسا ، هدرک  ضارعا 
هدوب و وا  نطو  هک  دـسرب  ییاج  هب  رگا  « 1084 . » دشاب هتشاد  یکلم  دنامب و  ندوب  نطو  دصق  نودب  هام  شـش  ییاج  رد  رگا  تسا  يراج 

تـسا بوخ  هک  دـشاب  هدـنام  اجنآ  رد  کلم  نتـشاد  اب  هام  شـش  اًلبق  هک  نیا  رگم  دـناوخب  مامت  ار  زامن  دـیابن  هدرک  رظن  فرـص  اجنآ  زا 
تشپ زور  هد  دراد ، دصق  هک  يرفاسم  « 1085 . » دـشاب هدرکن  رایتخا  دوخ  يارب  مه  رگید  نطو  هچ  رگا  دوش ، تیاعر  یلبق  هلأسم  طایتحا 

يرفاسم « 1086 . » دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  لحم  نآ  رد  دنامیم ، یلحم  رد  زور  هد  رایتخا  نودب  هک  دنادیم  ای  دـنامب ، یلحم  رد  مه  رس 
ناذا زا  دنک  دصق  هک  نیمه  و  دشاب ، هتـشاد  ار  مهدزای  بش  ای  لوا  بش  ندنام  دصق  تسین  مزال  دنامب ، یلحم  رد  زور  هد  دـهاوخیم  هک 

رهظ ات  لوا  زور  رهظ  زا  هک  دشاب  نیا  شدـصق  اًلثم  رگا  نینچمه  و  دـناوخب ، مامت  ار  زامن  دـیاب  دـنامب ، مهد  زور  بورغ  ات  لوازور  حـبص 
حیـضوت هلاسر  دـنکن . باسح  مهدزای  بش  زا  ار  دوبمک  ناربج  هک  تسا  نیا  طوحا  و  دـناوخب ، ماـمت  ار  زاـمن  دـیاب  دـنامب ، مهدزاـی  زور 

هب زور  هد  نیب  رد  هک  دشاب  هتـشاد  دـصق  لوا  زا  رگا  دـنامب ، یلحم  رد  زور  هد  دـهاوخیم  هک  يرفاسم  « 1087  » 214 ص : نتم ، لئاسملا ،
رگا و  دناوخب ، مامت  ار  زامن  زور  هد  همه  رد  دیاب  دـشابن ، رترود  صخرت  رادـقم  زا  دورب  دـهاوخیم  هک  ییاج  هچنانچ  دورب ، اجنآ  فارطا 

تماقا لحم  رد  ار  زور  هدمع  تمسق  هچنانچ  دشاب ، یعرـش  خسرف  راهچ  ینعی  تفاسم  رادقم  زا  رتمک  یلو  دشاب  رترود  صخرت  رادقم  زا 
رد زور  هد  درادـن  میمـصت  هک  يرفاسم  « 1088 . » دـنکیم اجنآ  رد  زور  هد  تماقا  قدـص  ًافرع  تسا و  مامت  شزاـمن  تسا و  یفاـک  دـشاب 

«1089 . » دناوخب هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دنامب ، زور  هد  دنک ، ادیپ  یبوخ  لزنم  ای  دیایب  شقیفر  رگا  هک  تسا  نیا  شدصق  اًلثم  دـنامب ، ییاج 
دوش دّدرم  ای  دوش ، فرـصنم  ندنام  زا  یتعکر  راهچ  زامن  کی  ندناوخ  زا  شیپ  هچنانچ  دـنامب ، یلحم  رد  زور  هد  دـنک  دـصق  رفاسم  رگا 

فرـصنم ندنام  زا  یتعکر  راهچ  زامن  کی  ندناوخ  زادعبرگاو  دـناوخب ، هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  دوربرگید ، ياج  هب  ای  دـنامب  اجنآ  رد  هک 
هدـناوخ ءادا  روط  هب  ار  یتعکر  راهچ  زامن  نیا  هچ  رهظاربانب  و  دـناوخب . مامت  ار  زاـمن  دـیاب  تسه ، اـجنآ  رد  یتقو  اـت  دوش ، دّدرم  اـی  دوش 

یفاک یتعکر  راهچ  زامن  تقو  نتـشذگ  طقف  یلو  دشاب ، هدش  توف  وا  زا  لحم  نامه  رد  هک  دشاب  یتعکر  راهچ  زامن  کی  ياضق  ای  دشاب 
دیاب هدرک ، لودـع  تین  زا  شزامن  ياضق  زا  لبق  رگا  و  دـشاب ، نونج  لاـح  رد  اـی  شوهیب  اـی  ضئاـح  تقو  ماـمت  رد  هک  نیا  لـثم  تسین ،
اجنآ رد  ندـنام  زا  رهظزادـعب  دریگب و  هزور  رگا  دـنامب ، یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دـصق  هک  يرفاسم  « 1090 . » دناوخب هتـسکش  ار  شزامن 

ار دوخ  ياهزامن  دـیاب  تسه  اجنآ  رد  یتقو  ات  تسا و  حیحـص  شاهزور  دـشاب ، هدـناوخ  یتعکر  راهچ  زامن  کی  هچنانچ  دوش ، فرـصنم 
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دناوخب و هتـسکش  دیاب  ار  دوخ  ياهزامن  اما  تسا ، حیحـص  شزور  نآ  هزور  دشاب ، هدناوخن  یتعکر  راهچ  زامن  کی  رگا  دـناوخب و  مامت 
زامن نیب  رد  دوش و  زامن  لوغـشم  دـناوخب  هتـسکش  ار  زامن  هک  نیا  تین  هب  رفاـسم  رگا  « 1091 . » دریگب هزور  دناوتیمن  مه  دـعب  ياهزور 

رهظاربانب تشگرب ، دوخ  ّتین  زا  زامن  مالس  زا  دعب  رگا  و  دیامن . مامت  یتعکر  راهچ  ار  زامن  دیاب  دنامب ، رتشیب  ای  زور  هد  هک  دریگب  میمصت 
زین شیاهزامن  هیقب  و  درادن ، يریثأت  یتعکر  راهچ  زامن  کی  ندناوخ   215 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  زا  دعب  تین  زا  تشگرب  نیا 

هچنانچ ددرگرب ، دوخ  دـصق  زا  یتعکر  راـهچ  زاـمن  نیب  رد  رگا  دـنامب ، ییاـج  رد  زور  هد  هدرک  دـصق  هک  يرفاـسم  « 1092 . » تسا مامت 
موس تعکر  عوکر  لخاد  رگا  و  دناوخب . هتسکش  ار  دوخ  ياهزامن  هیقبو  دیامن  مامت  یتعکر  ود  ار  زامن  دیاب  هدشن ، موس  تعکر  لوغـشم 
هیقب رد  تسا و  هتـسکش  تروص  هب  نآ  هداعا  زامن و  نآ  ندرک  مامت  رد  طایتحا  دوش  فرـصنم  تماقا  دصق  زا  زامن  مالـس  زا  لبق  هدـش و 

یلحم رد  زور  هد  هدرک  دصق  هک  يرفاسم  « 1093 . » دناوخیم مامت  مه  هتـسکش و  مه  ار  اهزامن  طایتحا  ربانب  دنامیم  اجنآ  رد  هک  یتدـم 
هد ندـنام  دـصق  هرابود  تسین  مزال  دـناوخب و  مامت  ار  شزامن  دـیاب  هدرکن  ترفاسم  یتقو  ات  دـنامب ، اجنآ  رد  زور  هد  زا  رتشیبرگا  دـنامب ،

دریگب و مه  یبحتـسم  هزور  دناوتیم  دریگب و  ار  بجاو  هزور  دیاب  دـنامب ، یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دـصق  هک  يرفاسم  « 1094 . » دنک زور 
راهچ زامن  کی  ندناوخ  زا  دـعب  رگا  دـنامب  ییاج  رد  زور  هد  هدرک  دـصق  هک  يرفاسم  « 1095 . » دـناوخب مه  ار  اشع  رـصع و  رهظ و  هلفان 
زاغآ ار  يدیدج  یعرـش  رفـس  هک  یتقو  ات  ددرگرب  دوخ  تماقا  لحم  هب  دورب و  تسا  خسرف  راهچ  زا  رتمک  هک  ییاج  هب  دـهاوخب  یتعکر 
یتقو ات  دنامب ، اجنآ  زور  کی  هک  نیا  لثم  دـنزب ، همدـص  وا  هماقا  هب  هک  دوش  جراخ  يروط  رگا  یتح  دـناوخب . مامت  ار  زامن  دـیاب  هدرکن ،
کی ندناوخ  زا  دعب  رگا  دنامب  ییاج  رد  زور  هد  هدرک  دـصق  هک  يرفاسم  « 1096 . » تسا مامت  زامن  هدرکن ، یعرش  دیدج  رفـس  دصق  هک 

هک ییاج  رد  نتفر و  رد  دیاب  دنامب ، اجنآ  رد  زور  هد  دورب و  تسا  خسرف  تشه  زا  رتمک  هک  يرگید  ياج  هب  دـهاوخب  یتعکر  راهچ  زامن 
عقوم دیاب  دـشاب  رتشیب  ای  خـسرف  تشه  دورب  دـهاوخیم  هک  ییاج  رگا  یلو  دـناوخب ، مامت  ار  دوخ  ياهزامن  هدرک ، زور  هد  ندـنام  دـصق 
دصق هک  يرفاسم  « 1097 . » دناوخب مامت  ار  شزامن  درک  زور  هد  ندنام  دـصق  اجنآ  رد  هچنانچ  دـناوخب و  هتـسکش  ار  دوخ  ياهزامن  نتفر 

، دورب تسا  خـسرف  راـهچ  زا  رتمک  هک  ییاـج  هب  دـهاوخب  یتعکر  راـهچ  زاـمن  کـی  ندـناوخ  زا  دـعب  رگا  دـنامب  یلحم  رد  زور  هد  هدرک 
ص: نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ای  دـشاب ، لفاغ  اجنآ  هب  نتـشگرب  زا  یلک  هب  ای  هن ، ای  ددرگرب  شلوا  لـحم  هب  هک  دـشاب  دّدرم  هچناـنچ 

لفاغ اجنآ  زا  ترفاسم  اجنآ و  رد  ندـنام  زور  هد  زا  هک  نآ  ای  هن ، اـی  دـنامب  اـجنآ  رد  زور  هد  هک  دـشاب  دّدرم  یلو  ددرگرب  دـهاوخب   216
هک نیا  لاـیخ  هب  رگا  « 1098 . » دناوخب مامت  ار  دوخ  ياهزامن  نتـشگرب ، زا  دـعب  ددرگیمرب و  دوریم و  هک  یتدـم  لوط  رد  دـیاب  دـشاب ،
هک دمهفب  یتعکر  راهچ  زامن  کی  ندناوخ  زا  دعب  دنامب و  اجنآ  رد  زور  هد  هک  دنک  دصق  دننامب ، یلحم  رد  زور  هد  دنهاوخیم  شیاقفر 

رگا « 1099 . » دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  تسه ، اجنآ  رد  هک  یتدم  ات  دوش ، فرـصنم  ندنام  زا  مه  شدوخ  هچ  رگا  دـناهدرکن ، دـصق  اهنآ 
یس نتشذگ  زا  دعب  دشاب ، دّدرم  ندنام  نتفر و  رد  زور  یـس  مامت  رد  دنامب و  یلحم  رد  زور  یـس  خسرف ، تشه  هب  ندیـسر  زا  دعب  رفاسم 
رگا دنامب  یلحم  رد  رتمک  ای  زور  ُهن  دهاوخیم  هک  يرفاسم  « 1100 . » دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دنامب ، اجنآ  رد  یمک  رادقم  هچ  رگا  زور 
مکی یـس و  زور  زور ، یـس  ات  روط  نیمه  و  دـنامب ، رتمک  ای  رگید  زور  ُهن  هرابود  دـهاوخب  دـنام ، اجنآ  رد  رتمک  ای  زور  ُهن  هک  نآ  زا  دـعب 

اج کی  رد  زور  یـس  هک  دـناوخب  مامت  ار  زاـمن  دـیاب  یتروص  رد  هدوب ، دّدرم  زور  یـس  هک  يرفاـسم  « 1101 . » دناوخب مامت  ار  زامن  دـیاب 
رگم دناوخب ، هتـسکش  ار  زامن  دیاب  مه  زور  یـس  زا  دعب  دنامب ، رگید  ياج  رد  ار  يرادقم  ییاج و  رد  ار  نآ  زا  يرادقم  رگا  سپ  دـنامب ،
ًافرع هک  يروط  هب  تسا  یعرـش  خسرف  راهچ  زا  رتمک  هک  يرگید  ياج  رد  ار  زور  هیقب  دـنامب و  ییاج  رد  ار  زور  هدـمع  تمـسق  هک  نیا 

. دناوخیم مامت  اجنآ  رد  ار  زامن  تماقا ، لحم  لثم  زور  یس  زا  دعب  تروص  نیا  رد  هک  تسا ، هدنام  اج  کی  زور  یس  دنک  قدص 

رفاسم زامن  هقرفتم  لئاسم 

طایتحا و  دناوخب ، مامت  ار  شزامن  هفوک  دجسم  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  یبّنلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  رد  دناوتیم  رفاسم  « 1102»
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زامن هدـش  هفاضا  اهنآ  هب  دـعب  هدوبن و  دـجاسم  نیا  ءزج  لوا  هک  ییاـج  رد  دـهاوخب  رگا  یلو  دـناوخب . هتـسکش  ار  زاـمن  هک  تسا  نیا  رد 
یلصا مرح   217 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  رد  دـناوتیم  رفاـسم  زین  و  دـناوخب ، هتـسکش  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـناوخب ،

روط هب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـش ، اضق  وا  زامن  ناکم  راهچ  نیا  رد  رگا  یلو  دـناوخب ، مامت  ار  زاـمن  مالـسلا  هیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح 
ریغ رد  رگا  دناوخب ، هتـسکش  ار  زامن  دیاب  تسا و  رفاسم  دـنادیم  هکیـسک  « 1103 . » دشاب ناکم  نامه  رد  هچ  رگا  دـیامن ، اضق  هتـسکش 

هتـسکش ار  زامن  دیاب  دنادیمن  هک  يرفاسم  « 1104 . » تسا لطاب  شزامن  دـناوخب ، مامت  ًادـمع  دـش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  یناکم  راهچ 
هتـسکش ار  زامن  دیاب  دنادیم  هک  يرفاسم  « 1105 . » تسا حیحـص  شزامن  دشاب  هتـشاد  زامن  رد  تبرق  دصق  دـناوخب و  مامت  رگا  دـناوخب ،

رد دناوخب ، مامت  هچنانچ  دناوخب ، هتـسکش  دیاب  یخـسرف  تشه  رفـس  رد  هک  دنادن  اًلثم  دنادن ، ار  نآ  تایـصوصخ  زا  یـضعب  رگا  دناوخب 
يرفاسم « 1106 . » دیامن اضق  هتسکش  روط  هب  هتـشذگ  تقو  رگا  دناوخب و  هتـسکش  ار  زامن  طوحا  رب  انب  دیاب  تسا  یقاب  تقو  هک  یتروص 

شرفس هک  دمهفب  یتقو  دناوخب ، مامت  تسا  خسرف  تشه  زا  رتمک  وا  رفس  هک  نیا  نامگ  هب  رگا  دناوخب ، هتسکش  ار  زامن  دیاب  دنادیم  هک 
. دیامن اضق  هتـشذگ ، مه  تقو  رگا  دـناوخب و  هتـسکش  هرابود  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هدـناوخ ، مامت  هک  ار  يزامن  هدوب ، خـسرف  تشه 
زا دعب  رگا  یلو  دروآ  اجب  هتـسکش  دیاب  دیایب ، شدای  تقو  رد  هچنانچ  دناوخب ، مامت  ار  زامن  تسا و  رفاسم  هک  دنک  شومارف  رگا  « 1107»

تـسنادیمن هک  نیا  اب  دـناوخب  هتـسکش  ار  زامن  یـشومارف  يور  زا  رگا  « 1108 . » تسین بجاو  وا  رب  زامن  نآ  ياـضق  دـیایب ، شداـی  تقو 
تفاسم هزادـنا  هب  هک  دـش  مولعم  دـعب  یلو  تسین  تفاسم  هزادـنا  هب  تسنادیم  هک  نیا  ای  هن ، ای  تسه  یعرـش  تفاـسم  هزادـنا  هب  شرفس 
شنطو هب  تقو  ندش  مامت  زا  شیپ  رگا  هدـناوخن ، زامن  هک  يرفاسم  « 1109 . » تسین مزال  هداعا  تشاد ، تبرق  تین  رگا  رهظا  رب  اـنب  هدوب ،

رد رگا  تسین ، رفاسم  هک  یـسک  و  دناوخب ، مامت  ار  زامن  دیاب  حصا  ربانب  دنامب ، اجنآ  رد  زور  هد  دـهاوخیم  هک  دـسرب  ییاج  هب  ای  دـسرب ،
218 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دـناوخب . هتـسکش  ار  زاـمن  دـیاب  رفـس  رد  يوقا  رب  اـنب  دـنک ، ترفاـسم  دـناوخن و  زاـمن  تقو  لوا 
هچ رگا  دیامن ، اضق  یتعکر  ود  ار  نآ  دیاب  دوش ، اضق  اشع  ای  رـصع  ای  رهظ  زامن  دناوخب  هتـسکش  ار  زامن  دیاب  هک  يرفاسم  زا  رگا  « 1110»

اـضق یتعکر  راهچ  دیاب  دوش ، اضق  زامن  هس  نیا  زا  یکی  تسین  رفاسم  هک  یـسک  زا  رگا  و  دروآ ، اجب  ار  نآ  ياضق  دـهاوخب  رفـس  ریغ  رد 
هبترم یـس  دـناوخیم  هتـسکش  هک  يزامن  ره  زا  دـعب  رفاسم  تسا  بحتـسم  « 1111 . » دـیامن اضق  ار  نآ  دـهاوخب  رفـس  رد  هچ  رگا  دـیامن 

219 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  ْرَبْکا .» ُهَّللا  َو  ُهَّللا  ّالا  َهلاال  َو  ِهَِّلل  ُدْمَْحلا  َو  ِهَّللا  َناْحبُس  : » دیوگب

« اضق زامن  »

ای هدنام  باوخ  زامن ، تقو  مامت  رد  هچ  رگا  دروآ ، اجب  ار  نآ  ياضق  دیاب  هدـناوخن ، نآ  تقو  رد  ار  دوخ  بجاو  زامن  هک  یـسک  « 1112»
رد هک  ینز  ای  تسا و  شوهیب  ای  هناوید و  ای  هدـشن و  غلاب  زونه  زامن ، تقو  مامت  رد  هک  یـسک  یلو  دـشاب ؛ هدـناوخن  زاـمن  یتسم  ببـس  هب 

نیا زامن ، تقو  ندـش  مامت  زا  لبق  هک  نیارگم  درادـن ، اضق  دـناهدناوخن  اهنیا  هک  يزامن  تسا ، سافن  ای  ضیح  لاح  رد  زاـمن  تقو  ماـمت 
دوش و كاپ  سافن  ضیح و  زا  نز  دـیآ و  شوه  هب  شوهیب  دـسرب و  فیلکت  هب  غلابریغ  صخـش  ینعی  دـنوش  جراخ  یلاـح  نینچ  زا  دارفا 

هتـسناوتیم تقو  رد  تابحتـسم ، فذـح  مّمیت و  اب  ولو  ار  نآ  زا  تعکر  کی  لقاال  هک  ار  يزاـمن  تروص  نیارد  هک  دوش ، لـقاع  نونجم 
دوخ رد  سافن  ضیح و  ای  یـشوهیب ، ای  یگناوید  لوصح  ببـس  دوخ  راـیتخا  هب  یـسک  رگا  « 1113 . » دیامن اضق  دیاب  هدناوخن ، دـناوخب و 

«1114 . » دشاب تقو  لوخد  زا  دعب  لمع  نیا  رگا  ًاصوصخ  دیامن ، اضق  ار  لاح  نآ  رد  هدش  توف  ياهزامن  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دوش ،
تـسا بجاو  هک  ییاهزامن  نینچمه  دوش و  هدناوخ  دنلب  دیاب  مه  اضق  ماگنه  دوش  هدناوخ  دنلب  اهنآ  رد  تئارق  تسا  بجاو  هک  ییاهزامن 

یسک « 1115 . » تسا اهنآ  دوخ  عبات  اههلفان  ياضق  ندناوخ  هتـسهآ  ای  دنلب  و  دناوخب . هتـسهآ  تسا  بجاو  زین  اضق  ماگنه  دناوخب  هتـسهآ 
رب رداـق  هک  یتـقو  رد  دـیاب  بجاو  طاـیتحاربانب  تسین و  بجاو  وا  رب  زاـمن  تقو ، دوخ  رد  تسین ، نکمم  شیارب  ممیت  لـسغ و  وضو ، هک 

دعب لمع  نیا  رگا  هکلب  دشاب ، هدش  نکمت  نتفر  نیب  زا  ببـس  رایتخا  اب  شدوخ  رگا  ًاصوصخ  دـیامن ، اضق  ار  زامن  تسا  تراهط  لیـصحت 
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یتروص رد  نآ ، ماسقا  عیمج  هب  یلـصا ، رفاک  « 1116 . » دنک اضق  ار  شزامن  دـیاب  دریگ ، تروص  زامن  ماجنا  يارب  یفاک  تقو  نتـشذگ  زا 
حیـضوت هلاسر  یناملـسم  ای  هدوب  روذـعم  هچ  رگا  هدـناوخن  زاـمن  هک  یناملـسم  اـّما  و  درادـن ، اـضق  وا  قباـس  ياـهزامن  دوش ، ناملـسم  هک 

رد جراوخ ، لثم  تسا ، رفک  هب  موکحم  هک  یناملـسمای  و  رهظا ، ربانب  دشاب  يرطف  دترم  هچ  رگا  هدش ، دـترم  هک   220 ص : نتم ، لئاسملا ،
هعیش بهذم  قباطم  ای  شدوخ  بهذم  قباطم  اًلبق  ار  شیاهزامن  هدش و  هعیش  هک  یناملسم  یلو  تسا ، مزال  اضق  اهنیا  همه  رب  هبوت  تروص 
تقو زا  دعب  رگا  « 1117 . » دنک اضق  دیاب  هدناوخن  ار  شزامن  اًلـصا  رگا  اّما  و  تسین . بجاو  وارب  اضق  رهظاربانب  تسا  هدناوخ  تبرق  تین  اب 

یهاتوک نآ  ندناوخ  رد  دیاب  دراد ، اضق  زامن  هک  یسک  « 1118 . » دناوخب ار  نآ  ياضق  دیاب  هدوب ، لطاب  هدناوخ  هک  ار  يزامن  دمهفب  زامن 
ای اضق  زامن  دـناوتیم  هدـشن  گنت  هضیرف  تقو  هک  یتقو  ات  دراد  اضق  زاـمن  هک  یـسک  و  دروآ ، اـجب  ار  نآ  ًاروف  تسین  بجاو  یلو  دـنکن 
هک یسک  اًلثم  دوش ، هدناوخ  بیترت  هب  دیاب  دشاب  مولعم  اهنآ  بیترت  هک  یتروص  رد  هیموی  ياهزامن  ياضق  « 1119 . » دناوخب یبحتسم  زامن 

. دـیامن اضق  ار  رهظ  زامن  نآ  زا  دـعب  رـصع و  زامن  لوا  دـیاب  طوحا  رهظا و  رب  انب  هدـناوخن ، ار  رهظ  زامن  دـعب  زور  رـصع و  زامن  زور  کی 
ریغ زامن  دـنچ  هیموی و  زامن  کی  ياضق  دـهاوخب  اًلثم  ای  دـناوخب  ار  تایآ  زامن  دـننام  هیموی ، ریغ  زامن  دـنچ  ياـضق  دـهاوخب  رگا  « 1120»
هدش اضق  وا  زا  هک  ییاهزامن  هک  درادن  مه  نامگ  دنادن و  یـسک  رگا  « 1121 . » دروآ اجب  بیترت  هب  ار  اهنآ  تسین  مزال  دـناوخب ، ار  هیموی 

، درادب مدـقم  تساوخ  ار  مادـک  ره  دـناوتیم  دوش و  لصاح  بیترت  هک  دـناوخب  يروط  هب  تسین  مزال  يوقا  ربانب  هدوب ، رتولج  کیمادـک 
، تسا بیترت  هب  نیقی  لیـصحت  دوشن ، هدـش ، توف  ًانیقی  هچنآ  توف  بجوم  دـیاین و  شیپ  جرح  رـسع و  هک  یتروص  رد  طاـیتحا ، هچ  رگا 
ود نیب  رهظ  زامن  کی  اـی  رهظ  ود  نیب  برغم  زاـمن  کـی  هدوب  رتولج  کیمادـک  هدـش  توف  وا  زا  هک  رهظ  برغم و  زاـمن  دـنادن  رگا  سپ 

زور و ود  زا  اـی  هدوـب  زور  کـی  زا  دـنادیمن  یلو  هدـش  اـضق  وا  زا  رـصع  رهظ و  زاـمن  رگا  « 1122 . » دناوخب بحتـسم  طایتحاربانب  برغم 
راهچ هدش و  توف  لّوا  هک  يزامن  دصق  هب  لوا  تعکر  راهچ  دـناوخب : یتعکرراهچ  زامن  ود  دـناوتیم  هدـشاضق ، رتدوز  مادـک  دـنادیمن 

ار اهنآ  دادعت  هدـش و  اضق  وا  زا  زامن  دـنچ  هک  یـسک  « 1123  » 221 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  مود . زاـمن  دـصق  هب  مود  تعکر 
زامن ردق  نآ  تسا  مزال  دـشابن ، راک  رد  جرح  رـسع و  تسین و  لکـشم  وا  يارب  هچنانچ  ات ، جـنپ  ای  هدوب  ات  راهچ  دـنادیمن  اًلثم  دـنادیمن 

هب تسین ، نکمم  ملع  لیـصحت  رگا  و  تسا ، هدـناوخ  اضق  زامن  رتشیب  هکنیا  ای  هدـش  اـضق  ياـهزامن  رادـقم  هب  دـنک  ادـیپ  ملع  اـت  دـناوخب 
هک تسا  یتروص  رد  تاطایتحا  نیا  و  دنک ، ادیپ  نامگ  هک  يردـق  هب  دـشن  مه  نآ  رگا  و  دـناوخب ، زامن  دـنک  ادـیپ  نانیمطا  هک  يرادـقم 

، رتشیب رادقم  دروم  رد  دناوخب و  زامن  دراد  نیقی  هک  يردـق  هب  طقف  ّالا  هتـسنادیم و  ار  اهنآ  رادـقم  ًاقباس  هک  دـهدیم  لامتحا  ای  دـنادیم 
، دراد شیپ  ياهزور  اـی  زور  نیمه  زا  اـضق  زاـمن  هک  یـسک  « 1124 . » تسین مزـال  هک  تسا  نیا  رهاـظ  یلو  تـسا  بوـخ  ندرک  طاـیتحا 

طایتحا قباطم  هچ  رگ  دزادـنیب ، ولج  ار  اضق  زامن  تسین  مزال  دـناوخب و  ار  ییادا  زامن  هدـش ، اـضق  هک  يزاـمن  ندـناوخ  زا  لـبق  دـناوتیم 
راهچ زامن  کی  رگا  اشع ، ای  تسا  رصع  ای  تسا  رهظ  زامن  دنادیمن  هدناوخن و  یتعکر  راهچ  زامن  کی  دنادیم  هک  یسک  « 1125 . » تسا

هدش و توف  وا  زا  هناگجنپ  ياهزامن  زا  یکی  دنادیم  هک  یـسک  « 1126 . » تسا یفاک  دناوخب  هدـناوخن  هک  يزامن  ياضق  تین  هب  یتعکر 
هتـسهآ ای  دنلب  رد  و  دناوخب ، هّمذلا  ِیف  ام  دصق  هب  یتعکر  راهچ  کی  برغم و  کی  حبـص و  زامن  کی  تسا  یفاک  هدوب ، مادک  دـنادیمن 

زا رگا  « 1127 . » دـناوخب همذـلا  یف  ام  دـصق  هب  یتعکر  ود  کی  برغم و  کی  تسا  یفاـک  هدوب ، رفاـسم  رگا  و  تسا ، ّریخم  نآ  ندـناوخ 
ای درادن ، تقو  اهنآ  مامت  ياضق  يارب  هچنانچ  هدش ، اضق  وا  زا  زور  نامه  زا  مه  رتشیب  ای  زامن  کی  دراد و  اضق  ياهزامن  هتشذگ  ياهزور 

. تسا طاـیتحا  قباـطم  هکلب  دـناوخب ، ادا  زاـمن  زا  شیپ  ار  زور  نآ  ياـضق  زاـمن  تسا  بحتـسم  دـناوخب ، زور  نآ  رد  ار  همه  دـهاوخیمن 
اًلثم دـنناوخب  ار  زامن  کی  ود  ره  تسین  مزال  و  اضق ، ای  دـشاب  ادا  تعامج  ماما  زامن  هچ  دـناوخ ، دوشیم  تعامج  اب  ار  اضق  زامن  « 1128»

تروص رد  دنراد  صاخ  تقو  هک  یّبحتـسم  ياهزامن  « 1129 . » درادن لاکشا  دناوخب  ماما  رـصع  ای  رهظ  زامن  اب  ار  حبـص  ياضق  زامن  رگا 
، درادن دکأت  اضق  بابحتسا  دش ، توف  يرامیب  رثا  رد  رگا  یلو  تسا  بحتسم   222 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  اهنآ  ياضق  كرت ،

. دهدب هقدص  ماعط  ّدُم  کی  هدش  توف  زامن  ره  يارب  تسا  بحتسم  درکن  اضق  ار  هدش  توف  یبحتسم  ياهزامن  رگا  و 
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« تعامج زامن  »

هراشا

هدش و شرافـس  رتشیب  ءاشع  برغم و  حبـص ، زامن  رد  و  دنناوخب ، تعامج  هب  ار  هیموی  ياهزامن  ًاصوصخ  بجاو  ياهزامن  تسا  بحتـسم 
ود رگا  دراد و  زامن  هاجنپ  دص و  باوث  نانآ  زامن  زا  تعکرره  دنک ، ادـتقا  تعامج  ماما  هب  رفن  کی  رگا  هک  تسا  هدـش  دراو  یتیاور  رد 
هک نانآ  هدع  دنسرب و  رفن  هد  هب  ات  دوشیم  رتشیب  ناشزامن  باوث  دنوش  رتشیب  هچره  دراد و  زامن  دصـشش  باوث  تعکرره  دننک  ادتقا  رفن 

باوث دنناوتیمن  دنوش ، هدنـسیون  هکئالم  سنا و  ّنج و  و  ملق ، اهتخرد  و  بّکرم ، اهایرد  و  ذغاک ، اهنامـسآ  مامت  رگا  تشذـگ ، هد  زا 
اب هراـبود  هدـناوخ  يداُرف  ار  شزاـمن  هک  یـسک  تسا  بحتـسم  دوشیم ، اـپرب  تعاـمج  هک  یتقو  « 1130 . » دنـسیونب ار  نآ  تعکر  کـی 
هک ار  يزامن  دهاوخب  مومأم  ای  ماما  رگا  « 1131 . » تسا یفاک  وا  مود  زامن  هدوب ، لطاب  شلوا  زامن  هک  دمهفب  دعب  رگا  و  دناوخب ، تعامج 

دـشاب ییایازم  ياراد  مود  تعامج  هک  یتروص  رد  یلو  تسا  لمأت  لحم  تعامج  زاوج  دـناوخب ، تعامج  اب  هرابود  هدـناوخ  تعامج  هب 
. تسا زیاج  رهظا  رب  انب  دناوخب ، تعامج  هب  ار  شزامن  هبترم  ود  ندوب  بولطم  دیما  هب  دهاوخب  یسک  دشاب و  هتـشاد  ناحجر  عرـش  رد  هک 
هب مالـسلا  هیلع  ماما  تبیغ  نامز  رد  ناـبرق  رطف و  دـیع  زاـمن  ندـناوخ  یلو  دـناوخ ، تعاـمج  هب  دوشیمن  ار  یبحتـسم  ياـهزامن  « 1132»
هب دنناوخیم  ناراب  بلط  يارب  هک  ءاقستسا  زامن  ندناوخ  نینچمه  دشابن ، دوجوم  بوجو  طورش  هک  یتروص  رد  تسا  بحتسم  تعامج 

ماـما هک  یعقوم  « 1133 . » دوش هدـناوخ  تیبولطم  دـیما  هب  هک  ریدـغ  زامن  رد  تعامج  بابحتـسا  تسین  دـیعب  تسا و  بحتـسم  تعاـمج 
رگا یلو  درک  ادتقا  وا  هب  دوشیم  ار  هیموی   223 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ياهزامن  زا  مادک  ره  دناوخیم ، هیموی  زامن  تعامج 

«1134 . » دنک ادـتقا  وا  هب  دـناوتیم  دـشاب  یکی  ماما  اب  شطایتحا  مومأم  هک  یتروص  رد  طقف  دـناوخیم ، هرابود  ًاطایتحا  ار  شاهیموی  زامن 
زامن ياضق  ای  دنکیم ، اضق  ًاطایتحا  ار  شزامن  رگا  یلو  درک  ادـتقا  وا  هب  دوشیم  دـناوخیم ، ار  دوخ  هیموی  زامن  ياضق  تعامج  ماما  رگا 

، دشاب هدرکن  ادتقا  وا  رـس  تشپ  یـسک  دـشاب و  بارحم  رد  ماما  رگا  « 1135 . » دراد لاکـشا  وا  هب  ادتقا  دـناوخیم ، ًاعربت  ار  رگید  صخش 
هطـساو هب  رگا  « 1136 . » دـننک ادـتقا  دـنناوتیمن  دـننیبیمن  ار  ماـما  بارحم  راوید  هطـساو  هب  دناهداتـسیا و  بارحم  فرط  ود  هک  یناـسک 

زا یکی  يزارد  هطـساو  هب  رگا  زین  و  دننک ، ادتقا  دنناوتیم  دننیبن  ار  ماما  دناهداتـسیا  فص  فرط  ود  هک  یناسک  لوا ، فص  ندوب  ینالوط 
ات تعامج  ياهفص  رگا  « 1137 . » دنیامن ادتقا  دنناوتیم  دننیبن  ار  دوخ  يولج  فص  دناهداتـسیا ، نآ  فرط  ود  هک  یناسک  رگید ، ياهفص 

دننکیم ادتقا  وا  ندید  اب  هک  یناسک  زامن  زین  تسا و  حیحص  شزامن  هداتـسیا ، فص  تشپ  برد ، لباقم  هک  یـسک  دسرب ، دجـسم  برد 
، دـشابن لصتم  ماـما  هب  رگید  مومأـم  هطـساو  هب  پچ  اـی  تسار  فرط  زا  رگا  هداتـسیا ، نوتـس  تشپ  هک  یـسک  « 1138 . » دشابیم حـیحص 

شتعامج دـنک ، هدـهاشم  دـنیبیم  ار  ماما  هک  ار  یـسک  مومأم  دـشابلصتم و  فرط  کی  ای  فرط  ود  زا  رگا  یلو  دـنک ، ادـتقا  دـناوتیمن 
دوش لـئاح  هچ  ره  نیمومأـم  زا  ریغ  یلو  دـنیبب  ار  ماـما  دـناوتب  دنـشابن  نیمومأـم  رگا  هک  تسا  نیا  ماـما  ندـید  زا  روظنم  و  تساحـیحص ،

، یمک یلیخ  رادقم  ماما  ناکم  رگا  یلو  دشابن ، رتدـنلب  مومأم  لحم  زا  دـیاب  ماما  نداتـسیا  لحم  « 1139 . » تسا زامن  ندـش  يدارف  بجوم 
یتروص رد  دتسیاب ، تسا  رتدنلب  هک  یفرط  رد  ماما  دشاب و  بیشارس  نیمز  رگا  زین  و  درادن ، لاکشا  دشاب ، رتدنلب  بجو  کی  زا  رتمک  اًلثم 

ماما ناکم  زا  رتدنلب  مومأم  ناکم  رگا  « 1140 . » درادن یعنام  دنیوگب  حطسم  نیمز  نآ ، هب  هک  دشاب  يروط  دشابن و  دایز  نآ  یبیـشارس  هک 
ماما زامن  دنادب  هاگره  « 1141  » 224 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  درادن . لاکـشا  دوش ، تیاعر  ادتقا  طیارـش  مزاول و  ریاس  دشاب و 
زامن زا  دـعب  مومأم  رگا  « 1142 . » دـنک ادـتقا  وا  هب  دـناوتیمن  دـشابن ، تفتلم  ماما  دوخ  هچ  رگا  درادـن ، وضو  ماما  دـنادب  اًلثم  تسا ، لطاب 

نینچمه و  تسا ، حیحـص  شزامن  هدـناوخ ، زامن  وضو  یب  اًلثم  هدوب ، لطاب  شزامن  یتهج  هب  ای  هدوب ، رفاک  ای  هدوبن  لداع  ماما  هک  دـمهفب 
«1143 . » تسا حیحـص  شزامن  دناوخیم و  ار  زامن  هیقب  دنکیم و  يدارف  تین  درک ، ادـیپ  عالطا  رما  هس  نیا  زا  یکی  هب  زامن  ءانثا  رد  رگا 

دـصق زامن  لوا  زا  هچ  رگا  دـنک  يداُرف  تین  دـناوتیم  رهظا  ربانب  تسین  بجاو  تعامج  هب  نآ  ندـناوخ  هک  یتعامج  زامن  نیب  رد  ناـسنا 
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مامت رتدوز  دنک و  يدارف  زامن  نیب  هک  دنک  دصق  ینعی  دـناوخب  ماما  زامن  کی  اب  ار  دوخ  زامن  ود  هک  دـنک  ّتین  اًلثم  دـشاب ، هتـشاد  يدارف 
. دشاب عونمم  نیمومأم  نتخادنا  هابتـشا  تعامج و  مظن  هب  لالخا  تهج  زا  تسا  نکمم  یلو  دـنک . ادـتقا  وا  هب  ار  مود  زامن  هرابود  دـنک و 
زا شیپ  رگا  یلو  دناوخب ، ار  هروس  دمح و  تسین  مزال  دنک  يداُرف  تین  ماما  هروس  دمح و  زا  دـعب  يرذـع  هطـساو  هب  مومأم  رگا  « 1144»

يداُرف تین  تعامج  زاـمن  نیب  رد  رگا  « 1145 . » دناوخب هدناوخن  ماما  هک  ار  يرادقم  دـیاب  دـیامن ، يداُرف  تین  هروس  دـمح و  ندـش  مامت 
ار زامن  دریگب  میمـصت  دعب  و  هنای ، دنک  يداُرف  تین  هک  دوش  دّدرم  رگا  یلو  دنک ، تعامج  تین  هرابود  دیابن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـیامن ،

رگا دسرب ، ماما  عوکر  هب  دـنک و  ادـتقا  مومأم  تسا ، عوکر  رد  ماما  هک  یعقوم  رگا  « 1146 . » تسا حیحـص  شزامن  دنک ، مامت  تعامج  اب 
دوش و مخ  عوکر  رادقم  هب  رگا  اما  دوشیم . باسح  تعکر  کی  تسا و  حیحص  تعامج  روط  هب  شزامن  دشاب ، هدش  مامت  ماما  رکذ  هچ 

ادتقا تسا  عوکر  رد  ماما  هک  یعقوم  رگا  « 1147 . » دیامن مامت  ار  نآ  دیاب  دشابیم و  حیحـص  يداُرف  روط  هب  شزامن  دسرن  ماما  عوکر  هب 
. دوشیم يداُرف  طایتحا  رب  انب  تسا و  حیحـص  شزامن  هن ، ای  هدیـسر  ماما  عوکر  هب  هک  دـنک  کش  یلو  دوش  مخ  عوکر  رادـقم  هب  دـنک و 

دناوتیم درادرب ، عوکر  زا  رـس  ماما  دوش ، مخ  عوکر  هزادـنا  هب  هکنآ  زا  شیپ  دـنک و  ادـتقا  تسا  عوکر  رد  ماـما  هک  یعقوم  رگا  « 1148»
قحلم تروص  رد  دوش و  قحلم  ماما  هب  دـعب  تعکر  رد   225 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ات  دنک  ربص  دناوتیم  ای  دنک  يدارف  تین 
درادرب عوکر  زا  رـس  ماـما  دـنک ، ادـتقا  دوش و  فص  هب  قـحلم  رگا  هک  دـسرتب  مومأـم  هچناـنچ  « 1149 . » تسین مزـال  رگید  ِریبکت  ندـش ،

لثم دشابن ، ناکم  نآ  رد  ادتقا  زا  یعنام  هک  نآ  طرش  هب  دورب  عوکر  هب  دیوگب و  ریبکت  دنک و  ادتقا  هداتسیا  هک  یناکم  نامه  رد  دناوتیم 
سپ تسین  ادـتقا  زا  عنام  رهظا  رب  انب  تعامج  فص  ای  ماما  مومأم و  نیب  هلـصاف  ندوب  رود  نیا  رب  انب  ماما ، ياج  ندوب  دـنلب  ای  لئاح  دوجو 

ار دوخ  تکرح ، هعفد  دنچ  هب  ولو  دوجـس ، زا  دعب  طایتحا  رب  انب  عوکر و  زا  دعب  ای  عوکر و  لاح  رد  ماما ، عوکر  هب  ندیـسر  زا  دعب  مومأم 
ریخأت هدجـس  زا  دـعب  هب  ار  نتفر  هار  تسناوت ، رگا  دـنکن و  تکرح  رکذ  لاح  رد  بجاو  طایتحا  رب  انب  و  دـنکیم ، قحلم  فص  ای  ماـما  هب 

رـس زا  دعب  یـسک  رگا  « 1150 . » دوش باـسح  ریثـک  لـعف  دـیابن  هلـصاف  نیا  ندرک  یط  تروصره  رد  یلو  دـنکیم ، ار  راـک  نیا  دزادـنیب 
ود ای  هدجـس  کی  رد  یلو  درواین  اجب  عوکر  اما  دـیوگب ، مارحالا  ةریبکت  دـنک و  ادـتقا  ماـما  هب  دـناوتیم  دیـسر ، عوکر  زا  ماـما  نتـشادرب 

مارحالا ةریبکت  دیدجت  رهظا  رب  انب  دوشیم و  باسح  مومأم  لوا  تعکر  دزیخیمرب  ماما  هک  دعب  تعکر  رد  دنک و  تعباتم  ار  ماما  هدـجس 
دیاب دسرب ، تعامج  باوث  هب  دهاوخب  هچنانچ  تسا ، زامن  رخآ  دهـشت  ندـناوخ  لوغـشم  ماما  هک  دـسرب  یعقوم  رگا  « 1151 . » تسین مزال 

رب انب  و  دهدب ، ار  زامن  مالس  ماما  ات  دنک  ربص  دیوگن و  ار  مالس  یلو  دناوخب  ماما  اب  ار  دهشت  دنیشنب و  مارحالا  ةریبکت  نتفگ  تین و  زا  دعب 
دنک و تین  هرابود  هک  نآ  نودب  دتـسیاب و  دعب  دـمآ ، دـهاوخ  نآ  حیـضوت  هک  دنیـشنب ، یفاَجت  تروص  هب  لاح  نیا  رد  بحتـسم  طایتحا 

مه رخآ  تعکر  دهـشت  ریغ  رد  رهظاربانب  نینچمه  و  دنک ، باسح  دوخ  زامن  لوا  تعکر  ار  نآ  دناوخب و  ار  هروس  دمح و  دـیوگب ، ریبکت 
و دـشابن ، هلـصاف  دوشیمن ، هدـید  نآ  تشپ  هک  نآ ، دـننام  هدرپ و  ماما  مومأم و  نیب  دـیاب  تعامج  زامن  رد  « 1152 . » دنک نینچ  دناوتیم 

هچنانچ دشاب ، نز  مومأم  درم و  ماما  رگا  یلو  تسا ، هدش  لصتم  ماما  هب  وا  هطساو  هب  ناسنا  هک  يرگید  مومأم  ناسنا و  نیب  تسا  نینچمه 
دـشاب نآ  دـننام  هدرپ و  تسا ، هدـش  لصتم  ماما  هب  وا  هطـساو  هب  نز  تسا و  درم  هک  يرگید  مومأـم  نز و  نآ  نیب  اـی  ماـما ، نز و  نآ  نیب 

هک تسا  نـیا  رهظا  دتـسیاب و  ماـما  زا  رتوـلج  رهظا  رباـنب  دـیابن  مومأـم  « 1153  » 226 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  درادـن . لاکـشا 
رگا هک  تسا  نآ  لضفا  و  دـشاب ، رتبقع  ماما  زا  هکلب  دتـسیان  مه  يواسم  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  یلو  دتـسیاب ، ماما  يواـسم  دـناوتیم 
نیب زامن ، عورـش  زا  دعب  رگا  « 1154 . » دـنریگب رارق  وا  رـس  تشپ  دنتـسه  رتشیب  رگا  دتـسیاب و  ماما  تسار  فرط  رد  تسا  رفن  کی  مومأم 
دید ناوتیمن  ار  نآ  تشپ  هک  يرگید  زیچ  ای  هدرپ  تسا ، ماما  هب  لـصتم  وا  هطـساو  هب  مومأـم  هک  یـسک  مومأـم و  نیب  اـی  ماـما ، مومأـم و 

هب هک  ناسنا  کی  ردق  هب  ماما  نداتـسیا  ياج  مومأم و  هدجـس  ياج  نیب  دـیاب  « 1155 . » تسا حیحـص  دوشیم و  يداُرف  زامن  دوش ، هلـصاف 
رد هک  رفن  کی  ياپ  ناتـشگنا  كون  ات  رـس  زا  ینعی  دوب - هلـصاف  رادـقم  نیا  ود  نآ  نیب  رگا  نیا  رب  اـنب  دـشابن ، هلـصاف  تسا  هتفر  هدـجس 

ماما هب  وا  هلیـسو  هب  هداتـسیا و  وا  يولج  هک  یمومأم  ناسنا و  نیب  رگا  نینچمه  و  دراد ، لاکـشا  تعامج  زامن  رهظا  رب  انب  تسا ،- هدـجس 
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هک یـسک  ياج  اب  مومأم  هدجـس  ياج  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دراد ؛ لاکـشا  شزامن  دشاب  هلـصاف  رادـقم  نیمه  هب  تسا  لصتم 
«1156 . » درادن یلاکشا  رهظا  رب  انب  دشاب ، یلومعم  فراعتم و  ماگ  کی  ردق  هب  هلصاف  رگا  و  دشاب ، هتشادن  هلصاف  چیه  هداتـسیا ، وا  يولج 
زا رتمک  هچنانچ  دشابن ، لصتم  ماما  هب  ولج  زا  دـشاب و  لصتم  ماما  هب  هدرک  ادـتقا  وا  پچ  ای  تسار  فرط  هک  یـسک  هطـساو  هب  مومأم  رگا 
ای ماما ، مومأم و  نیب  زامن ، ءانثا  رد  رگا  « 1157 . » تسا حیحص  شتعامج  زامن و  دشاب ، هتشاد  هلصاف  دش  هتفگ  قوف  هلأسم  رد  هک  يرادقم 

. تسا حیحـص  دوشیم و  يداُرف  شزامن  دوش ، ادیپ  هلـصاف  قوف  رادقم  هب  تسا  لصتم  ماما  هب  وا  هطـساو  هب  مومأم  هک  یـسک  مومأم و  نیب 
زامن دشابن  قوف  هزادنا  هب  هلـصاف  هچنانچ  دـنیامن ، يداُرف  تین  همه  ای  دوش ، مامت  دنتـسه  ولج  فص  رد  هک  یناسک  همه  زامن  رگا  « 1158»

بحتـسم دنک ، ادتقا  مود  تعکر  رد  رگا  « 1159 . » تسا حیحـص  دوشیم و  يداُرف  ناشزامن  هنرگ  حیحـص و  تعامج  روط  هب  دـعب  فص 
حیـضوت هلاسر  دنیـشنب ، یفاَجت  لاح  هب  دهـشت ، ندـناوخ  عقوم  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دـناوخب و  ماـما  اـب  ار  دهـشت  تونق و  تسا 

دزیخرب و ماما  اب  دهشت ، زا  دعب  دیاب  و  دنک ، دنلب  ار  اهوناز  دراذگب و  نیمز  هب  ار  اپ  هنیس  تسد و  ناتـشگنا  ینعی   227 ص : نتم ، لئاسملا ،
تـسا يروط  هچنانچ  و  دناسرب ، ماما  هب  ار  دوخ  عوکر  رد  دنک و  مامت  ار  دمح  درادن ، تقو  هروس  يارب  رگا  و  دـناوخب ، ار  هروس  دـمح و 
يداُرف دصق  رد  طایتحا  هچ  رگا  تسا  دـمح  ندرک  مامت  رهظا  دـسریمن  ماما  عوکر  هب  دـنک  مامت  ای  دـناوخب و  ار  دـمح  دـهاوخب  رگا  هک 

ماما موس  تعکر  هک  شزامن  مود  تعکر  رد  دیاب  دنک ، ادتقا  تسا  یتعکر  راهچ  زامن  مود  تعکر  رد  ماما  هک  یعقوم  رگا  « 1160 . » تسا
کی درادن ، تقو  تاحیبست  هبترم  هس  نتفگ  يارب  هچنانچ  دزیخرب و  دناوخب و  بجاو  رادقم  هب  ار  دهشت  دنیشنب و  هدجـس  ود  زا  دعب  تسا 
عوکر هب  دیوگب و  نآ  زا  رتمک  درادن  تقو  مه  ار  تاحیبست  هبترم  کی  رگا  و  دناسرب ، ماما  هب  ار  دوخ  هدجس  ای  عوکر  رد  دیوگب و  هبترم 

. تسا مامتا  دارفنا و  دصق  رد  طایتحا  هچ  رگا  دنک ، عوکر  ماما  اب  دیوگن و  رکذ  چیه  هک  تسا  بیرق  درادن ، تقو  اًلـصا  رگا  دسرب و  ماما 
هروس دمح و  دیاب  طوحا  ربانب  دنک ، ادتقا  هتفگن  ار  عوکر  ریبکت  زونه  هداتسیا و  ماما  هک  یلاح  رد  مراهچ  ای  موس  تعکر  رد  رگا  « 1161»

رگا هک  تسا  يروط  هچنانچ  و  دـناسرب ، ماما  هب  ار  دوخ  عوکر  رد  دـنک و  مامت  ار  دـمح  دـیاب  درادـن ، تقو  هروس  يارب  رگا  دـناوخب و  ار 
هدرک و مامت  ار  دمح  دنک و  يدارف  دصق  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  دیـسر  دهاوخن  عوکر  هب  دنک  مامت  دهاوخب  ار  دـمح  ای  دـناوخب  دـمح 

عوکر هب  دنک  مامت  ار  دمح  دهاوخب  رگا  هک  تسا  يروط  هچنانچ  دوخ  مود  تعکر  رد  مومأم  رگا  یلو  دـناوخب ، شدوخ  مه  ار  زامن  هیقب 
ماما هب  هدجـس  رد  ار  دوخ  دـنک و  مامت  ار  دـمح  دـیاب  هکلب  دورب ، عوکر  هب  ماما  هارمه  هدرک و  اـهر  ار  دـمح  دـناوتیمن  دـسریمن ، ماـما 

، دسریمن ماما  هب  عوکر  رد  دناوخب  ار  هروس  رگا  دـنادیم  هک  یـسک  « 1162 . » تسا يدارف  دـصق  تروص  نیا  رد  طوحا  هچرگ  دـناسرب ،
بجاو طایتحا  دسریم ، ماما  عوکر  هب  دیامن  مامت  ای  دنک  عورش  ار  هروس  رگا  هک  دراد  نانیمطا  هک  یـسک  « 1163 . » دناوخن ار  هروس  دیاب 
هداتسیا ماما  رگا  « 1164  » 228 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دـیامن . مامت  هدرک  عورـش  رگا  ای  دـنک ، عورـش  ار  هروس  هک  تسا  نآ 

دمهفب ًادعب  رگا  دناوخب و  تبرق  دصق  هب  ار  هروس  دمح و  دیاب  یلو  دنک ، ادتقا  دناوتیم  تسا  تعکر  مادـک  رد  هک  دـنادن  مومأم  دـشاب و 
هروس دمح و  تسا  مود  ای  لوا  تعکر  رد  ماما  هک  نیا  لایخ  هب  رگا  « 1165 . » تسا حیحص  شزامن  هدوب ، مود  ای  لوا  تعکر  رد  ماما  هک 

دمح و دیاب  دمهفب ، عوکر  زا  شیپ  رگا  یلو  تسا ، حیحـص  شزامن  هدوب ، مراهچ  ای  موس  تعکر  رد  هک  دمهفب  عوکر  زا  دـعب  دـناوخن و 
تعکر رد  ماما  هک  نیا  لاـیخ  هب  رگا  « 1166 . » دناسرب ماما  هب  ار  دوخ  دعب  دـناوخب و  ار  دـمح  طقف  درادـن ، تقو  رگا  دـناوخب و  ار  هروس 

. تسا حیحـص  شزامن  هدوب ، مود  ای  لوا  تعکر  رد  هک  دمهفب  نآ  زا  دعب  ای  عوکر  زا  شیپ  دناوخب و  هروس  دـمح و  تسا  مراهچ  ای  موس 
تعامج هب  دـنک  مامت  ار  زامن  رگا  هک  درادـن  نانیمطا  هچنانچ  دوش ، اپ  رب  تعامج  تسا  یبحتـسم  زاـمن  لوغـشم  هک  یعقوم  رگا  « 1167»
بحتسم دسرب  لوا  تعکر  هب  هک  دشاب  هتشادن  نانیمطا  رگا  هکلب  دوش ، تعامج  زامن  لوغشم  دنک و  اهر  ار  زامن  تسا  بحتسم  دسریم ،

هب هچنانچ  دوش ، اپ  رب  تعامج  تسا  یتعکر  راهچ  ای  یتعکر  هس  زامن  لوغشم  هک  یعقوم  رگا  « 1168 . » دیامن لمع  ّتیفیک  نیمه  هب  تسا 
ود ار  زامن  یبحتـسم  زامن  تین  هب  تسا  بحتـسم  دسرب ، تعامج  هب  دنک  مامت  ار  زامن  رگا  هک  درادـن  نانیمطا  هتفرن و  موس  تعکر  عوکر 

تسین مزال  دشاب ، لوا  مالس  ای  دهشت  لوغـشم  مومأم  دوش و  مامت  ماما  زامن  رگا  « 1169 . » دناسرب تعامج  هب  ار  دوخ  دـنک و  مامت  یتعکر 
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229 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دنک . يداُرف  تین 

تعامج ماما  طیارش 

غلاب دیاب  طایتحا  رب  انب  دناوخب و  حیحص  روط  هب  ار  زامن  دشاب و  هدازلالح  لداع و  لقاع ، یماما ، هدزاود  هعیش  دیاب  تعامج  ماما  « 1170»
ینعی رهاظ  نسُح  زا  تسا  ترابع  تعامج  ماـما  رد  ربتعم  تلادـع  « 1171 . » دـشاب درم  دـیاب  مه  وا  ماما  تسا  درم  مومأم  رگا  زین  دـشاب و 
ًاقافتا هک  نآ  هن  دراد ، هانگ  كرت  رب  يانب  وا  هک  دنک  تلالد  ینظ  روطب  صخش  لاوحا  رهاظ  هک  يروطب  هریبک ، ناهانگ  زا  نتـسج  يرود 

. تسا هریبک  هانگ  هلزنم  هب  هریغص  ناهانگ  رب  رارصا  و  دنک ، زارحا  ار  رهاظ  نسح  نیا  دیاب  مومأم  و  دشاب ، هدرک  كرت  ار  هانگ  يزور  دنچ 
انب نینچمه  و  دنک ، ادتقا  دناوخیم  زامن  هدیباوخ  ای  هتسشن  هک  یسک  هب  دناوتیمن  رهظا  رب  انب  دناوخیم ، زامن  هداتـسیا  هک  یـسک  « 1172»
هب هداتسیا  لاح  رد  هک  یـسک  و  دیامن ، ادتقا  دناوخیم  زامن  هدیباوخ  هک  یـسک  هب  دناوتیمن  دناوخیم ، زامن  هتـسشن  هک  یـسک  طوحا  رب 

مایق زا  زامن  نیب  رد  تعاـمج  ماـما  رگا  « 1173 . » تسا طایتحا  لاکـشا و  لحم  دراد  زاین  هک  یـسک  هب  وا  يادـتقا  درادـن ، زاین  ندرک  هیکت 
یسک « 1174 . » تسا ادتقا  زا  عنام  هک  یـصقن  ره  تسا  نینچمه  و  دناوخب ، ار  دوخ  زامن  دـنک و  يدارف  تین  مومأم  تسا  مزال  دـش ، زجاع 

يادتقا لثم  تسا ، زیاج  ادتقا  صقنره  رد  يواست  اب  و  دنک ، ادتقا  دناوخیم  زامن  هتسشن  هک  یسک  هب  دناوتیم  دناوخیم ، زامن  هتـسشن  هک 
يارب هک  ياهتـسشن  هب  دـنکیم  هراشا  عوکر  يارب  هک  ياهداتـسیا  يادـتقا  لثم  صقن ، لامک و  تاهج  فالتخا  اـب  یلو  هتـسشن ، هب  هتـسشن 
یسک دناوخیم ، زامن  ياهریبج  يوضو  اب  ای  ممیت  اب  يرذع  هطـساو  هب  تعامج  ماما  رگا  « 1175 . » تسا لاکشا  لحم  دوشیم  مخ  عوکر 
ادـتقا وا  هب  دـیابن  بجاو  طایتحا  ربانب  دـناوخیم ، زامن  سجن  سابل  اب  ماـما  رگا  یلو  دـنک ، ادـتقا  وا  هب  دـناوتیم  هدوب  وضو  شاهفیظو  هک 

ادتقا وا  هب  دوشیمن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنک  يراددوخ  طئاغ  لوب و  ندمآ  نوریب  زا  دـناوتیمن  هک  دراد  یـضرم  ماما  رگا  « 1176 . » درک
. دیامن ادـتقا  هضاحتـسم  نز  هب  طایتحا  رب  انب  دـناوتیمن   230 ص : نتم ، لـئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  تسین ، هضاحتـسم  هک  ینز  زین  و  درک ،
هب لیامت  هکیناسک  يارب  تماما  و  تسوا ، لثم  هک  یـسک  يارب  رگم  تسا  هورکم  دراد ، یـسیپ  ای  هروخ  ضرم  هک  یـسک  تماـما  « 1177»

رگم دشاب ، هدش  وا  تلادع  هب  مکح  هدرک و  هبوت  دنچ  ره  هدش ، ارجا  وارب  یعرش  دح  هک  یسک  نینچمه  تسا و  هورکم  دنرادن  وا  تماما 
. تسا هورکم  دناوخیم ، زامن  وضو  اب  هک  یسک  يارب  دناوخیم  زامن  مّمیت  اب  هک  یسک  تماما  نینچمه  رهظالا ، یلع  شدوخ  لثم  يارب 

تعامج ماکحا 

ماما هب  منکیم  ادتقا  دنک : تین  رگا  اًلثم  تسین ، مزال  وا  مسا  نتسناد  یلو  دیامن  نیعم  ار  ماما  دیاب  دنکیم ، تین  مومأم  هک  یعقوم  « 1178»
وا زامن  تسا ، يرگید  صخش  هک  دوش  مولعم  ًادعب  دنکادتقا  تساینالف  هکنیا  دصق  هب  یـسک  رگا  « 1179 . » تسا حیحص  شزامن  رضاح ،

ار دوخ  زامن  تئارق  مومأم  طایتحا ، ای  بابحتسا  ای  بوجو  تروص  هب  رگا  و  دشابلداع ، وا  دزن  مه  يرگید  نآ  ولو  تسالطاب  تعامج  هب 
لثم مه  وا  هب  تسایمود ، هک  دـیمهفیم  زامن  زا  لبق  رگا  هک  هدوب  يروط  رگا  یلو  تسا ، حیحـص  يداُرف  روط  هب  وا  زاـمن  دـشاب  هدـناوخ 

، دـناوخب شدوخ  ار  زامن  زیچ  همه  هروس ، دـمح و  زا  ریغ  دـیاب  مومأم  « 1180 . » تسا حیحـص  زین  تعامج  هب  شزامن  درکیمادـتقا ، یلوا 
نیفلاخم اب  زامن  رد  مومأم  « 1181 . » دناوخب ار  دوخ  هروس  دمح و  دیاب  دـشاب ، ماما  مراهچ  ای  موس  تعکر  وا  مود  ای  لوا  تعکر  رگا  یلو 

هتـسهآ تروص  هب  ار  دـمح  لـقاال  هروـس و  دـمح و  دـنک ، هیقت  تسا  مزـال  رگا  و  دـنک ؛ لـمع  درفنم  هفیظو  هب  تسا  بجاو  هعیـش ) ریغ  )
دمح يادص  اشع  برغم و  حبـص ، زامن  مود  لوا و  تعکر  رد  مومأم  رگا  « 1182 . » دیامن هداعا  ار  زامن  تروص  نیا  ریغ  رد  یلو  دـناوخب ،

ار هروس   231 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دمح و  طایتحا  رب  انب  دیاب  دهدن ، صیخـشت  ار  تاملک  هچ  رگا  دونـشب ، ار  ماما  هروس  و 
لاکشا دناوخب  دنلب  ًاوهس  هچنانچ  دناوخب و  هتـسهآ  دیاب  یلو  دناوخب  هروس  دمح و  تسا  بحتـسم  دونـشن ، ار  ماما  يادص  رگا  و  دناوخن ،

. دـناوخن ار  هروس  دـمح و  زا  ردـق  نامه  طایتحا  ربانب  دـیاب  دونـشب  ار  ماـما  هروس  دـمح و  تاـملک  زا  یـضعب  مومأـم  رگا  « 1183 . » درادن
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. دیوگب رکذ  نآ  ياج  هب  تسا  بحتـسم  دراد و  تهارک  رـصع  رهظ و  زامن  مود  لوا و  تعکر  رد  مومأم  ندـناوخ  هروس  دـمح و  « 1184»

. دـیوگن ریبکت  هدـشن  مامت  ماما  ریبکت  ات  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  دـیوگب ، ماما  زا  شیپ  ار  مارحـالا  ةریبکت  دـیابن  مومأـم  « 1185»
درادن يرذع  رگا  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  یلو  تسا ؛ حیحـص  شزامن  يوقا  رب  انب  دهد  مالـس  مه  ًادمع  ماما  زا  شیپ  مومأم  رگا  « 1186»

-، تشذـگ نآ  مکح  هک  مالـس - مارحـالا و  ةریبـکت  زا  ریغ  مومأـم  رگا  « 1187 . » دنک دارفنا  دـصق  دـهد  مالـس  ماما  زا  لبق  دـهاوخیم  و 
زا ریغ  دـیاب  مومأم  « 1188 . » دیوگن ماما  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  یلو  درادـن ؛ لاکـشا  دـیوگب  ماما  زا  شیپ  ار  زامن  رگید  ياهزیچ 

دروآ اجب  ماما  زا  دعب  یمک  ای  ماما  اب  ار  دوجس  عوکر و  دننام  زامن ، رگید  ياهراک  دش ، هتفگ  نآ  مکح  دوشیم و  هدناوخ  زامن  رد  هچنآ 
هب زونه  مومأم  یلو  دزیخرب  عوکر  زا  ماما  اًلثم  هک  يروط  هب  دـنامب  بقع  ماما  زا  دایز  دـیابن  نینچمه  و  دـهد ، ماجنا  ماـما  زا  شیپ  دـیابن  و 

لوغـشم ماما  زا  شیپ  رگا  یلو  دهد . ماجنا  ماما  زا  دعب  یمک  هکلب  دـهدن  ماجنا  مه  ماما  اب  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  و  دـشاب ، هتفرن  عوکر 
ربانب شزامن  دـشاب  هدـش  دـقعنم  تعامج  هتفگ و  ماما  زا  دـعب  ار  مارحالا  ةریبکت  هچنانچ  دـنامب ، بقع  دایز  وا  زا  هکنیا  ای  دوش  زامن  لاعفا 

دریگب ماجنا  نکر  دـنچ  رد  رگا  ًاصوصخم  دوش ، عقاو  دایز  زامن  رد  تفلاـخم  نیا  رگا  و  تسا ، هدرک  تیـصعم  یلو  تسا ، حیحـص  يوقا 
، درادرب عوکر  زا  رـس  ماما  زا  رتدوز  ًادـمع  مومأم  رگا  « 1189 . » تسا حیحـص  زامن  لصا  یلو  دوش ، جراخ  تعامج  زاـمن  زا  تسا  نکمم 

ًادمع مومأم  رگا  « 1190 . » تسا لطاب  شزامن  ددرگرب  عوکر  هب  هرابود  تعباتم ، دصق  هب  رگا  و  درادرب ، عوکر  زا  رـس  ماما  ات  دتـسیاب  دیاب 
اب دسرب و  وا  هب  ماما  ات  دنک  ربص  دیاب   232 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دورب ، عوکر  هب  ماما  زا  رتدوز  شدوخ ، لوا  تعکر  ریغ  رد 
هب رگا  تسا و  حیحـص  وا  زامن  دـشاب  هدرک  كرد  ار  ماما  تئارق  مامت  هک  یتروص  رد  تسین و  زیاـج  نتـشگرب  دـنک و  ماـمت  ار  عوکر  وا 

رگا تسا ، حیحص  شتعامج  زامن و  درکن  عوکر  هرابود  رگا  و  تسا ، لطاب  شزامن  درک ، عوکر  هرابود  ماما  اب  تشگرب و  هداتـسیا  تلاح 
اب ددرگرب و  عوکر  هب  دیاب  دشاب ، عوکر  رد  ماما  هچنانچ  درادرب ، عوکر  زا  رـس  ماما  زا  شیپ  ًاوهـس  رگا  « 1191 . » تسا هدرک  تیصعم  هچ 
هک نآ  زا  شیپ  ددرگرب و  عوکر  هب  رگا  یلو  دنکیمن ، لطاب  ار  زامن  تسا  نکر  هک  عوکر  ندش  دایز  تروص  نیا  رد  درادرب و  رـس  ماما 
ای و  تسا ، مومأم  هک  دنک  شومارف  رگا  تسا  وهـس  مکح  رد  نینچمه  و  تسا ، لطاب  شزامن  رهظا  رب  انب  درادرب  رـس  ماما  دسرب ، عوکر  هب 
رس ماما  زا  لبق  ًاوهس  مومأم  رگا  « 1192 . » دشاب هدش  تعباتم  كرت  بجوم  هک  يرذع  ره  ای  و  هتشادرب ، عوکر  زا  رـس  ماما  هک  دنک  نامگ 
هک دـید  رگا  یلو  دـیوگب  ار  رکذ  ددرگرب و  عوکر  هب  تعباـتم  دـصق  هب  دـیاب  دوب ، هتفگن  ار  بجاو  رکذ  هک  یلاـح  رد  تشادرب  عوکر  زا 

رگا « 1193 . » تسین لطاب  شزامن  رکذ ، نتفگن  ببـس  هب  ددرگنرب و  عوکر  هب  درادیمرب ، رـس  دوز  ماما  دـسرب و  ماما  عوکر  هب  دـناوتیمن 
ود ندش  دایز  يارب  دتفیب  قافتا  نیا  هدجس  ود  ره  رد  هچنانچ  ددرگرب و  هدجـس  هب  دیاب  تسا  هدجـس  رد  ماما  دنیبب  درادرب و  رـس  ًاهابتـشا 

و ددرگرب ، هدجس  هب  هاگره  هتشادرب  هدجس  زا  رـس  ماما  زا  شیپ  ًاهابتـشا  هک  یـسک  « 1194 . » دوشیمن لطاب  زاـمن  تسا  نکر  هک  هدـجس 
«1195 . » تسا لطاب  شزامن  دتفیب  قافتا  نیا  هدجـس  ود  ره  ردرگا  یلو  تسا ، حیحـص  شزامن  درادرب ، رـس  ماما  هدیـسرن  هدجـس  هب  زونه 
. تسا حیحص  شزامن  دورن ، هدجس  ای  عوکر  هب  دسریمن ، ماما  هب  هک  نیا  لایخ  هب  ای  ًاوهس  درادرب و  هدجـس  ای  عوکر  زا  رـس  ًاهابتـشا  رگا 

ماما اب  هک  نیا  دصق  هب  تسا ، ماما  لوا  هدجـس  هک  نیا  لایخ  هب  هچنانچ  تسا ، هدجـس  رد  ماما  دـنیبب  درادرب و  هدجـس  زا  رـس  رگا  « 1196»
نیا لایخ  هب  رگا  و  تسا ، حیحص  شزامن  دوشیم و  باسح  مومأم  مود  هدجس  هدوب ، ماما  مود  هدجس  دمهفب  دور و  هدجس  هب  دنک  هدجس 

دهاوخ وا  لوا  هدجـس  هدوب ، ماما   233 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  لوا  هدجـس  دمهفب  دور و  هدجـس  هب  تسا  ماما  مود  هدجـس  هک 
تئارق زا  يرادقم  هب  درادرب  رس  رگا  هک  دشاب  يروطو  دور  عوکر  هب  ماما  زا  شیپ  ًاوهس  رگا  « 1197 . » دناوخیم ماما  اب  ار  زامن  هیقب  دوب و 
يروط دور و  عوکر  هب  ماـما  زا  شیپ  ًاوهـس  رگا  « 1198 . » تسا حیحـص  شزامنو  دور  عوکر  هب  ماما  اب  درادرب و  رـس  دـیاب  دـسریم ، ماما 

رـس رگا  تسا و  حیحـص  شزامن  دنک و  مامت  ار  زامن  ماما  اب  درادرب و  رـس  دیاب  دـسریمن ، ماما  تئارق  زا  يزیچ  هب  ددرگرب  رگا  هک  دـشاب 
هدجس هب  ماما  اب  درادرب و  رـس  دیاب  دور ، هدجـس  هب  ًاوهـس  ماما  زا  شیپ  رگا  « 1199 . » تسا حیحـص  شزامن  مه  زاب  دسرب  ماما  ات  درادـنرب 
دهشت هک  یتعکر  رد  ای  دناوخب ، تونق  ًاهابتـشا  درادن  تونق  هک  یتعکر  رد  ماما  رگا  « 1200 . » تسا حیحص  شزامن  تشادنرب  رگا  دور و 
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زا شیپ  ای  دور ، عوکر  هب  ماما  زا  شیپ  دناوتیمن  یلو  دناوخب  ار  دهـشت  تونق و  دیابن  مومأم  دوش  دهـشت  ندناوخ  لوغـشم  ًاهابتـشا  درادن 
طقف تعامج  ققحت  رد  « 1201 . » دناوخب وا  اب  ار  زامن  هیقب  دوش و  مامت  ماما  دهـشت  تونق و  ات  دنک  ربص  دـیاب  هکلب  دتـسیاب  ماما  نداتـسیا 

دوشیم و ققحم  نیفرط  زا  تعامج  وا  ّتین  نودـب  تسین و  ربتعم  ماما  يارب  تماما  ّتین  دـشاب و  هتـشاد  ادـتقا  ّتین  مومأم  هک  تسا  یفاـک 
تروص نیا  رد  تسا و  لمأت  ّتین  نودـب  ماما  يارب  تعامج  باوث  قاقحتـسا  رد  اّما  تسا ، يراج  کـش  تعباـتم و  لـیبق  زا  نآ ، ماـکحا 
تماما يارب  هک  یماما   ) بتار ماما  دجسم و  بحاص  « 1202 . » دنکن يراج  زامن  نیا  رب  ار  تعامج  ماکحا  هک  تسا  نیا  ماما  يارب  طوحا 

دنتسه مّدقم  تعامج  يارب  تماما  رد  نارگید  زا  ندوب ، طیارش  دجاو  تروص  رد  نآ  رجأتسم  ای  لزنم  بحاص  و  هدش ،) نیعم  دجسم  نآ 
تعامج ماما  « 1203 . » دنهد رارق  تعامج  ماما  تسا  یمشاه  ای  رتّنسم  ای  رتهب  نارگید  زا  شتئارق  ای  رتهیقف  هک  ار  یسک  تسا  بحتسم  و 

ندش يراج  ضرم ، ثدـح ، یگناوید ، یـشوهیب ، ندرم ، لثم  دـمآ ، شیپ  ياهثداح  ماما  يارب  زامن  نیب  رد  رگا  یلو  دـشاب  رفن  کی  دـیاب 
ماما تسا ، هدوب  هتسکش  وا  زامن  ای  هتـشادن و  تراهط  هک  دوش  هجوتم  ماما  رگا  تسا  روطنیمه  و  تجاح ، ياضق  هب  جایتحا  ینیب ، زا  نوخ 

ای دـشاب و  تعامج  ياـضعا  زا  درف  نآ  هاوخ   234 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دـنهد ، رارق  ماما  ار  يرگید  دـنناوتیم  نیمومأم  ای 
. دناوخب زامن  دهاوخیم  ًاءادتبا  هک  دشاب  یسک 

تعامج زامن  تابحتسم 

، دتسیاب ماما  رس  تشپ  تسا  بحتسم  دشاب ، نز  کی  رگا  و  دتسیاب ، ماما  تسار  فرط  تسا  بحتسم  دشاب ، درم  کی  مومأم  رگا  « 1204»
دنچ رگاو  دنتسیاب ، ماما  رس  تشپ  هیقب  ماما و  تسار  فرط  درم  تسا  بحتسم  دنشاب ، نز  دنچ  درم و  کی  ای  نز ، کی  درم و  کی  رگا  و 

ماما و رس  تشپ  اهدرم  تسا  بحتسم  دنشاب ، نز  دنچ  درم و  دنچ  رگا  و  دنتـسیاب ، ماما  رـس  تشپ  تسا  بحتـسم  دنـشاب ، نز  دنچ  ای  درم 
بحتسم « 1206 . » دنتـسیایم مه  رانک  مومأم  رب  ماما  مدقت  نودـب  دنـشاب ، نز  ود  ره  مومأم  ماما و  رگا  « 1205 . » دنتسیاب اهدرم  تشپ  اهنز 

دـمح و رد  تعامج  ماما  تسا  بحتـسم  « 1207 . » دنتـسیاب لوا  فص  رد  يوقت  لامک و  ملع ، لـها  دتـسیاب و  فص  طـسو  رد  ماـما  تسا 
. دنکن دنلب  ار  ادص  هزادنا  زا  شیب  دیاب  یلو  دنونـشب ، نارگید  هک  دنک  دنلب  يردق  هب  ار  دوخ  يادص  دناوخیم  دنلب  هک  ییاهرکذ  هروس و 
235 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دنوش . غراف  زامن  زانیمومأم  همه  اتدنیشنب  دوخ  زامن  زادعب  ماما  هک  تسا  دّکؤم  بحتسم  « 1208»

تعامج زامن  تاهورکم 

لثم دنتسین  رادروخرب  لقع  لامک  زا  هک  يدارفا  نداد  هار  دتـسیاب . اهنت  ناسنا  تسا  هورکم  دشاب ، اج  تعامج  ياهفص  رد  رگا  « 1209»
هورکم دوش ، نارگید  زامن  داسف  بجوم  دوریم  نامگ  هک  ییاج  رد  ای  ماـما و  کـیدزن  صوصخ  هب  لوا و  فص  رد  هلبا  هناوید و  لـفط ،

ِتَماقْدَق  » دش و اپرب  تعامج  هک  یتروص  رد  « 1211 . » دونشب ماما  هک  دیوگب  يروط  ار  زامن  ياهرکذ  مومأم  تسا  هورکم  « 1210 . » تسا
یتروص رد  تسه ، زین  ةالـصلا » تماقدـق   » زا لبق  تهارک  نیا  برقا  رب  انب  تسا و  هورکم  مومأم  يارب  هلفان  ندـناوخ  دوش ، هتفگ  ةـالَّصلا »

هب دراوـم  نیا  رد  تهارک  تسا و  هورکم  سکعرب  نینچمه  رفاـسمریغ و  هب  رفاـسم  يادـتقا  « 1212 . » دسریمن تعامج  لوا  هب  دـنادب  هک 
236 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا . تعامج  باوث  ندش  مک  يانعم 

« هعمج زامن  »

دهاوخ هک  تسا  یصاخ  طئارـش  هبطخ و  ود  ياراد  دوشیم و  هدناوخ  رهظ  زامن  ياج  هب  حبـص و  زامن  دننام  تسا  تعکر  ود  هعمج  زامن 
تردابم لاوز  لوا  دیاب  طوحا  رب  انب  و  رهظ . زامن  لثم  دشابیم  تسا  سمـش  لاوز  هک  یعرـش  رهظ  لوا  هعمج  زامن  تقو  هلأسم 1 - دمآ .

تروص روکذـم  تردابم  رگا  دـشاب  ینییعت  بجاو  هک  یعقوم  رد  و  دـمآ . دـهاوخ  هک  نانچ  اههبطخ  تقو  تاعارم  اب  دوشب  نآ  ماـجنا  هب 
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رد هلأـسم 2 - ار . رهظ  نآ  زا  سپ  دـننکیم و  هماـقا  ار  هعمج  لوا  هک  تسا  رهظ  زاـمن  نآ و  نیب  عمج  ناـکما  تروص  رد  طوحا  تفرگن ،
رد هچرگا  دشاب ، هیقف  هعمج  ماما  هک  تسین  مزال  هلأسم 3 - دنکیم . رهظ  زامن  زا  تیافک  تسا و  يرییخت  بجاو  هعمج  زامن  تبیغ ، نامز 

هتـسکش ار  زامن  هک  يرفاسم  رب  لاـح  ناـمه  رد  دراد ، ینییعت  بوجو  هعمج  زاـمن  هک  یماـگنه  هلأـسم 4 - تسا . طوحا  ناـکما ، تروص 
زامن هچرگا  تسین ؛ بجاو  ضیرم ، لثم  دـشاب  شیارب  جرح  تّقـشم و  ثعاب  وا  روضح  هک  یـسکره  و  هدـنب ، روک ، ریپ ، نز ، دـناوخیم ،
تباث اهنآ  عیمج  يارب  سپ  يرییخت  بوجو  اما  و  دنکیم . رهظ  زا  تیافک  تسا و  حیحـص  دـننکب  تکرـش  هک  یتروص  رد  اهنآ  زا  هعمج 

هب نانز  تعامج  هب  یلو  دـنهدب ؛ لیکـشت  نیرفاسم ) تعامج  لثم   ) لقتـسم هعمج  زامن  دـنناوتیم  هکلب  دـنرادن ، نارگید  اب  یقرف  تسا و 
دیاب خسرف  کی  زا  دنـشاب  تحـص  طئارـش  دجاو  ودره  هک  هعمج  زامن  ود  نیب  هلـصاف  هلأسم 5 - دوشیمن . دـقعنم  لقتـسم  هعمج  ییاهنت ،
هاوخ تسا ، لطاب  اهنآ  زامن  دنشاب ) رّخأتم  مارحالا  ةریبکت  رد  ینعی   ) دنـشاب هدرک  عورـش  رترید  هک  مادکره  دوب  رتمک  رگا  و  دشابن ، رتمک 

دنناوتیم تسا  یقاب  تقو  هک  یتروص  رد  و  تسا ، لطاب  زامن  ودره  دناهدرک  عورش  رگیدکی  نراقم  رگا  و  هن . ای  دنشاب  علّطم  رگیدمه  زا 
دیاب هعمج  زامن  لیکشت  يارب  هلأسم 6 -  237 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دنناوخب . هدنامیقاب  تقو  نآ  رد  هعمج  زامن  کی  لوا ، زا 
زامن هک  مه  درم  رفن  راهچ  رگا  ماـما  زا  ریغ  نیا  رب  اـنب  دـشابیم ، ماـما  دوخ  اـهنآ  زا  یکی  هک  دـشابن  رتمک  درم  رفن  جـنپ  زا  اـهنآ  تیعمج 

عورـشم زئاج و  نآ  داقعنا  دنوش ، رـضاح  هعمج  زامن  يارب  دـشاب ) هتـشادن  ینییعت  بوجو  هچرگا   ) دراد يرییخت  بوجو  اهنآ  يارب  هعمج 
هبطخ نودب  ار  زامن  ًادـمع  رگا  سپ  تسا ؛ هعمج  زامن  تحـص  طرـش  زامن ، رب  اهنآ  ندوب  مّدـقم  هبطخ و  ود  ندـناوخ  هلأسم 7 - دوشیم .

بجاو طایتحا  رب  انب  دندرک ، كرت  ار  هبطخ  یـشومارف  يور  زا  رگا  و  دننکیم ؛ هداعا  ار  زامن  اههبطخ  ندـناوخ  زا  دـعب  هرابود  دـندناوخ ،
رگا سپ  دنناوخب ، یعرش ) رهظ   ) لاوز زا  دعب  ار  اههبطخ  تابجاو  تسا  بجاو  رهظا  رب  انب  هلأسم 8 - دننکیم . هداعا  هبطخ  زا  سپ  ار  زامن 
یهلا دمح  رب  لمتـشم  هبطخ  ود  زا  کیره  دیاب  هلأسم 9 - دننک . هداعا  لاوز  زا  دعب  ار  اهنآ  تابجاو  دـیاب  دـش ، عقاو  لاوز  زا  لبق  اههبطخ 

ود عومجم  رد  دیاب  زین  و  دشاب ، مالـسلا  مهیلع  وا  لآ  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  تاولـص  رب  لمتـشم  رهظا  رب  انب  زین  و  دشاب ،
دـنپ و  ) هظعوـم رب  لمتـشم  دـیاب  هبطخ  ود  زا  کـیره  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  هکلب  دـنکن ، كرت  ار  مـیرک  نآرق  تـئارق  هظعوـم و  هـبطخ ،

طوحا زین  و  تسا . هبطخ  ود  زا  کیره  رد  لماک  هروس  تئارق  زین  روکذـم و  بیترت  تیاعر  طوحا  هکلب  دـشاب ، نآرق  تئارق  و  تحیـصن )
ماما دوخ  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  اـنب  هلأـسم 10 - تسا . لیـصفت  وحن  هب  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  رب  تاولـص  رب  مود  هبطخ  لامتـشا  موزل 

هدناوخ يروط  اههبطخ  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هلأسم 11 - دناوخب . يرگید  دناوتیم  دـشن  نکمم  رگا  یلو  دـناوخب ، ار  اههبطخ  هعمج 
. تسا رتدّـکؤم  هبطخ  هظعوم  شخب  رد  طاـیتحا  نیا  و  دوش ، ناـیب  یبرعریغ  هب  هچرگا  دـنمهفب  ار  نآ  ياوـتحم  ماـمت  نیعمتـسم  هک  دوـش 

بجاو و  دنیشنب ، یمک  رادقم  هب  هبطخ  ود  نیب  تسا  بجاو  زین  و  دشاب ، هداتـسیا  هبطخ  ندناوخ  لاح  رد  بیطخ  تسا  بجاو  هلأسم 12 -
اب هعمج  تحـص  هچرگا  دناسرب ، اهنآ  عمـس  هب  دنونـشب  دنناوتیم  هک  ياهدـع  نآ  ات  دـنک  دـنلب  ار  دوخ  يادـص  فراعتم  وحن  هب  هک  تسا 

هبطخ داریا  ماـگنه  رد  بیطخ  هک  تسا  رتهب  هلأسم 13 -  238 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسین . هجو  زا  یلاخ  مزال  ِددع  ِعامـسا 
نیمومأم دروم  رد  مکح  نیمه  و  تسین . مّمیت ) لسغ و  ءوضو و   ) تراهط هب  طورـشم  هبطخ  تّحـص  رهظا  رب  انب  هچرگا  دـشاب ، تراـهطاب 

رد هبطخریغ  هب  بیطخ  ندز  فرح  هلأسم 14 - تسین . مه  سابل  ندب و  ندوب  كاپ  هب  طورشم  هبطخ  تحص  نینچمه  و  تسا . يراج  مه 
زین تسا و  طرـش  هبطخ  کی  رد  هک  ياهّیفرع  تدـحو  تالاوم و  ندروخ  مه  هب  ثعاـب  هک  یماداـم  تسین ، نآ  هدـننک  لـطاب  هبطخ  ءاـنثا 

هلیـسو هب  هک  تسا  نکمم  رگا  هلأسم 15 - دریگب . ءوضو  هبطخ  ءانثا  رد  اًـلثم  رگا  تسا  نینچمه  و  دـشابن . هعمج  زاـمن  تقو  توف  ثعاـب 
رد مومأـم  هک  یتروـص  رد  هلأـسم 16 - دـشاب . بجاو  هک  تسین  دـیعب  دـسرب ، رازگزاـمن  تیعمج  ماـمت  شوگ  هب  بیطخ  مـالک  وگدـنلب 

ِنداد شوـگ  نیا  زا  ار  وا  هک  یندز  فرح  زین  و  دـهدب . شوـگ  تسا  بجاو  دونـشیم ، دـهدب  شوـگ  ار  اـههبطخ  رگا  هک  تسا  یطئارش 
زا مومأـم  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  و  تسین . وا  هب  تبـسن  هعمج  زاـمن  هبطخ و  نـالطب  ثعاـب  هچرگا  تسا ، مارح  دراد  زاـب  بجاو 
زا تعکر  کی  یلو  دیسرن  اههبطخ  هب  مومأم  رگا  هلأسم 17 - دـنک . بانتجا  درادیمنزاب  مه  بجاو  ِنداد  شوگ  زا  ار  وا  هک  یندز  فرح 
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طرش تعامج  زین  و  دنناوخب ، تعامج  هب  ار  هعمج  زامن  تسا  بجاو  هلأسم 18 - تسا . حیحص  وا  هعمج  زامن  درک ، كرد  ار  هعمج  زامن 
هلأسم 19- تسا . حیحـص  هعمج  زامن  رهظا  رب  انب  هتـشادن ، تراهط  ای  هدوب و  قساف  ماما ، هک  دـش  مولعم  ًادـعب  رگا  یلو  تسا ؛ نآ  تحص 

مزال و  دـشاب . یماما  هدزاود  هعیـش  هدازلالح و  غلاب و  لداع و  درم و  دـشاب و  رادروخرب  لقع  لامک  زا  دـیاب  هعمج  زامن  رد  تعامج  ماما 
ياهزامن تعامج  رد  هک  يروما  ریاس  زین  و  دوش . هعمج  ماما  دـناوتیم  رفاسم  سپ  دـشاب ، ینییعت  بجاو  وا  رب  لصا  رد  هعمج  زامن  تسین 

ءادتقا دصق  نیمومأم  هک  تسا  مزال  هعمج  زامن  رد  هلأسم 20 - تسا . ربتعم  زین  اجنیا  رد  نآ ) ریغ  نتشادن و  هلصاف  لثم   ) تسا طرش  هیموی 
هچرگا دنک ، تماما  ّتین  هک  تسا  نیا  زین  ماما  يارب  بحتسم  طایتحا  و  دنـشاب .  239 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  هتـشاد  ار  ماما  هب 

، تسین ربتعم  ینّیعم  هروس  هعمج  زاـمن  رد  هلأسم 21 - تسا . حیحـص  یگمه  زا  هعمج  زامن  هّیلعف ، هفیظو  دصق  اهنت  تماما و  ّتین  مدـع  اب 
هلأسم 22- دوش . هدناوخ  نوقفانم  هروس  دمح ، زا  دـعب  مود  تعکر  رد  هعمج و  هروس  دـمح ، زا  سپ  لوا  تعکر  رد  تسا  بحتـسم  یلو 

تعکر رد  یکی  تسا : بحتـسم  تونق  ود  هعمج  زامن  رد  هلأسم 23 - دوش . هدناوخ  دنلب  هعمج  زامن  رد  هروس  دمح و  هک  تسا  بحتـسم 
هدجس هب  تونق  نایاپ  زا  سپ  هک  عوکر  زا  دعب  مود  تعکر  رد  يرگید  و  دوریم ، عوکر  هب  تونق  ندناوخ  زا  سپ  هک  عوکر  زا  لبق  لوا 

دیاب دیایب ، شدای  عوکر  ّدح  هب  ندیسر  زا  شیپ  دور و  عوکر  هب  تونق  زا  سپ  مود  تعکر  رد  ًاهابتشا  رازگزامن  رگا  هلأسم 24 - دوریم .
دوریم و هدجـس  هب  درکن ، یعوـکر  ثکم  چـیه  لاـح  نآ  رد  دـش و  تفتلم  عوـکر  ّدـح  هب  ندیـسر  لاـح  رد  رگا  زین  و  دورب . هدجـس  هب 

تعکر هب  یلو  دیـسرن  هعمج  زامن  لوا  تعکر  هب  مومأـم  رگا  هلأسم 25 - تسا . لطاب  شزامن  درک  ثکم  رگا  اما  تسا ؛ حیحـص  شزاـمن 
مود تعکر  تسا و  حیحص  وا  هعمج  زامن  دسرب  ماما  عوکر  هب  اهنت  هچرگا  دیسر ، دوشیم  هدروآ  اج  هب  هعمج  زامن  تقو  رد  هک  نآ  مود 

. دـناوخیم رهظ  زامن  تسا و  لطاب  وا  هعمج  زامن  هن ، ای  هدرک  كرد  ار  ماما  عوکر  هک  دـنک  کش  رگا  یلو  دـناوخیم . يدارف  شدوخ  ار 
هب هعمج  رد  روضح  يارب  تکرح  تروص  رد  هک  دنادب  رگا  دراد ، ینییعت  بوجو  طئارش ، دجاو  رب  هعمج  زامن  هک  یعقوم  رد  هلأسم 26 -

نینچمه و  تسا . هدش  مامت  هعمج  زامن  هک  دنک  نیقی  تسین  مزال  دنک و  عورـش  ار  رهظ  زامن  دناوتیم  دـسریمن ، مه  رخآ  تعکر  عوکر 
هعمج زامن  ماجنا  زا  نّکمتم  لوا  زا  هک  دـش  مولعم  غارف  زا  دـعب  ای  نآ  ءانثا  رد  دـناوخ و  تبرق  ّتین  اب  ار  نآ  رگا  تسا  حیحـص  رهظ  زامن 

ِلیمکت ای  دوش و  ماما  دوخ  دناوتیمن  یلو  تسا ، حیحـص  شزامن  دوش  رـضاح  هعمج  زامن  هب  رگا  یثنخ  صخـش  هلأسم 27 - تسا . هدوبن 
ص: نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ناذا  مود  هعفد  يارب  دـش ، هتفگ  هعمج  يارب  زامن  ناذا  لاوز ، زا  دـعب  رگا  هلأسم 28 - دنک . مزال  ِددع 
هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هعمج  زامن  ندناوخ  زا  دـعب  زین  و  تسا . مارح  تعدـب و  دـنهدیم ) ماجنا  نیفلاخم  هک  يوحن  هب   ) نتفگ  240
اب هک  ار  دوخ  زا  رفن  کی  نیمومأم  دیآ ، شیپ  یـشوهیب  ای  توم  ماما ، يارب  زامن ، نیب  رد  رگا  هلأسم 29 - دنیوگن . ناذا  رصع  زامن  يارب 
ار ءادـتقا  ّتین  هک  تسا  بجاو  و  دـنناوخیم ، وا  اب  ار  زامن  هیقب  دـنزادنایم و  شیپ  تسا  تماما  طئارـش  دـجاو  دوب و  زامن  لوغـشم  اـهنآ 
. تسا حیحـص  نیمومأم  زامن  دـنهدیم و  رارق  ماما  ار  يرگید  نیریاس ، ای  وا  دوخ  دز ، رـس  یثدـح  ماـما  زا  رگا  نینچمه  و  دـننک . دـیدجت 

هتفگ تسا  نکمم  دندوب ، هدرک  مامت  تعامج  اب  ار  زامن  تعکر  کی  رگا  سپ  دشن ، نکمم  ماما  ياج  هب  یـصخش  نییعت  رگا  هلأسم 30 -
کی رگا  و  دنک .) كرد  ار  ماما  تعکر  کی  طقف  هک  یمومأم  لثم   ) دـننک مامت  يدارف  یلو  هعمج  زامن  ناونع  هب  ار  دـعب  تعکر  هک  دوش 
مامت هب  طایتحا  نکل  دـشاب ؛ حیحـص  دـننک و  مامت  رهظ  ناونع  هب  ار  دوخ  زامن  هک  دوش  هتفگ  تسا  نکمم  دـندوب ، هدرکن  مامت  ار  تعکر 
زامن يارب  دندش و  هدـنکارپ  دارفا  هبطخ ، نیب  رد  رگا  هلأـسم 31 - دوشن . كرت  مود  تروص  رد  رهظ  ندـناوخ  نآ  زا  سپ  هعمج و  ندرک 
ققحت زا  دعب  رگا  هلأسم 32 - تسا . بجاو  رهظ  زامن  اهنآ  زا  مادکره  رب  دش ، رتمک  رفن  جنپ  زا  هدننک  تکرـش  دارفا  دادـعت  دنتـشگنزاب و 
هداعا دشاب ، هتشذگن  هعمج  زامن  تقو  هک  یتروص  رد  دنتشگزاب ، سپـس  دندش و  هدنکارپ  هبطخ  ندش  مامت  زا  دعب  ای  هبطخ  ِبجاو  رادقم 
هداـعا هبطخ  دـندش ، رـضاح  دـناهداد  شوـگ  ار  هبطخ  هک  یناـسک  زا  ریغ  يرگید  دارفا  رگا  و  دـشکب . لوـط  هچرگا  تـسین ، مزـال  هـبطخ 

ِندش قرفتم  دنتفگ  ار  مارحالا  ةریبکت  یگمه  هعمج  زامن  رد  مزال  ِددـع  هکنآ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 33 - دـنناوخیم . هعمج  زامن  دوشیم و 
هب دهدیم ، همادا  ار  شزامن  هک  یـسک  دناهدش ، قرفتم  سپـس  دناهدرک و  مامت  تعامج  اب  ار  زامن  تعکر  کی  رگا  سپ  دمآ ، شیپ  اهنآ 
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سپ هعمج و  ناونع  هب  زامن  ندرک  مامت  رد  بجاو  طایتحا  دناهدش ، قرفتم  نآ  زا  لبق  رگا  و  تسا . حیحـص  دـنکیم و  مامت  هعمج  ناونع 
، لئاسملا حیضوت  هلاسر  ار  لوا  تعکر  هدجس  ود  تسناوتن  تیعمج  ماحدزا  رثا  رد  مومأم  رگا  هلأسم 34 - تسا . رهظ  زامن  ندناوخ  نآ  زا 
وا هب  ار  دوخ  هتـشادنرب  مود  تعکر  عوکر  زا  رـس  ماما  ات  دـهد و  ماـجنا  تسناوت  دـعب  رگا  سپ  دـهد ، ماـجنا  ماـما  هارمه   241 ص : نتم ،
زا دعب  شدوخ و  لوا  تعکر  ّتین  هب  دـنکیم  هدجـس  مود  تعکر  رد  ماما  هارمه  تسناوتن ، رگا  و  تسا ؛ حیحـص  وا  هعمج  زامن  دـناسرب ،

. تسا حیحص  وا  هعمج  زامن  دناوخیم و  رگید  تعکر  کی  نآ 

« تایآ زامن  »

هراشا

، هام نتفرگ  دیـشروخ و  نتفرگ  1 و 2 - دوشیم : بجاو  زیچ  راهچ  هطـساو  هب  دش  دهاوخ  هتفگ  ًادـعب  نآ  روتـسد  هک  تایآ  زامن  « 1213»
هایس و ياهداب  قرب ، دعر و  - 4 دسرتن . مه  یسک  هچ  رگا  هلزلز ، - 3 دسرتن . نآ  زا  مه  یـسک  دوش و  هتفرگ  اهنآ  زا  یمک  رادقم  هچ  رگا 
. رهظا رب  انب  دوشیم  مدرم  رتشیب  سرت  بجوم  هدوب و  ینیمز  ینامـسآ و  تایآ  زا  هک  ییاهزیچ  زا  اـهنیا  دـننام  كانـسرت و  هحیـص  خرس و 

زامن کی  اهنآ  زا  کیره  يارب  دـیاب  ناسنا  دـتفیب ، قافتا  یکی  زا  رتشیب  تسا  بجاو  اهنآ  يارب  تایآ  زاـمن  هک  ییاـهزیچ  زا  رگا  « 1214»
اهنآ يارب  تایآ  زاـمن  هک  ییاـهزیچ  « 1215 . » دـناوخب تایآ  زامن  ود  دـیاب  دوشب ، مه  هلزلز  دریگب و  دیـشروخ  رگا  اًـلثم  دـناوخب ، تاـیآ 

زا هچ  رگا  تسین ، بجاو  رگید  ياهاج  مدرم  رب  دـنناوخب و  تایآ  زامن  دـیاب  اج  نامه  مدرم  طقف  دـتفیب ، قافتا  ییاجره  رد  تسا ، بجاو 
ار تایآ  زامن  دیاب  ناسنا  دـنکیم ، نتفرگ  هب  عورـش  هام  ای  دیـشروخ  هک  یتقو  زا  « 1216 . » دنـشاب فورعم  مسا  کی  هب  رگیدـکی و  عباوت 
هک دزادـنیب  ریخأت  يردـق  هب  ار  تایآ  زاـمن  ندـناوخ  رگا  « 1217 . » دنک ندش  زاب  هب  عورـش  هک  دزادـنین  ریخأت  يردـق  هب  دـیاب  دـناوخب و 

دناوخب زامن  نآ  مامت  ندش  زاب  زا  دعب  رگا  یلو  دنکن  اضق  ادا و  تین  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنک ، ندـش  زاب  هب  عورـش  هام  ای  دیـشروخ 
، نتم لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  یلو  دشاب  تعکر  کی  ندناوخ  زا  رتشیب  هام  ای  دیـشروخ  نتفرگ  تدـم  رگا  « 1218 . » دیامن اضق  تین  دیاب 
«1219 . » دنک ادا  تین  دیاب  دشاب ، هدـنام  ندـشزاب  ِتقو  هب  تعکر  کی  ندـناوخ  هزادـنا  هب  هک  یتقو  ات  دـناوخن ، ار  زامن  ناسنا   242 ص :

رخآ ات  هدرک و  تیـصعم  دناوخن  رگا  دناوخب و  ار  تایآ  زامن  ًاروف  دیاب  ناسنا  دتفایم ، قافتا  اهنیا  دننام  قرب و  دعر و  هلزلز و  هک  یعقوم 
دیاب هدوب ، هتفرگ  نآ  مامت  هک  دمهفب  هام  ای  دیـشروخ  ندش  زاب  زا  دـعب  رگا  « 1220 . » تسا ادا  دـناوخب  تقوره  تسا و  بـجاو  وا  رب  رمع 

هک دنیوگب  ياهدـع  رگا  « 1221 . » تسین بجاو  وا  رب  اـضق  هدوب  هتفرگ  نآ  زا  يرادـقم  دـمهفب  رگا  یلو  دـناوخب ، ار  تاـیآ  زاـمن  ياـضق 
نیا ای  دناهتفگ و  تسار  دوش  مولعم  دعب  دناوخن و  تایآ  زامن  دنکن و  ادیپ  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  ناسنا  هچنانچ  تسا ، هتفرگ  هام  ای  دیشروخ 
دوش مولعم  دعب  دناوخن و  تایآ  زامن  ناسنا  دوشن و  تباث  اهنآ  ندوب  لداع  دنهدب و  تداهش  تسین  مولعم  اهنآ  ندوب  لداع  هک  رفن  ود  هک 

نآ زا  يرادقم  هک  دوش  مولعم  رگا  هکلب  دناوخب . ار  تایآ  زامن  دیاب  دشاب ، هتفرگ  هام  ای  دیشروخ  مامت  هک  یتروص  رد  دناهدوب ، لداع  هک 
هچنانچ دوش ، بجاو  ناسنا  رب  زین  تایآ  زاـمن  هیموی  زاـمن  تقو  رد  رگا  « 1222 . » دـناوخب ار  تایآ  زامن  هک  تسا  نآ  رد  طاـیتحا  هتفرگ ،

و دناوخب ، ار  نآ  لوا  دیاب  دشاب ، گنت  ود  نآ  زا  یکی  تقو  رگا  و  درادـن ، لاکـشا  دـناوخب  لوا  ار  مادـکره  دراد ، تقو  زامن  ودره  يارب 
، تسا گنت  تایآ  زاـمن  تقو  هک  دـمهفب  هیموی  زاـمن  نیب  رد  رگا  « 1223 . » دـناوخب ار  هیموی  زامن  لوا  دـیاب  دـشاب ، گنت  ودره  تقو  رگا 

مه هیموی  زامن  تقو  رگا  و  دروآ ، اجب  ار  هیموی  زامن  دـعب  تایآ ، زامن  لوا  دنکـشب و  ار  نآ  دـیاب  دـشابن ، گنت  هیموی  زاـمن  تقو  هچناـنچ 
، تسا گنت  هیموی  زامن  تقو  هک  دـمهفب  تایآ  زاـمن  نیب  رد  رگا  « 1224 . » دناوخب ار  تایآ  زامن  دعب  دنک  مامت  ار  نآ  دـیاب  دـشاب ، گنت 
، دنزب مه  هب  ار  زامن  هک  يراک  ماجنا  زا  شیپ  درک ، مامت  ار  زامن  هک  نآ  زا  دعب  دوش و  هیموی  زامن  لوغـشم  دنک و  اهر  ار  تایآ  زامن  دـیاب 

243 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دناوخب . هدرک  اهر  هک  اج  نامه  زا  ار  تایآ  زامن  هیقب 
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تایآ زامن  روتسد 

کی دیوگب و  ریبکت  تین ، زا  دعب  ناسنا  هک  تسا  نیا  نآ ، روتسد  دراد و  عوکر  جنپ  تعکرره  رد  تسا و  تعکر  ود  تایآ  زامن  « 1225»
جنپ ات  دور  عوکر  هب  زاب  دناوخب ، هروس  کی  دمح و  کی  هرابود  درادرب ، عوکر  زا  رس  دور و  عوکر  هب  دناوخب و  مامت  هروس  کی  دمح و 

دناوخب و دهـشت  دروآ و  اجب  لوا  تعکر  لثم  مه  ار  مود  تعکر  دزیخرب و  دیامن و  هدجـس  ود  مجنپ  عوکر  زا  ندش  دـنلب  زا  دـعب  هبترم و 
دنک و تمـسق  جنپ  ار  هروس  کی  ياههیآ  دمح ، ندـناوخ  ریبکت و  تین و  زا  دـعب  ناسنا  تسا  نکمم  تایآ  زامن  رد  « 1226 . » دهد مالس 
دناوخب و ار  هروس  نامه  زا  مود  تمـسق  دناوخب ، دمح  هک  نیا  نودب  درادرب و  رـس  دور و  عوکر  هب  دـناوخب و  ار  نآ  زا  رتشیب  ای  هیآ  کی 
دیوگب و ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهَّللا  ِمِْسب  ، » دیحوت هروس  دـصق  هب  اًلثم  دـیامن ، مامت  ار  هروس  مجنپ  عوکر  زا  شیپ  ات  روط  نیمه  دور و  عوکر  هب 

عوکر هب  زاب  ُدَمَّصلا » ُهَّللا  : » دیوگب دتسیاب و  عوکر  زا  دعب  دور و  عوکر  هب  هرابود  ٌدَحَأ » ُهَّللا  َوُه  ُْلق  : » دیوگب دتـسیاب و  دعب  دور ، عوکر  هب 
هب نآ  زا  دعب  و  ٌدَحَأ » ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْمل  َو  : » دیوگب درادرب و  رـس  مه  زاب  دورب و  عوکر  هب  و  ْدـَلُوی » َْمل  َو  ْدـِلَی  َْمل  : » دـیوگب دتـسیاب و  دور و 

دهـشت مود  هدجـس  زا  دـعب  دروآ و  اجب  لوا  تعکر  لثم  مه  ار  مود  تعکر  دـنک و  هدجـس  ود  نتـشادرب ، رـس  زا  دـعب  دور و  مجنپ  عوکر 
دمح کی  رگید  تعکر  رد  دناوخب و  هروس  دمح و  هبترم  جنپ  تایآ ، زامن  زا  تعکر  کی  رد  رگا  « 1227 . » دهد مالس  ار  زامن  دناوخب و 

بجاو مه  تایآ  زامن  رد  تسا ، بحتسم  بجاو و  هیموی  زامن  رد  هک  ییاهزیچ  « 1228 . » درادن یعنام  دنک  تمسق  جنپ  ار  هروس  دناوخب و 
بحتـسم و  ةالَّصلا ،» : » دنیوگب باوث  دیما  دصق  هب  هبترم  هس  هماقا  ناذا و  ياج  هب  تسا  بحتـسم  تایآ  زامن  رد  یلو  دشابیم  بحتـسم  و 

تئارق تسا  بحتـسم  دناوخیم و  ماما  ار  زامن  ياهتئارق  هیموی  ياهزامن  لثم  تروص  نیا  رد  دنناوخب و  تعامج  هب  ار  تایآ  زامن  تسا 
هلاسر ْنَِمل  ُهَّللا  َعِمَـس  : » دیوگب مهد  مجنپ و  عوکر  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  « 1229 . » دـنناوخب دـنلب  یگتفرگ  باتفآ  رد  یتح  ار ، زامن  نیا 
ریبکت نتفگ  مهد  مجنپ و  عوکر  زا  دعب  یلو  دیوگب  ریبکت  نآ  زا  دعب  عوکر و  ره  زا  لبق  زین  و  هَدِـمَح ،»  244 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت 

زا شیپ  تونق  کی  طقف  رگا  دناوخب و  تونق  مهد  متشه و  مشـش ، مراهچ ، مود ، عوکر  زا  شیپ  تسا  بحتـسم  « 1230 . » تسین بحتسم 
تسا لوا  تعکر  رخآ  عوکر  رد  هک  دنک  کش  رگا  « 1231 . » تسا یفاک  دناوخب  مهد  مجنپ و  عوکر  زا  شیپ  تونق  ود  ای  مهد و  عوکر 

، عوکر جـنپ  ای  هدرک  عوکر  راهچ  هک  دـنک  کش  اًلثم  رگا  یلو  تسا ، لطاب  زامن  دـسرن ، ییاج  هب  شرکف  مود و  تعکر  لوا  عوکر  رد  ای 
. دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  هتفر  هدجـس  هب  رگا  دروآ و  اجب  هن ، ای  هدروآ  اجب  دراد  کش  هک  ار  یعوکر  دـیاب  هتفرن  هدجـس  هب  زونه  هچنانچ 

تایآ زامن  رد  رگا  و  تسا ، لطاب  زامن  دوش  دایز  ای  مک  ًاهابتـشا  ای  ًادـمع  رگا  هک  تسا  نکر  تایآ  زاـمن  ياـهعوکر  زا  کـیره  « 1232»
245 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا . لطاب  شزامن  دسرن ، ییاج  هب  شرکف  هدناوخ و  تعکر  دنچ  هک  دنک  کش 

« نابرق رطف و  دیع  زامن  »

مالسلا هیلع  ماما  هک  ام  نامز  رد  و  دوش ، هدناوخ  تعامج  هب  دیاب  تسا و  بجاو  مالـسلا  هیلع  ماما  روضح  نامز  رد  نابرق  رطف و  دیع  زامن 
طوحا رب  انب  هبطخره  تسا و  زامن  زا  دـعب  نابرق  رطف و  دـیع  زامن  رد  هبطخ  ود  لحم  « 1233 . » دشابیم بحتـسم  رهظا  رب  انب  تسا ، بیاغ 

يوقت و هب  شرافـس  نیتداهـش و  یهلا و  يانث  دمح و  ینعی : تسا ، نآ  رب  لمتـشم  هعمج  هبطخ  هک  دشاب  ییاهزیچ  نامه  رب  لمتـشم  دـیاب 
دیع زامن  هک  تسین  دیعب  دوش ، تباث  رهظ  زا  دعب  رطف  دیع  هک  یتروص  رد  « 1234 . » هبطخ ود  نیب  ماما  نتسشن  نآرق و  هاتوک  هروس  تئارق 
تقو « 1235 . » دشاب بحتـسم  اضق  دصق  نودب  ّتیبولطم ، دیما  هب  رهظ ، زا  لبق  باتفآ و  عولط  زا  دـعب  زور ، نآ  يادرف  رد  تعامج  هب  رطف 

دنناوخب و باتفآ  ندش  دنلب  زا  دعب  ار  نابرق  دیع  زامن  تسا  بحتسم  « 1236 . » رهظ ات  تسا  دیع  زور  باتفآ  لوا  زا  نابرق  رطف و  دیع  زامن 
دننک و راطفا  دیـشروخ  ندش  دنلب  زا  دعب  تسا ، بحتـسم  رطف  دیع  رد  یلو  دنروخب ، يردق  ینابرق  تشوگ  زا  دـننک و  ینابرق  نآ  زا  دـعب 
زا دعب  لوا  تعکر  رد  رازگزامن  هک  تسا  تعکر  ود  نابرق  رطف و  دیع  زامن  « 1237 . » دنناوخب ار  دیع  زامن  دعب  دنهدب ، مه  ار  هرطف  تاکز 
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يرگید ریبکت  مجنپ  تونق  زا  دـعب  دـناوخیم و  تونق  کی  ریبکت  ره  زا  دـعب  دـیوگیم و  ریبکت  جـنپ  طوحا  ربانب  هروس  دـمح و  ندـناوخ 
دـیوگیم و ریبکت  راهچ  هروس  دـمح و  زا  دـعب  مود  تعکر  رد  و  دزیخیمرب ، دروآیم و  اجب  هدجـس  ود  دوریم و  عوکر  هب  دـیوگیم و 

دهـشت دروآیم و  اـجب  هدجـس  ود  عوـکر  زا  دـعب  دوریم و  عوـکر  هب  دـیوگیم و  ار  مجنپ  ریبـکت  دـناوخیم و  توـنق  ریبـکت  ره  زا  دـعب 
نیا تسا  رتهب  یلو  تسا  یفاک  دـنناوخب  يرکذ  اعد و  ره  ناـبرق  رطف و  دـیع  زاـمن  تونق  رد  « 1238 . » دهدیم مالـس  ار  زامن  دناوخیم و 

، لئاسملا حیـضوت  هلاسر  َو  ِْوفَْعلا  َلْها  َو  ِتورَبَْجلا ، َو  ِدوُْجلا  َلْها  َو  ِۀَـمَظَْعلا ، َو  ِءایْربِْکلا  َلـْها  َّمُهَّللا  : » دـنناوخب باوث  دـیما  دـصق  هب  ار  اـعد 
ِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  ٍدَّمَحُِمل  َو  ًادیع ، َنیِملْـسُْمِلل  ُهَْتلَعَج  يذَّلا  ِمْوَْیلا ، اَذه  ِّقَِحب  َُکلأسَأ  ِةَرِفْغَْملا ، َو  يْوقَّتلا  َلْها  َو  ِۀَـمْحَّرلا ،  246 ص : نتم ،
نا َو  ٍدَّمَُحم ، َلآ  َو  ًادَّمَُحم  ِهِیف  َتـْلَخْدا  ٍْریَخ  ِّلُـک  یف  ینَلِخْدـُت  ْنا  َو  ٍدَّمَُحم ، ِلآ  َو  ٍدَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  نا  ًادـیِزَم ، َو  ًۀَـمارَک  َو  ًاَفَرَـش  َو  ًارْخُذ 

َكُداـبِع ِهـِب  َکـَلَأَس  اـم  َْریَخ  َکـُلَأْسَأ  ّینا  َّمُـهَّللا  مِْـهیَلَع ، َو  ِهـْیَلَع  َُکتاوَلَـص  ٍدَّمَُحم ، َلآ  َو  ًادَّمَُحم  ُهـْنِم  َتْـجَرْخا  ٍءوُـس  ِّلُـک  ْنـِم  ینَجِرُْخت 
. دناوخب دـنلب  ار  تئارق  نابرق  رطف و  دـیع  زامن  رد  تسا  بحتـسم  « 1239 «. » َنْوُصَلْخُْملا َكُدابِع  ُْهنِم  َذاعَتْـسا  اَّمِم  َکـِب  ُذوُعا  َو  َنوُِحلاَّْصلا ،

هروـس مود  تعکر  رد  و  هروس 91 )  ) سمـش هروس  نآ  لوا  تعکر  رد  هک  تسا  رتـهب  یلو  درادـن  یـصوصخم  هروس  دـیع  زاـمن  « 1240»
ار سکع ، هب  ای  سمش  هروس  مود  تعکر  رد  و  هروس 87 )  ) یلعا هروس  لوا  تعکر  رد  ای  دـنناوخب ، ار  سکع ، هب  ای  و  هروس 88 )  ) هیشاغ

دیع بش  « 1242 . » دننک دنلب  ار  اهتسد  اهریبکت  نتفگ  لاح  رد  دـننک و  هدجـس  نیمز  رب  دـیع  زامن  رد  تسا  بحتـسم  « 1241 . » دنناوخب
، ُرَبکا ُهَّللا  : » دیوگب ار  اهریبکت  نیا  تسا  بحتسم  رطف  دیع  زامن  زا  دعب  زین  حبص و  زامن  زا  دعب  دیع  زور  ءاشع و  برغم و  زامن  زا  دعب  رطف 
هد زا  دعب  نابرق  دیع  رد  تسا  بحتسم  « 1243 . » انْالبا ام  یلَع  ِهَّلل  ُدْمَْحلا  َو  انادَه ، ام  یلَع  ُدْـمَْحلا  ِهَّلل  َو  رَبکا ، ُهَّللا  َو  ُهَّللا  اَّلا  َهلاال  ُرَبکا ، ُهَّللا 
اَّلا َهلاال  ُرَبْکا ، ُهَّللا  ُرَبْکا ، ُهَّللا  : » دـیوگب ار  اهریبکت  نیا  تسا ، مهدزاود  زور  حبـص  زامن  اهنآ  رخآ  دـیع و  زور  رهظ  زامن  اهنآ  لوا  هک  زاـمن 

ینم رد  ار  نابرق  دـیع  رگا  یلو  ِماعنْالا ، ِۀَـمیَِهب  نِم  انَقَزَر  ام  یلَع  ُرَبکا  ُهَّللا  انادَـه ، ام  یلَع  ُرَبْکا  ُهَّللا  ُدْـمَْحلا ، ِهَّلل  َو  ُرَبْکا  ُهَّللا  ُرَبْکا ، ُهَّللا  ُهَّللا و 
نیا تسا ، هّجحیذ  مهدزیـس  زور  حبـص  زامن  اهنآ  رخآ  دـیع و  زور  رهظ  زاـمن  اـهنآ  لوا  هک  زاـمن ، هدزناـپ  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  دـشاب ،
دنک کش  نآ  ياهتونق  زامن و  ياـهریبکت  رد  رگا  « 1245 . » دناوخب نامسآ  ریز  ار  دیع  زامن  تسا  بحتـسم  « 1244 . » دیوگب ار  اهریبکت 

تونق لاح  رد  رگا  و  درادـن ، لاکـشا  هدوب  هتفگ  هک  دـش  مولعم  دـعب  رگا  دراذـگب و  رتمک  رب  ار  انب  تسا  هدرکن  زواـجت  نآ  لـحم  زا  رگا 
ای تـئارق  رگا  « 1246  » 247 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  دـنکن . اـنتعا  کـش  نیا  هب  رهظارباـنب  هن ، اـی  هتفگ  ریبکت  هک  درک  کـش 

هدجـس نآ  يارب  هیموی  ياهزامن  رد  هک  دنک  يراک  رگا  « 1247 . » تسا حیحـص  شزامن  درواین  اجب  دنک و  شومارف  ار  اهتونق  ای  اهریبکت 
. دروآ اجب  وهس  هدجس  هک  تسا  نآ  طوحا  هچ  رگا  تسین ، مزال  وهس  هدجس  دیع  زامن  رد  رهظا  رب  انب  تسا ، مزال  وهس 

« زامن يارب  نتفرگ  ریجا  »

هب ینعی  دومن ، ریجا  ار  يرگید  هدرواین  اجب  تایح  نامز  رد  هک  وا  رگید  ياهتدابع  زاـمن و  يارب  ناوتیم  ناـسنا ، گرم  زا  دـعب  « 1248»
ای یـصو  رب  تروص  نیا  رد  تسا و  يزجم  حیحـص و  دهد  ماجنا  ار  اهنآ  مه  دزم  نودب  وا  رگا  دروآ و  اجب  ار  اهنآ  هک  دـنهد  دزم  یـسک 

دیلقت يور  زا  ار  زامن  لئاسم  ای  دشاب  دهتجم  ای  دـیاب  هدـش  ریجا  تیم  ياضق  زامن  يارب  هک  یـسک  « 1249 . » تسین مزـال  نتفرگ  ریجا  ّیلو 
فرط زا  هک  دـنک  تین  رگا  سپ  دـنادب ، ار  وا  مسا  تسین  مزال  یلو  دـیامن  نیعم  ار  تیم  تین ، ماـگنه  دـیاب  ریجا  « 1250 . » دنادب حیحص ،

هب ار  وا  ياـهتدابع  دـنک و  ضرف  تیم  ياـج  هب  ار  دوخ  دـیاب  ریجا  « 1251 . » تسا یفاک  ماهدـش ، ریجا  وا  يارب  هک  مناوخیم  زاـمن  یـسک 
يارب ار  نآ  باوث  دهد و  ماجنا  ار  یلمع  رگا  یلو  دهد ، ماجنا  تسا ، تیم  هدهع  رب  هچنآ  ندروآاجب  دصق  هب  ای  دـیامن و  اضق  وا  زا  تباین 

«1253 . » دناوخیم حیحص  تروص  هب  ار  زامن  دنـشاب  هتـشاد  نانیمطا  هک  دننک  ریجا  ار  یـسک  دیاب  « 1252 . » تسین یفاک  دنک  هیدـه  ّتیم 
. دریگب ریجا  هرابود  دیاب  هداد ، ماجنا  لطاب  ای  هدرواین و  اجب  ار  لمع  هک  دـمهفب  رگا  هدرک  ریجا  تیم  ياهزامن  يارب  ار  يرگید  هک  یـسک 
هک دـنک  کش  رگا  و  تسا ، لوبق  وا  هتفگ  ماهداد ، ماجنا  دـیوگب ، ریجا  رگا  هن ، ای  هداد  ماجنا  ار  لمع  ریجا  هک  دـنک  کش  هاگره  « 1254»
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ار لمع  هک  دـنراذگیم  نیا  رب  اـنب  ینعی  دوشیم  تحـص   248 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  رب  لمح  هن ، اـی  هدوب  حیحـص  وا  لـمع 
ریجا تیم  ياهزامن  يارب  ناوتیمن  طایتحاربانب  دناوخیم ، زامن  هتـسشن  اًلثم  دراد ، يرذع  هک  ار  یـسک  « 1255 . » تسا هداد  ماجنا  حیحص 
يارب نز  نز و  يارب  درم  « 1256 . » درک ریجا  دوشیمن  طایتحا  رب  انب  دناوخیم ، زامن  هریبج  يوضو  ای  ممیت  اب  هک  مه  ار  یسک  هکلب  درک ،
ندش اضق  بیترت  رگا  « 1257 . » دیامن لمع  دوخ  هفیظو  هب  کیره  دیاب  زامن  ندناوخ  هتسهآ  ندناوخ و  دنلب  رد  دوش و  ریجا  دناوتیم  درم 

مزلتـسم بیترت  تیاعر  هچنانچ  دننادیمنار ، اهزامن  بیترت  رگا  دوش و  هدناوخ  بیترت  هب  دیاب  مه  اهنآ  ياضق  تسا ، مولعم  تیم  ياهزامن 
هک دننک  طرـش  ریجا  اب  رگا  « 1258 . » تسا هتـسنادیم  ار  دوخ  ياهزامن  بیترت  تیم  هک  دـننادب  رگا  یتح  تسین ، مزال  دـشاب  لمع  رارکت 

لمع دوخ  فیلکت  هب  لمع  نآ  رد  دیاب  دـننکن ، طرـش  وا  اب  رگا  و  دروآاجب ، روط  نامه  دـیاب  دـهد ، ماجنا  صوصخم  تروص  هب  ار  لمع 
. دروآ اجب  ار  زامن  تابحتـسم  نودب  دناوتیم  دناوخب ، نآ  تابحتـسم  زا  رادقم  هچ  اب  ار  زامن  هک  دننکن  طرـش  ریجا  اب  رگا  « 1259 . » دیامن
، تسا مولعم  رجأتـسم  يارب  اهزامن  ندـش  اضق  بیترت  هک  یتروص  رد  دـنک ، ریجا  تیم  ياضق  زامن  يارب  ار  رفن  دـنچ  ناـسنا  رگا  « 1260»

رارق يرگید  اب  دناوخب ، زامن  رهظ  ات  حبـص  زا  هک  تشاذـگ  رارق  اهنآ  زا  یکی  اب  رگا  اًلثم  دـیامن ، نیعم  ار  یتقو  اهنآ  مادـک  ره  يارب  دـیاب 
هک یلوا  زاـمن  دراذـگب  رارق  اًـلثم  دـیامن ، نیعم  دـنکیم  عورـش  هعفد  ره  رد  هک  ار  زاـمن  دـیاب  زین  و  دـناوخب ، بش  اـت  رهظ  زا  هک  دراذـگب 
رد اًلثم  هک  دوش  ریجا  یسک  رگا  « 1261 . » دوش تیاعر  بیترت  هک  دراذگب  رارق  يروط  مود  رفن  اب  و  رصع ، ای  رهظ  ای  دشاب  حبص  دناوخیم 

يرگید هدرواین ، اجب  ریجا  دننادیم  هک  ییاهزامن  يارب  دیاب  دریمب ، لاس  ندش  مامت  زا  شیپ  دـناوخب و  ار  تیم  ياهزامن  لاس  کی  تدـم 
يارب هک  ار  یسک  « 1262 . » دنریگب ریجا  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هدرواین  اجب  دنهدیم  لامتحا  هک  ییاهزامن  يارب  هکلب  دـنیامن ، ریجا  ار 
هتفرگ ار  اهنآ  همه  ترجا  دریمب و  اهزامن   249 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ندرک  مامت  زا  شیپ  رگا  دناهدرک  ریجا  تیم  ياهزامن 
يارب هک  یتّیم  ّیلو  هب  وا  لام  زا  هدناوخن  هک  ار  يرادقم  ترجا  دیاب  دناوخب ، شدوخ  ار  اهزامن  مامت  هک  دشاب  هدرک  طرـش  هچنانچ  دشاب ،

رگا و  دـنهدب ، تیم  ّیلو  هب  وا  لام  زا  هتفرگ  هک  ار  یلوپ  فصن  دـیاب  هدـناوخن  ار  اهنآ  فصن  رگا  ـالثم  دـنهدب ، دوب ، هدـش  ریجا  وا  زاـمن 
هثرو رب  دشاب ، هتـشادن  لام  رگا  و  دناوخب ، ار  هدنامیقاب  ياهزامن  ات  دـنریگب  ریجا  ار  یـسک  وا  لام  زا  دـیاب  ریجا  هثرو  دنـشاب ، هدرکن  طرش 
ماـمت ریجا  رگا  « 1263 . » دـیامن ریجا  ار  يرگید  درف  نّکمت  تروـص  رد  هک  تسا  رجأتـسم  هب  مـالعا  رد  طاـیتحا  و  تسین ، بـجاو  يزیچ 
ریجا هک  ییاهزامن  يارب  وا  لام  زا  دیاب  دشاب ، هتـشاد  اضق  زامن  مه  شدوخ  دریمب و  ّتیم  ياهزامن  ندرک  مامت  زا  شیپ  دریگب و  ار  ترجا 

250 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسوا . ّیلو  رب  شدوخ  زامن  ياضق  دنیامن و  ریجا  ار  يرگید  هدوب 

هزور

هراشا

ًادعب اهنآ  حرش  دنکیم و  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ  زا  برغم  ات  حبص  ناذا  زا  ملاع  دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ناسنا  هک  تسا  نآ  هزور 
. دیامن يراددوخ  دوشیم  هتفگ 

هزور تّین 

هزور تین  هام ، لوا  بش  هک  تسا  زیاج  نینچمه  دـنک و  ّتین  نآ  يادرف  هزور  يارب  ناـضمر  هاـم  زا  بشره  رد  دـناوتیم  ناـسنا  « 1264»
هزور ّتین  تقوره  حبـص  ناذا  ات  ناضمر  هاـم  بش  لوا  زا  « 1265 . » دوشن كرت  بشره  رد  ّتین  دـیدجت  هب  طایتحا  و  دـیامنب ، ار  هام  همه 
هزور ار  ادرف  دیوگب : اًلثم  دـنک ، يراج  نابز  هب  ای  دـنارذگب  بلق  زا  ار  هزور  تین  ناسنا  تسین  مزال  « 1266 . » درادن لاکشا  دنکب ، ار  ادرف 

دنکیم لطاب  ار  هزور  هک  يراک  برغم  اـت  حبـص  ناذا  زا  ملاـع  دـنوادخ  ناـمرف  ماـجنا  يارب  هک  ردـق  نیمه  هکلب  هَّللا ، َیلا  ًۀـبُرق  مریگیم 
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هدـنام تقو  برغم  هب  ندرک  ّتین  هزادـنا  هب  هک  یعقوم  اـت  تسا  بش  لوا  زا  یبحتـسم  هزور  ّتین  تقو  « 1267 . » تسا یفاک  دـهدن  ماجنا 
«1268 . » تسا حیحـص  وا  هزور  دنک ، یبحتـسم  هزور  ّتین  دشاب و  هدادن  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  تقو  نیا  ات  رگا  و  دشاب ،
زا شیپ  رگا  تسا ، هدـیباوخ  هزور  ّتین  نودـب  ناضمر ، كرابم  هام  هزور  لـثم  بجاو ، نیعم  هزور  ریغ  رد  حبـص  ناذا  زا  شیپ  هک  یـسک 
هچ دشاب  بجاو  وا  هزور  هچ  تسا  حیحـص  وا  هزور  دنک ، ّتین  رایتخا   251 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  لاح  رد  دوش و  رادیب  رهظ 

يرگید بجاو  هزور  ناضمر  هزور  ریغ  دهاوخب  رگا  « 1269 . » دیامن بجاو  هزور  ّتین  دناوتیمن  دوش ، رادیب  رهظ  زا  دعب  رگا  و  بحتسم ،
هزور هک  دنک  ّتین  اًلثم  دـیامن ، نیعم  ار  نآ  دـیاب  يوقا  رب  انب  دـشاب ، يددـعتم  عاونا  تسا  هدـش  بجاو  وا  رب  هچنآ  هک  یتروص  رد  دریگب ،

ای تسا  ناضمر  هام  دنادن  رگا  هکلب  مریگیم ، ناضمر  هام  هزور  هک  دنک  ّتین  تسین  مزال  ناضمر  هام  رد  یلو  مریگیم ، رذن  هزور  ای  اضق 
نیا رد  هک  دـشاب  هتفرگ  ّتیم  يارب  هزور  هک  نیا  رگم  دوشیم ، باسح  ناضمر  هاـم  هزور  دـنک ، ّتین  ار  يرگید  هزور  و  دـیامن ، شومارف 

میسقت هناگادج  تمـسق  ود  هب  وا  دوصقم  هک  نیا  رگم  تسا  لمأت  دروم  نآ  ندوب  حیحـص  و  دوشیمن ، باسح  ناضمر  هام  هزور  تروص 
. دوـشیم بوـسحم  ناـضمر  هاـم  هزور  رهظا  رب  اـنب  تروـص  نیا  رد  هک  هزور ، ِندوـب  يرگید  يارب  مه  یکی  بـجاو و  هزور  یکی  دوـش :

حیحـص شزور  نآ  هزور  دوش ، لخاد  حبـص  ات  دـیامن  كرت  ًادـمع  ار  هزور  ّتین  نیعم ، بجاو  هزور  اـی  ناـضمر  هاـم  رد  هاـگره  « 1270»
ریغ هزور  ّتین  ًادـمع  تسا و  ناـضمر  هاـم  دـنادب  رگا  « 1271 . » تسا لـمأت  لـحم  هراّـفک  بوـجو  یلو  تسا  بجاو  وا  رب  اـضق  تـسین و 

، دریگب هزور  هاـم  لوا  زور  ّتین  هب  اًـلثم  رگا  « 1272 . » تسا هدرک  دـصق  هک  ياهزور  هن  دوشیم و  باسح  ناضمر  هزور  هن  دـنک ، ناـضمر 
نّیعم بجاو  هزور  هک  یتروص  رد  هدوب  شوهیب  زور  رسارس  رد  هک  یـسک  « 1273 . » تسا حیحـص  وا  هزور  هدوب ، موس  ای  مود  دمهفب  دعب 

زین ار  نآ  ياضق  هدرک و  مامت  ار  زور  نآ  هزور  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دیآ  شوهب  رهظ  زا  لبق  رگا  یلو  تسین  بجاو  وا  رب  هزور  دـشاب 
ناضمر هام  هک  دنک  شومارف  ای  دنادن  رگا  « 1274 . » تسا يراج  زین  دوش  هعیش  رهظ  زا  لبق  رگا  فلاخم ، دروم  رد  طایتحا  نیمه  دریگب و 

لطاب وا  هزور  هنرگ  دنک و  ّتین  ًاروف  دیاب  دشاب ، هدادن  ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هچنانچ  دوش ، تفتلم  رهظ  زا  شیپ  تسا و 
دعب  252 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  رگا  و  دریگب ؛ هزور  دیاب  دوش ، غلاب  ناضمر  هام  حبـص  ناذا  زا  لبق  هچب  رگا  « 1275 . » دوشیم

ار زور  نآ  هیقب  هک  تسا  نیا  رد  بجاو  طایتحا  دشاب  هدادـن  ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يزیچ  رگا  دوش ، غلاب  رهظ  زا  لبق  ناذا و  زا 
رد طاـیتحا  نیا  و  دورب . نیب  زا  شنونج  دراد  نونج  هک  یـصخش  رگا  تسا  نینچمه  و  دریگب ، زین  ار  زور  نآ  ياـضق  ًادـعب  دریگب و  هزور 

رگا تسین - بجاو  وا  رب  هچ  رگا  تسا - حیحص  ّزیمم  هچب  هزور  نوچ  یلو  تسا ، هتشادن  هزور  ّتین  حبص  لوا  زا  هک  تسا  یغلابریغ  هراب 
هزور ندروآ  اجب  يارب  هک  یسک  « 1276 . » درادن اضق  تسا و  حیحـص  وا  زور  نآ  هزور  دوش ، غلاب  زور  نیب  رد  دـشاب و  هتـشاد  هزور  ّتین 
رگا « 1277 . » دریگب یبحتسم  هزور  دناوتیمن  دراد ، اضق  هزور  هک  یسک  یلو  درادن ، لاکـشا  دریگب  یبحتـسم  هزور  رگا  هدش ، ریجا  یتّیم 

ضیرم رگا  « 1278 . » دیامن مامت  ار  هزور  دنک و  هزور  تین  دیاب  بحتـسم  طایتحا  رب  انب  دوش  ناملـسم  رفاک  رهظ ، زا  شیپ  ناضمر ، هام  رد 
حیحـص هزور و  ندوب  بجاو  دشاب ، هدادن  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  تقو  نآ  ات  دوش و  بوخ  رهظ  زا  شیپ  ناضمر ، هام  رد 

و دریگب ، هزور  تسین  بجاو  ناضمر ، لوا  ای  تسا  نابعـش  رخآ  دراد  کـش  ناـسنا  هک  ار  يزور  « 1279 . » تسین هجو  زا  یلاـخ  شندوب ،
دوش مولعم  دـعب  هچنانچ  دـیامنب و  نآ  دـننام  اضق و  هزور  ّتین  دـیاب  هکلب  دـنک  ناـضمر  هزور  ّتین  دـناوتیمن  دریگب ، هزور  دـهاوخب  رگا 

مولعم دعب  دهد و  ماجنا  تسا  هتـساوخ  وا  زا  ادخ  اًلعف  هک  ار  هچنآ  دنک  دصق  هک  یتروص  رد  و  دوشیم ، باسح  ناضمر  زا  هدوب ، ناضمر 
هزور ای  اضق  هزور  تین  هب  ناـضمر ، لوا  اـی  تسا  نابعـش  رخآ  دراد  کـش  هک  ار  يزور  رگا  « 1280 . » تسا یفاک  زین  هدوب  ناـضمر  دوش 

، نتم لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دنک . ناضمر  هزور  ّتین  دیاب  تسا ، ناضمر  هام  هک  دمهفب  زور  نیب  رد  دریگب و  هزور  نآ  دننام  یبحتـسم و 
253 ص :

« هزور تالطبم  »
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هراشا

ینم هک  دنک  يراک  دوخ  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  ءانمتسا  ، ) ءانمتـسا - 3 عامج . - 2 ندیماشآ . ندروخ و  - 1 دنکیم : لطاب  ار  هزور  زیچ  ُهن 
-5 مالـسلا . مهیلع  نیموـصعم  ربـمغیپ و  نانیـشناج  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربـمغیپ  ادـخ و  هب  نتـسب  غورد  - 4 دــیآ .) نوریب  وا  زا 
اب ندرک  هلاـما  - 8 حبـص . ناذا  ات  سافن  ضیح و  تباـنج و  رب  ندـنام  یقاـب  - 7 بآ . رد  رـس  ماـمت  ندرب  ورف  - 6 قلح . هب  رابغ  ندـناسر 

. دوشیم رکذ  يدعب  لئاسم  رد  بیترت  هب  اهنیا  ماکحا  و  ندرک . یق  - 9 ناور . ياهزیچ 

ندیماشآ ندروخ و 

نان و لثم  دشاب  لومعم  زیچ  نآ  ندـیماشآ  ندروخ و  هچ  دوشیم ، لطاب  وا  هزور  دـماشایب ، ای  دروخب  يزیچ  ًادـمع  رادهزور  رگا  « 1281»
دمهفب تسا  ندروخ  اذغ  لوغـشم  هک  یعقوم  رگا  « 1282 . » دایز ای  دـشاب  مک  هچ  و  تخرد ، هریـش  كاخ و  لثم  دـشابن  لومعم  هچ  بآ ،

دـش دهاوخ  هتفگ  ًادعب  هک  يروتـسد  هب  تسا و  لطاب  شاهزور  درب  دورف  ًادمع  هچنانچ  دروآ و  نوریب  ناهد  زا  ار  همقل  دـیاب  هدـش ، حـبص 
بجاو طایتحا  « 1284 . » دوشیمن لطاب  شاهزور  دماشایب ، ای  دروخب  يزیچ  ًاوهـس  رادهزور  رگا  « 1283 . » دوشیم بجاو  وا  رب  مه  هراّـفک 

هکلب دنک ، يراددوخ  دوریم  راک  هب   254 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  اذغ  ياج  هب  هک  یلوپمآ  لامعتـسا  زا  رادهزور  هک  تسا  نآ 
درادـن و لاکـشا  دوشیم  لامعتـسا  رگید  تهج  هب  اـی  دـنکیم  سحیب  ار  وضع  هک  یلوـپمآ  قـیرزت  یلو  تسین ؛ هجو  زا  یلاـخ  باـنتجا 

ًادمع تسا  هدنام  نادند  يال  هک  ار  يزیچ  رادهزور  رگا  « 1285 . » تسین مزال  هنای ، دشاب  لوا  مسق  زا  تسین  مولعم  هک  یلوپمآ  زا  بانتجا 
یلو دنک ؛ لالخ  ار  شیاهنادند  ناذا  زا  شیپ  تسین  مزال  دریگب ، هزور  دـهاوخیم  هک  یـسک  « 1286 . » دوشیم لـطاب  شاهزور  دربب ، ورف 

شاهزور دور ، ورف  نآ  زا  يزیچ  دنکن و  لالخ  هچنانچ  دنک و  لالخ  دـیاب  دوریم  ورف  زور  رد  هدـنام  نادـند  يال  هک  ییاذـغ  دـنادب  رگا 
دنک لالخ  تسا  بحتـسم  هن ، ای  تفر  دهاوخ  ورف  اذغ  هک  دنادیمن  رگا  یلو  هدرک ، ّتین  هب  لالخا  زاب  دورن  ورف  مه  رگا  دوشیم و  لطاب 

يرما هزور  لاح  ریغ  رد  هک  یتروص  رد  هنیس ، رـس و  طالخا  ندرب  ورف  زاوج  « 1287 . » تسین لطاب  هزور  درب  ورف  ًاوهـس  ًاقافتا و  مه  رگا  و 
هزور بجاو  طایتحا  ربانب  درب ، ورف  ار  نآ  دیسر و  ناهد  ياضف  هب  رگا  تسین و  هجو  زا  یلاخ  دشاب  هدیـسرن  ناهد  ياضف  هب  دشاب و  يداع 
ادیپ تاجن  ندرم  زا  هک  ياهزادنا  هب  دناوتیم  دریمب ، یگنـشت  زا  دـسرتب  هک  دوش  هنـشت  يردـق  هب  رادهزور  رگا  « 1288 . » دنکیم لطاب  ار 
هچب يارب  اذغ  ندیوج  « 1289 . » دنک بانتجا  تارطفم  ریاس  زا  برغم  ات  ناضمر  هام  رد  اّما  دوشیم  لطاب  وا  هزور  یلو  دماشایب  بآ  دـنک 

طایتحا دـنکیمن و  لطاب  ار  هزور  دـسرب ، قلح  هب  ًاـقافتا  هچ  رگا  دـسریمن ، قلح  هب  اـًلومعم  هک  اـهنیا  دـننام  اذـغ و  ندیـشچ  هدـنرپ و  اـی 
، دروخب ار  هزور  فعـض  يارب  دناوتیمن  ناسنا  « 1290 . » دننک كرت  ترورـض  تجاح و  مدع  تروص  رد  ار  روما  نیا  هک  تسا  بحتـسم 

لاکـشا هزور  ندروخ  درک ، لمحت  ار  نآ  دوشیمن  ًالومعم  هک  يروط  هب  هتـشاد ، يدیدش  تقـشم  هک  تسا  يردق  هب  وا  فعـض  رگا  یلو 
255 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دریگب . ار  نآ  ياضق  دیاب  دش  بوخ  رگید  لاس  ات  رگا  یلو  درادن 

عامج

رادقم زا  رتمک  رگا  « 1292 . » دیاین نوریب  مه  ینم  دوش و  لخاد  هاگهنتخ  رادقم  هب  طقف  هچ  رگا  دـنکیم ، لطاب  ار  هزور  یکیدزن  « 1291»
دنک لخاد  ار  هاگهنتخ  زا  رتمک  دناهدیرب  ار  شتلآ  هک  یسک  رگا  یلو  دوشیمن ، لطاب  هزور  دیاین ، نوریب  مه  ینم  دوش و  لخاد  هاگ  هنتخ 

یکیدزن هب  ار  وا  اـی  دـیامن ، یکیدزن  تسا و  هزور  هـک  دـنک  شوـمارف  رگا  « 1293 . » تسا لاکـشا  لحم  شاهزور ، نالطب  مدـع  نـالطب و 
یکیدزن لاح  زا  ًاروف  دیاب  دـشابن ، روبجم  رگید  ای  دـیایب ، شدای  یکیدزن  ماگنه  رد  هچنانچ  یلو  دوشیمن ، لطاب  وا  هزور  دـنیامن ، روبجم 

. تسا لطاب  وا  هزور  دوشن ، جراخ  رگا  دوش و  جراخ 
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ءانمتسا

رایتخا یب  رگا  « 1295 . » دوشیم لطاب  شاهزور  دیآ ؛ نوریب  وا  زا  ینم  هک  دـنک  يراک  دوخ  اب  ینعی  دـنک ، ءانمتـسا  رادهزور  رگا  « 1294»
رد دوشیم ، لطاب  شاهزور  دیآ  نوریب  وا  زا  ینم  رایتخا  یب  هک  دنک  يراک  ًادـمع  رگا  یلو  تسین ، لطاب  شاهزور  دـیآ ، نوریب  وا  زا  ینم 

. دش دهاوخ  جراخ  رایتخا  یب  ینم  راک ، نآ  ببس  هب  هک  دشاب  هتشاد  نانیمطا  ای  دنادب  هک  یتروص 

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ادخ و  هب  نتسب  غورد 

تبسن ًادمع  مالسلا  مهیلع  ترضح  نآ  نانیشناج  ربمغیپ و  ادخ و  هب  اهنیا  دننام  هراشا و  هب  ای  نتـشون  هب  ای  نتفگ  هب  رادهزور  رگا  « 1296»
هلاسر هب  قحلم  ارهز ، ترـضح  اهنآ و  نانیـشناج  ناربمغیپ و  هب  نتـسب  غورد  هک  تسین  هجو  زا  یلاخ  و  تسا . لطاب  وا  هزور  دـهدب  غورد 

ای تسا  بذک  ینخس  هک  دشاب  هتـشاد  کش  رگا  یلو  دنک ، لطاب  ار  هزور  دشاب و  ادخ  هب  نتـسب  غورد   256 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت 
. دوشیمن لطاب  شاهزور  يوقا  رب  انب  دهد ، تبسن  نانآ  زا  یکی  هب  و  هن ،

قلح هب  رابُغ  ندناسر 

رابغ ای  درآ ، لثم  تسالالح  نآندروخ  هکيزیچ  رابغ  هچ  دنکیم ، لطاب  ار  هزور  رهظا  ربانب  قلح  هب  ظیلغ  دود  ای  رابغ  ندناسر  « 1297»
هجو زا  یلاخ  يّوقم  ریغ  اذغ و  نیزگیاج  ریغ  ظیلغ و  ریغ  دود  ای  رابغ  هلیسو  هب  هزور  داسفا  مدع  « 1298 . » دشابمارحنآندروخ هکيزیچ 

دسرب قلح  هب  نآ  دننام  رابغ و  رایتخا  یب  ای  دنکن ، تبظاوم  تسا و  هزور  هک  دنک  شومارف  رگا  « 1299 . » تسا بانتجا  طوحا  یلو  تسین 
. دوشیمن لطاب  شاهزور 

بآ رد  رس  ندرب  ورف 

یلو دوشیم ، لطاب  شاهزور  يوقا  ربانب  دشاب  نوریب  بآ  زا  ندـب  هیقب  هچ  رگا  درب ، ورف  بآ  رد  ار  رـس  مامت  ًادـمع  رادهزور  رگا  « 1300»
ار رس  رود  یظیلغ  لئاح  عنام و  هک  یلاح  رد  نینچمه  و  دوشیمن . لطاب  هزور  دشاب ، نوریب  رس  زا  يرادقم  دریگب و  بآ  ار  ندب  مامت  رگا 

لطاب ار  هزور  رهظا  رب  انب  بآ ، رد  رـس  ماـمت  ندرب  ورف  دـشاب ، نآ  هب  بآ  ندیـسر  زا  عناـم  هک  هدـش  هتـشغآ  يزیچ  هب  رـس  اـی  هتفرگارف و 
. دوشیمن لـطاب  شاهزور  رهظا  رب  اـنب  درب ؛ ورف  بآ  رد  رگید  هعفد  ار  نآ  رگید  فصن  هعفد و  کـی  ار  رـس  فصن  رگا  « 1301 . » دنکیمن
ار وا  رس  مامت  دتفیب و  بآ  رد  رایتخا  یب  رادهزور  رگا  « 1303 . » دنکیم لطاب  ار  هزور  طوحا  ربانب  فاضم ، بآ  رد  رس  ندرب  ورف  « 1302»

تسا هزور  هک  دنک  شومارف  رگا  « 1304 . » دوشیمن لطاب  وا  هزور  درب ، ورف  بآ  رد  ار  رـس  تسا و  هزور  هک  دنک  شومارف  ای  دریگب ، بآ 
صخـش نآ  ای  تسا ، هزور  هک  دـیایب  شدای  بآ  ریز  رد  هچنانچ  درب ؛ ورف  بآ  رد  ار  وا  رـس  روز  هب  يرگید  اـی  درب ، ورف  بآ  رد  ار  رـس  و 

لطاـب شاهزور  درواـین ، نوریب  هچناـنچ  دروآ و  نوریب  ار  رـس  ًاروف  دـیاب  درادرب ، ار  دوـخ  تسد   257 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر 
. دوشیم

حبص ناذا  ات  سافن  ضیح و  تبانج ، رب  ندنام  یقاب 

، دـیامنن ممیت  ًادـمع  رگا  تسا  ممیت  وا  هفیظو  هک  یـسک  دوشیم و  لطاب  شاهزور  دـنکن ، لسغ  حبـص  ناذا  اـت  ًادـمع  بنج  رگا  « 1305»
تقو ناضمر  هاـم  هزور  لـثم  هک  یبجاو  هزور  رد  رگا  « 1306 . » دمآ دـهاوخ  ًادـعب  ناضمر  هام  هزور  ياضق  مکح  تسا و  لطاب  شاهزور 

لسغ و دراذـگن  رابجا  هب  يرگید  هک  نآ  لثم  دـشابن ، دـمع  يور  زا  یلو  دـیامنن ، مه  مّمیت  دـنکن و  لسغ  حبـص  ناذا  ات  تسا ، نیعم  نآ 
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بنج هک  یسک  « 1307 . » تسا لطاب  ناضمر  هام  هزور  ندرک ، شومارف  تروص  رد  یلو  تسا ؛ حیحص  شاهزور  دوش ، راچان  دنک و  ممیت 
اب دـیاب  دوش ، گنت  تقو  ات  دـنکن  لسغ  ًادـمع  رگا  ناـضمر ، هزور  لـثم  تسا  نیعم  نآ  تقو  هک  دریگب  یبجاو  هزور  دـهاوخیم  تسا و 

چیه يارب  يرگید ، نیعم  بجاو  هزور  ای  ناضمر  هاـم  بش  رد  هک  یـسک  « 1308 . » تسا حیحـص  رهظا  رب  اـنب  وا  هزور  دریگب و  هزور  ممیت 
تیصعم رگا  و  دراد ، تقو  ممیت  يارب  طقف  رگا  رهظا  رب  انب  تسا  نینچمه  و  دنک ، بنج  ار  دوخ  دیابن  درادن ، تقو  ممیت  لسغ و  زا  مادک 

، نیعم بجاو  هزور  ای  ناـضمر  هاـم  بش  رد  هک  یـسک  « 1309 . » تسا حیحـص  رهظا  رب  اـنب  ممیت  اـب  شاهزور  دومن ، بنج  ار  دوـخ  درک و 
دباوخب دیابن  دشابن ، وا  يارب  جرح  رـسع و  ندیباوخن  رد  هک  یتروص  رد  دوشیمن ، رادیب  حبـص  ات  دـباوخب  رگا  هک  دـنادیم  تسا و  بنج 

هاگره « 1310 . » دوشیم بجاو  وا  رب  هرافک  اضق و  تسا و  لطاب  شاهزور  دوشن ، رادـیب  حبـص  ات  دـباوخب و  هچنانچ  و  لسغ ؛ زا  دـعب  رگم 
ار لسغ  يارب  حبـص  ناذا  زا  شیپ  ندـش  رادـیب  هب  ناـنیمطا  رگا  دوش ، رادـیب  دـباوخب و  نیعم  بجاو  هزور  اـی  ناـضمر  هاـم  بش  رد  بنج 
ص: نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دوشیم . رادیب  حبـص  ناذا  زا  شیپ  دباوخب  هرابود  رگا  هک  دهدب  لامتحا  هچ  رگا  دباوخن  دیاب  درادـن ،

ناذا زا  شیپ  دـباوخب  رگا  هک  دراد  نانیمطا  ای  دـنادیم  تسا و  بنج  نیعم  بجاو  هزور  ای  ناضمر  هاـم  بش  رد  هک  یـسک  « 1311  » 258
دیاب دنامب ، باوخ  ناذا  ات  دباوخب و  میمـصت  نیا  اب  دنک و  لسغ  ندش  رادیب  زا  دعب  هک  دشاب  هتـشاد  میمـصت  هچنانچ  دوشیم ، رادیب  حبص 

لامتحا ای  دـنادیم  تسا و  بنج  نیعم  بجاو  هزور  ای  ناضمر  هام  بش  رد  هک  یـسک  « 1312 . » دشابیم حیحـص  شاهزور  دریگب و  هزور 
لسغ هک  دشاب  هتشاد  دیدرت  ای  دنک ، لسغ  ندش  رادیب  زا  دعب  دهاوخن  هچنانچ  دوشیم ، رادیب  حبص  ناذا  زا  شیپ  دباوخب  رگا  هک  دهدیم 

ناضمر هام  بش  رد  بنج  رگا  « 1313 . » تسا مزال  هراّفک  اضق و  تسا و  لطاب  شاهزور  دوشن ، رادیب  دباوخب و  هک  یتروص  رد  هن ، ای  دنک 
حبـص ناذا  زا  لبق  دباوخب  هبترم  ود  رگا  هک  دراد  نانیمطا  هک  یتروص  رد  دش ، رادیب  دـیباوخ و  ندـش  بنج  زا  دـعب  نیعم  بجاو  هزور  ای 

ار نآ  ياضق  دـیاب  دـشن ، رادـیب  دـیباوخ و  هرابود  رگا  و  تسا ؛ طایتحا  فالخ  یلو  تسین  مارح  وا  رب  مود  هعفد  ندـیباوخ  دوشیم  رادـیب 
دیاب ار  زور  نآ  ياضق  دشن  رادیب  حبـص  ناذا  ات  دیباوخ و  موس  هعفد  زاب  دـش  رادـیب  رگا  دـهدب و  مه  هرافک  بجاو  طایتحا  رب  انب  دریگب و 
هکلب دوشیمن ، باـسح  لوا  باوخ  هدـش  ملتحم  نآ  رد  هک  ار  یباوـخ  « 1314 . » تسا يوقا  هکلب  طایتحا  قباـطم  هراّـفک  بوجو  دریگب و 

تـسین بجاو  دوـش ، ملتحم  زور  رد  رادهزور  رگا  « 1315 . » دوشیم باـسح  لوا  باوخ  دـباوخب  هراـبود  دوش و  رادـیب  باوخ  نآ  زا  رگا 
هزور هدوب ، ناذا  زا  شیپ  دنادب  هچ  رگا  هدش ، ملتحم  دنیبب  دوش و  رادیب  حبص  ناذا  زا  دعب  ناضمر  هام  رد  هاگره  « 1316 . » دنک لسغ  ًاروف 
دمع يور  زا  هچ  رگا  دـنامب ، بنج  حبـص  ناذا  ات  هاگره  دریگب ، ار  ناضمر  هزور  ياضق  دـهاوخیم  هک  یـسک  « 1317 . » تسا حیحص  وا 
رگید دـشاب  لطاب  شاهزور  رگا  هک  تسا  گنت  يروط  اـضق  هزور  نتفرگ  تقو  هک  یتروص  رد  تسا و  لـطاب  وا  هزور  رهظا  رب  اـنب  دـشابن 

حبص ناذا  زا  شیپ  ناضمر  هام  رد  نز  رگا  « 1318 . » دشاب ناضمر  هام  هزور  هب  قحلم  دراد  لامتحا  درادن ، اضق  هزور  نتفرگ  يارب  یتصرف 
هرافک بوجو  و  تسالطاب . شاهزور  دـنکن ، ممیت  ًادـمع  تساممیت  وا  هفیظو  رگاای  دـنکن ، لـسغ  ًادـمع  دوش و  كاـپ  ساـفنای  ضیح  زا 
يارب دوش و  كاپ  سافن  ضیح و  زا  حبـص  ناذا  کیدزن  نز  رگا  « 1319  » 259 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسین . هجو  زا  یلاخ 

نز رگا  « 1320 . » تسا حیحص  وا  هزور  هدش ؛ كاپ  ناذا  زا  شیپ  هک  دمهفب  ناذا  زا  دعب  ای  دشاب ، هتشادن  تقو  ممیت  لسغ و  زا  مادک  چیه 
وا هزور  دشاب ، برغم  کیدزن  هچ  رگا  دنیبب ، سافن  ای  ضیح  نوخ  زور  نیب  رد  ای  دوش ، كاپ  سافن  ای  ضیح  نوخ  زا  حبـص  ناذا  زا  دـعب 

، دروآ اجب  دـش  هتفگ  هضاحتـسا  ماکحا  رد  هک  یلیـصفت  هب  ار  دوخ  ياهلـسغ  تسا  هضاحتـسا  لاح  رد  هک  ینز  رگا  « 1321 . » تسا لطاب 
انب یلو  دهد ، ماجنا  حبص  زامن  يارب  دیاب  هک  دشاب  یلسغ  ماجنا  هب  طورشم  وا  هزور  تحـص  هک  تسین  هجو  یب  و  تسا ، حیحـص  وا  هزور 

بجاو طاـیتحا  رب  اـنب  و  تسین ، طرـش  وا  هزور  ندوـب  حیحـص  رد  هدـنیآ  بش  هتـشذگ و  بـش  ياـشع  برغم و  ياـهزامن  لـسغ  رهظا  رب 
رب بجاو  يوضو  یلو  تسا  طرـش  شاهزور  ندوب  حیحـص  رد  تسا  بجاو  وا  رب  هک  یلـسغ  ماـجنا  هریثک ، لـثم  مه  هطـسوتم  هضاحتـسم 

مّمیت بوجو  دـنک ، لـسغ  تسناوتن  رگا  تسا ، بجاو  لـسغ  هک  يدراوم  ماـمت  رد  « 1322 . » تسین هزور  تحص  طرـش  هلیلق ، هضاحتـسم 
. دنامب رادیب  حبص  ناذا  ات  دیاب  مّمیت  زا  دعب  بجاو  طایتحا  رب  انب  و  تسین ، هجو  زا  یلاخ 
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ندرک هلاما 

. دنکیم لطاب  ار  هزور  رهظا  رب  انب  دشاب ، هجلاعم  يارب  يراچان و  يور  زا  هچ  رگا  عیام  زیچ  اب  ندرک  هلاما  « 1323»

ندرک یِق 

یب ای  ًاوهـسرگا  یلو  دوشیم ، لطاب  شاهزور  دشاب ، راچان  نآ  دننام  ضرم و  هطـساو  هب  هچ  رگا  دنک ، یق  ًادـمع  رادهزور  هاگره  « 1324»
زا دناوتب  رادهزور  رگا  « 1325  » 260 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دربب . ورف  ًادمع  ار  نآ  دیابن  یلو  درادن ، لاکـشا  دـنک  یق  رایتخا 
هب هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  « 1326 . » دیامن يراددوخ  دیاب  دـشاب ، هتـشادن  تقـشم  ررـض و  وا  يارب  هچنانچ  دـنک ، يراددوخ  ندرک  یق 

غورآ رگا  « 1327 . » درادن لاکـشا  دشاب  هتـشادن  نیقی  رگا  یلو  دنزب  غورآ  ًادمع  دیابن  دیآیم ، نوریب  ولگ  زا  يزیچ  ندز ، غورآ  هطـساو 
رد و  تسا . حیحـص  شاهزور  دور ، ورف  رایتخایب  رگا  دزیرب و  نوریب  ار  نآ  دـیاب  دـیایب ، شناهد  اـی  ولگ  رد  يزیچ  راـیتخا  نودـب  دـنزب و 

ار یلعف  ماجنا  دصق  دمع  ملع و  اب  رادهزور  رگا  « 1328 . » دوشیم بجاو  وا  رب  هراّفک  اضق و  و  لطاب ، شاهزور  يدمع ، ندرب  ورف  تروص 
. درادن هرافک  یلو  تسا  لطاب  شاهزور  دنکیم ، لطاب  ار  هزور  هک  دیامنب 

« هزور هراّفک  »

هراشا

ياضق رب  هوالع  دیاب  دنک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  دمع ، هبش  ای  دمع  هب  رگا  تسا ، بجاو  وا  رب  ناضمر  كرابم  هام  هزور  هک  یـسک  « 1329»
هدنب کی  دیاب  تسا ، بجاو  وا  رب  ناضمر  هزور  هراّفک  هک  یـسک  « 1330 . » دش دهاوخ  هتفگ  ًادعب  هک  يدراوم  رد  رگم  دـهدب  هراّفک  نآ ،

هک دُم - کی  مادک  ره  هب  ای  دنک  ریـس  ار  ریقف  تصـش  ای  دریگب ، هزور  هام  ود  دوشیم  هتفگ  دعب  هلأسم  رد  هک  يروتـسد  هب  ای  دـنک ، دازآ 
نآ لوبق  دـیرخ و  رد  ار  ریقف  رگا  یلو  تسین ، یفاک  لوپ  نداد  و  دـهدب ، اهنیا  دـننام  وج و  اـی  مدـنگ  ینعی  ماـعط ، تسا - ریـس  هد  ًاـبیرقت 
زور کی  یس و  دیاب  دریگب ، ار  ناضمر  هرافک  هزور  هام  ود  دهاوخیم  هک  یـسک  « 1331 . » تسا یفاک  دهد ، ماجنا  زین  ریقف  دنک و  لیکو 
هزور یپ  رد  یپ  زور  کی  یـس و  دهاوخیم  هک  یـسک  نیا  ربانب  درادن ، لاکـشا  دشابن  یپ  رد  یپ  نآ  هیقب  رگا  دریگب و  یپ  رد  یپ  ار  نآ 
دوجو نابرق ، دـیع  لثم  تسا ، مارح  نآ  رد  نتـشاد  هزور  هک  يزور  زور ، کی  یـس و  نیا  نیب  رد  هک  دـنک  باختنا  ار  ینامز  دـیاب  دریگب 

. دـیآ شیپ  ناضمر  كرابم  هام  ای  دـشاب  هدرک  رذـن  هکنیا  لثم  دـشاب ، بجاو  وا  رب  نآ  هزور  هک  دـشابن  يزور  نینچمه  و  دـشاب ، هتـشادن 
، انز بارـش و  لثم  دشاب  مارح  ًاتاذ  نآ  هچ  دـنک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  یمارح  زیچ  هب  رگا  « 1332  » 261 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر 

هدنب کی  دیاب  ینعی  دوشیم ، بجاو  وا  رب  عمج  هراّفک  طایتحا  ربانب  ضیح ، لاح  رد  رـسمه  اب  یکیدزن  لثم  دشاب ، هدش  مارح  یتهج  هب  ای 
هچنانچ و  دهدب ؛ اهنیا  دننام  نان و  ای  وج  ای  مدنگ  دُم  کی  اهنآ  مادک  ره  هب  ای  دنک  ریس  ار  ریقف  تصـش  دریگب و  هزور  هام  ود  دنک و  دازآ 

رد هچنانچ  دریگب ، هزور  ار  ینیعم  زور  هک  دنک  رذن  رگا  « 1333 . » دهد ماجنا  دیاب  تسا  نکمم  هک  مادک  ره  دشابن ، نکمم  شیارب  هس  ره 
یلو دهد ، ماعط  ریقف  تصـش  هب  ای  دریگب  هزور  یپ  رد  یپ  هام  ود  ای  دیامن  دازآ  هدـنب  کی  دـیاب  دـنک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  ًادـمع  زور  نآ 
رهظ زا  دعب  هچ  رهظ و  زا  شیپ  هچ  زور  نآ  رد  دناوتیم  یبحتـسم  هزور  دننام  دریگب ، هزور  نآ  يارب  ار  يزور  دـشاب و  قلطم  وا  رذـن  رگا 

تروص رد  تسا ، هتفرگ  ناـضمر  هاـم  هزور  ياـضق  هک  یـسک  « 1334 . » دریگب هزور  شرذــن  يادا  يارب  يرگید  زور  رد  دــنک و  راـطفا 
دعب رگا  و  تسا ، مارح  رهظ  زا  دعب  راطفا  یلو  دهد  ماجنا  يرگید  تقو  رد  ار  اضق  نآ  دـنک و  راطفا  دـناوتیم  رهظ  زا  شیپ  تقو  تعـسو 

هک یسک  « 1335 . » تسا نتفرگ  هزور  زور  هس  ییاناوت  مدع  تروص  رد  ریقف و  هد  ماعطا  وا  هرافک  دهدب و  هرافک  دیاب  دـنک  راطفا  رهظ  زا 
هرافک اضق و  تسا ، هدوبن  برغم  دمهفب  دعب  دنک و  راطفا  هدش  برغم  دیوگیم  هک  یسک  هتفگ  هب  رگا  دهد ، صیخـشت  ار  تقو  دناوتیم 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 223 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


، رهظ زا  شیپ  هچ  رگا  دورب ، رفـس  هب  هرافک  زا  رارف  يارب  رگا  هدرک ، لـطاب  ار  دوخ  هزور  ًادـمع  هک  یـسک  « 1336 . » دوشیم بجاو  وا  رب 
هک دوش  مولعم  دعب  دنک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  ًادمع  تسا و  ناضمر  هام  لوا  زور  هک  دـنک  نیقی  رگا  « 1337 . » دوشیمن طقاس  وا  زا  هرافک 

ار دوخ  هزور  ًادـمع  و  لاوش ، لوا  ای  تسا  ناضمر  رخآ  هک  دـنک  کش  ناسنا  رگا  « 1338 . » تسین بجاو  وا  رب  هرافک  هدوب ، نابعـش  رخآ 
رادهزور هک  دوخ  نز  اب  ناضمر  هام  رد  رادهزور  رگا  « 1339 . » تسین بجاو  وا  رب  هرافک  هدوب ، لاوش  لوا  هک  دوش  مولعم  دعب  دنک ، لطاب 

، لئاسملا حیـضوت  هلاسر  رگا  یلو  دهدب  دیاب  ار  نز  هزور  شدوخ و  هزور  هرافک  دشاب ، هدرک  روبجم  ار  نز  هچنانچ  دـنک ، یکیدزن  تسا 
، هدوب یضار  یکیدزن  هب  نز  رگا  هرافک و  کی  نز  دهدب و  هرافک  ود  درم  بجاو  طایتحا  رب  انب  دوش ، یـضار  نز  ءانثا  رد   262 ص : نتم ،

هزور هک  يرگید  راک  ای  دیامن  یکیدزن  هک  دنک  روبجم  اردوخ  رادهزور  رهوش  ینز  رگا  « 1340 . » دوشیم بجاو  هرافک  کی  مادکره  رب 
، دریگیمن هزور  يرامیب  ای  ترفاسم  ببس  هب  هک  یـسک  « 1341 . » دهدب ار  رهوش  هزور  هرافک  تسین  بجاو  دهد ، ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار 

مزال یلو  درک  یهاتوک  نآ  ندروآاجب  رد  دیابن  دوش  بجاو  هرافک  رگا  « 1342 . » دنک یکیدزن  هب  روبجم  ار  دوخ  رادهزور  نز  دناوتیمن 
. دوشیمن هفاضا  نآ  رب  يزیچ  درواین ، اجب  ار  نآ  لاس  دنچ  دوش و  بجاو  هرافک  رگا  « 1343 . » داد ماجنا  ار  نآ  ًاروف  تسین 

تسا بجاو  هزور  ياضق  طقف  هک  يدراوم 

هرافک تسا و  بجاو  ناـسنا  رب  هزور  ياـضق  طـقف  مه  رگید  تروص  دـنچ  رد  دـش  ناـیب  هتـشذگ  لـئاسم  رد  هک  يدراوم  زا  ریغ  « 1344»
دوشن رادیب  مود  باوخ  زا  حبـص  ناذا  ات  دـش  هتفگ  یلبق  لئاسم  رد  هک  یلیـصفت  هب  دـشاب و  بنج  ناضمر  هام  بش  رد  - 1 تسین : بجاو 
نودب دوش ، علطم  ندش  حبص  زا  دناوتیم  هک  یـسک  - 2 تسا . هرافک  نداد  رد  زین  بجاو  طایتحا  اضق ، رب  هوالع  دـش  هتفگ  هکناـنچ  یلو 

نانیمطا درک و  قیقحت  یسک  نینچ  رگا  یلو  تسا ، هدوب  حبص  هک  دوش  مولعم  دعب  دهد و  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  قیقحت ،
لوق هب  تسا ، قیقحت  هب  رداق  هک  یـسک  - 3 تسین . بجاو  وا  رب  اضق  دوب ، هدش  حبـص  هک  دش  مولعم  دعب  یلو  هدـشن  حبـص  هک  درک  ادـیپ 

دنکیم لطاب  ار  هزور  هک  يراک  و  تسا ، بش  هک  دنک  ادیپ  نانیمطا  وا  فرح  زا  هچ  رگا  دنک  دامتعا  هدشن ، حبـص  دـیوگیم : هک  یـسک 
ندوب بش  هب  نیقی  ناسنا  هدشن و  حبص  دنهد  تداهش  لداع  رفن  ود  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ، هدوب  حبـص  دوش  مولعم  دعب  دهد و  ماجنا 

هدش و حبص  دیوگب  یسک  هک  نیا  - 4 دنک . ادیپ  نانیمطا  اهنآ  فرح   263 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  زارگا  یتح  دشاب ، هتـشادن 
ییاهنت هب  شدوخ  هک  یلاح  رد  تسا ، هدوب  حبـص  دوش  مولعم  دعب  دروخب  يزیچ  دیوگیم و  غورد  ای  دـنکیم  یخوش  دـنک  نامگ  ناسنا 

دـنک و ادـیپ  نانیمطا  نانآ  هتفگ  زا  ناسنا  و  تسا ، هدـش  برغم  هک  دـیوگب  یقثوم  صخـش  ای  لداع  رفن  ود  - 5 دـنک . قیقحت  تسناوتیم 
طایتحا ربانب  یلو  تسا ، هدوبن  برغم  دمهفب  دـعب  دـنک ، راطفا  یکیرات  رطاخ  هب  ناسنا  - 6 دوب . هدشن  برغم  دمهفب  ًادعب  اما  دـیامن ، راطفا 

برغم دش  مولعم  دـعب  درک ، راطفا  هدـش و  برغم  تشاد  نانیمطا  یکیرات  رطاخ  هبرگایلو  دـهدب ، هرافک  دـیاب  تروص  نیارد  زین  بجاو 
مامت هک  نیا  ای  دریگب ، هزور  دنک و  شومارف  ار  تبانج  لسغ  هک  یـسک  - 7 تسین . بجاو  مه  اضق  رهظا  رب  انب  هکلب  درادـن ، هرافک  هدوبن ،

حبص زا  قیقحت  لاؤس و  نودب  ینادنز  ای  انیبان  صخش  - 8 دنک . شومارف  ار  نتفرگ  هزور  ای  دشاب ، هدرکن  هزور  ّتین  دشاب و  باوخ  ار  زور 
لطاب شاهزور  دنک  یق  ًادمع  یـسک  رگا  « 1345 . » تسا هدوب  حبـص  دوش  مولعم  دعب  دهد ، ماجنا  دنکیم  لطابار  هزور  هک  يراک  ندـش ،

«1346 . » تسا مزـال  هراـفک  بجاو ، طاـیتحاربانب  ناور ، زیچ  اـب  ندرک  هلاـما  تروص  رد  تسین و  بجاو  هراـفک  یلو  دراد ، اـضق  تسا و 
رتهب و  دـشاب ، ندـش  کنخ  لـثم  وضو ، ریغ  يارب  رگا  یتح  تسا  زیاـج  رادهزور  يارب  ندـینادرگ ، ناـهد  رد  بآ  ینعی  ندرک ، هضمـضم 

ریغ يارب  رگا  یلو  دزیرب ، نوریب  ار  ناهد  بآ  هبترم  هس  هضمـضم ، زا  دـعب  تسا  بحتـسم  و  دـهدن ، ماجنا  ار  راـک  نیا  وضوریغ  رد  تسا 
نیا ياضق  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  تفر ، ورف  وا  قلح  رد  بآ  رایتخا  نودـب  و  درک ، قاشنتـسا  ای  هضمـضم  اوادـم  ریغ  بجاو و  يوضو 
قلح هب  وراد  هک  دنادن  رگا  دشکب  همرس  ای  دزیرب  وراد  شوگ  ای  ینیب  رد  يرورـض  ریغ  نامرد  يارب  رادهزور  رگا  « 1347 . » دریگب ار  هزور 
قلح هب  هک  دنادب  رگا  اما  دریگب  ار  هزور  ياضق  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  تفر  نیئاپ  دیـسر و  قلح  هب  يراجم  نیا  زا  ًاقافتا  یلو  دـسریم 
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يارب ندرک  كاوـسم  « 1348  » 264 ص : نتم ، لـئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  تسا . بـجاو  نآ  ياـضق  لـطاب و  هزور  رهظا  رب  اـنب  دـسریم ،
دراذگن دنک ، دراو  ناهد  رد  هرابود  دروآ و  نوریب  ناهد  زا  ار  كاوسم  رگا  یلو  تسا ، بحتـسم  هکلب  زیاج و  هضمـضم  دـننام  رادهزور ،

رد رگا  « 1349 . » درادن یعنام  دوشیم ، کلهتسم  ناهد  بآ  رد  هک  دشاب  مک  يردق  هب  كاوسم  بآ  رگا  یلو  دوش ، قلح  لخاد  نآ  بآ 
اـضق هدوب ، حبـص  دوش  مولعم  دعب  دهد ، ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هدشن و  حبـص  هک  دـنک  نیقی  قیقحت  زا  دـعب  ناضمر ، هام 

زا شیپ  هن ، ای  هدش  حبـص  هک  دنک  کش  رگا  یلو  دنک ، راطفا  دناوتیمن  هن ، ای  هدش  برغم  هک  دنک  کش  ناسنا  رگا  « 1350 . » تسین مزال 
. دهد ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  دناوتیم  مه  قیقحت 

اضق هزور  ماکحا 

بجاو دوش ، ناملـسم  رفاک  رگا  « 1352 . » دـیامن اضق  هدوب  هناوید  هک  ار  یناـمز  ياـههزور  تسین  بجاو  دوش ، لـقاع  هناوید  رگا  « 1351»
رفاک هک  ار  ینامز  ياههزور  ددرگ ، ناملسم  هرابود  دوش و  رفاک  یناملـسم  رگا  یلو  دیامن ، اضق  هدوب  رفاک  هک  ار  ینامز  ياههزور  تسین 

تسم نآ  هطساو  هب  هک  ار  يزیچ  هچ  رگا  دیامن ، اضق  دیاب  هدش ، توف  یتسم  ّتلع  هب  ناسنا  زا  هک  ياهزور  « 1353 . » دیامن اضق  دیاب  هدوب 
. درادن یعنام  دریگب  لوا  هک  ار  مادک  ره  ياضق  دشاب ، هشاد  اضق  هزور  ناضمر  هام  دنچ  زا  رگا  « 1354 . » دشاب هدروخ  هجلاعم  يارب  هدش ،

هدنام يدعب  ناضمر  هب  مه  زور  جنپ  دشاب و  هتـشاد  اضق  هتـشذگ  ِناضمر  زا  زور  جنپ  اًلثم  دشاب ، گنت  رخآ  ناضمر  ياضق  تقو  رگا  یلو 
265 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دریگب . ار  هتشذگ  ِناضمر  ياضق  لوا  دیاب  دشاب ،

رفاسم هزور  ماکحا 

نتفرگ هزور  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، هدرک  رذـن  ار  رفـس  رد  نتفرگ  هزور  هک  نیا  رگم  دریگب ، هزور  رفـس  رد  دـناوتیمن  رفاسم  « 1355»
رفاسم تیاور ، رب  انب  هک  هفرـشم  هنیدم  رد  رگم  تفرگ ، دیاب  ءاجر  تین  هب  رفـس  رد  ار  یبحتـسم  هزور  بجاو  طایتحاربانب  و  تسا ، حیحص 

رفس رد  دناوتیمن  تسا ، هتـسکش  وا  یتعکر  راهچ  زامن  هک  يرفاسم  « 1356 . » دریگب هزور  زور  هس  تجاح  ندش  هدروآرب  يارب  دـناوتیم 
رد لئاسم  لیـصفت  و  دریگب ، ار  شاهزور  مه  رفـس  لاح  رد  دـیاب  تسا  یتعکر  راهچ  ینعی  ماـمت ، وا  زاـمن  هک  يرفاـسم  یلو  دریگب ، هزور 

، هنای دـشاب  هتـشاد  ترفاسم  ّتین  بش  زا  هچ  دوشیم ، لطاب  شاهزور  دور  رفـس  هب  رهظ  زا  لـبق  رفاـسم  رگا  « 1357 . » تشذـگ رفاسم  زامن 
ترفاسم زا  رهظ  زا  دعب  رفاسم  رگا  « 1358 . » دنکن ترفاسم  هتشادن ، ترفاسم  میمصت  لبق  بش  زا  رگا  هک  تسا  نیا  بحتسم  طایتحا  یلو 

هک یتروص  رد  ددرگرب ، رهظ  زا  لبق  رگا  یلو  تسا ، لطاب  زور  نآ  هزور  دـشابن ، تسا  مامت  زاـمن  هک  ییاـج  رد  زور  نآ  رهظ  ددرگرب و 
شومارف رگا  « 1359 . » تسا حیحص  مه  شاهزور  دنکب و  هزور  تین  دیاب  نیاربانب  دوشیم ، بجاو  وا  رب  زور  نآ  هزور  دشاب ، هدرکن  راطفا 

دنادن رفاسم  رگا  « 1360 . » تسا لطاب  شاهزور  دریگب ، هزور  رفس  رد  تسا و  لطاب  رفاسم  هزور  هک  دنک  شومارف  ای  تسا ، رفاسم  هک  دنک 
266 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا . حیحص  شاهزور  دریگب  هزور  تسین و  حیحص  رفس  رد  هزور  هک 

تسین بجاو  اهنآ  رب  هزور  هک  یناسک 

هزور رگا  و  دریگب ، هزور  دـیابن  دراد ، ررـض  وا  يارب  نتفرگ  هزور  دـنک  ناـمگ  اـی  دـنادب  هک  يروط  هب  دـشاب  ضیرم  یـسک  رگا  « 1361»
. دـنک راـطفا  ار  شاهزور  دـناوتیم  دـشاب ، ییـالقع  وا  فوخ  هک  یتروص  رد  ررـض  فوخ  تروص  رد  و  تسین ، حیحـص  شاهزور  دریگب 

دعب ناـضمر  اـت  هچناـنچ  و  تسین ، بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، تقـشم  وا  يارب  اـی  دریگب  هزور  دـناوتیمن  يریپ  ّتلع  هب  هـک  یـسک  « 1362»
کی زورره ، يارب  تسا  بجاو  دنک ، اضق  ار  هزور  دعب  ناضمر  ات  دـناوتن  هک  یتروص  رد  و  تسا ، اضق  بوجو  يوقا  دریگب ، هزور  دـناوتب 

هب یلو  هتشاد  ار  هزور  ياضق  ییاناوت  هک  یـسک  نینچمه  و  دهد ، هقدص  اهنیا  دننام  وج و  ای  مدنگ  زا  تسا - ریـس  هد  ًابیرقت  هک  ماعط - دُم 
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. دـهدب هرافک  دـش  هتفگ  هک  يرادـقم  هب  هزور  ياضق  رب  هوالع  دـیاب  هتخادـنا ، ریخأت  دـعب  ناضمر  ات  ار  نآ  ياضق  مکح ، نتـسنادن  ببس 
ءاضق یلو  درادـن ، مه  هرافک  تسین و  بجاو  هزور  دـنرادن ، نتفرگ  هزور  رب  تردـق  دـناهدش و  غلاب  هزاـت  هک  يرتخد  اـی  رـسپ  رب  « 1363»

وا رب  هزور  دراد ، تقـشم  وا  يارب  ای  دـنک ، لمحت  ار  یگنـشت  دـناوتیمن  دوشیم و  هنـشت  دایز  هک  دراد  یـضرم  ناسنا  رگا  « 1364 . » دراد
تـسا بجاو  ییاناوت  مدـع  تروص  رد  و  دریگب ، ار  نآ  ياضق  تسا  بجاو  دریگب  هزور  دـناوتب  دـعب  ناـضمر  اـت  رگا  یلو  تسین ، بجاو 

ای شلمح  يارب  هزور  تسا و  کیدزن  وا  ندـییاز  هک  ینز  « 1365 . » دهد هقدص  اهنیا  دننام  وج و  مدـنگ و  زا  ماعط  دـُم  کی  زورره  يارب 
، هتفرگن هک  ار  ییاههزور  تروص  ود  ره  رد  دهدب و  ریقف  هب  ماعط  دُم  کی  زور  ره  يارب  دیامن و  راطفا  تسا  بجاو  دراد ، ررـض  شدوخ 
ای دهدب  ریـش  ترجا  اب  هچ  وا ، هیاد  ای  دـشاب  هچب  ردام  هچ  تسا ، مک  وا  ریـش  دـهدیم و  ریـش  هچب  هک  ینز  « 1366 . » دیامن اضق  دیاب  ًادـعب 

ریقف هب  ماعط  دـُم  کی  زور  ره  يارب  دـنک و  راطفا  تسا  بجاو  دادررـض ، دـهدیم  ریـش  هک  ياهچب  اـی  شدوخ  يارب  هزور  رگا  ترجایب ،
، دیامن  267 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  اضق  دیاب  رذع ، ندش  فرط  رب  زا  دعب  هتفرگن  هک  ار  ییاههزور  تروص  ودره  رد  و  دهدب ،
ار وا  ترجا  هک  يرگید  صخش  زا  ای  هچب  ردام  ای  ردپ  زا  هچب ، نداد  ریش  يارب  ای  دهد ، ریـش  ار  هچب  ترجایب  هک  دوش  ادیپ  یـسک  رگا  و 

. دریگب هزور  دهدب و  وا  هب  ار  هچب  هک  تسا  بجاو  دریگب ، ترجا  دهدب 

بحتسم هزور  مارح - هزور 

تافانم هچ  تسین ، حیحص  رهوش  ِنذا  نودب  نز ، يارب  یبحتـسم  هزور  طایتحا  رب  انب  « 1368 . » تسا مارح  نابرق  رطف و  دـیع  هزور  « 1367»
بجاو دوخ  رب  يوحن  هب  هک  ياهزور  زا  ار  نز  شقح ، اب  تاـفانم  رطاـخ  هب  رهوش  رگا  و  دـشاب ، هتـشادن  هچ  دـشاب و  هتـشاد  رهوش  قح  اـب 

. تسین طرش  رهوش  نذا  دوش  گنت  هزور  تقو  رگا  یلو  دریگب ، هزور  دیابن  نز  دراد  تعـسو  هزور  تقو  هک  یتروص  رد  دنک ، عنم  هدومن 
بجوم هک  نیمه  يوقا  رب  انب  هچرگ  تسا ، طرش  ردام  ردپ و  نذا  دنزرف ، یبحتسم  هزور  ندوب  حیحص  رد  بحتـسم  طایتحا  رب  انب  « 1369»

268 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا . حیحص  شاهزور  دنشاب  هدرکن  یهن  ای  دوشن و  اهنآ  یتحاران 

« هام لوا  ندش  تباث  هار  »

دنیوگب دوشیم ، ادیپ  نانیمطا  ای  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  هک  ياهدع  مود : دـنیبب . ار  هام  ناسنا  دوخ  لوا : دوشیم : تباث  قیرط  جـنپ  هب  هام  لوا 
هب دیدج  هام  هک  یماگنه  دـشاب ، لیبق  نیا  زا  تسا  نکمم  و  دوش ؛ ادـیپ  نیقی  نآ  هطـساو  هب  هک  زیچ  ره  تسا  نینچمه  و  میاهدـید ، ار  هام 

ياهلاه اب  هارمه  تسا  کیرات  هک  نآ  رگید  همین  تسا ، ینارون  اًلماک  هک  لاله  هریاد  مین  رب  هوالع  ینعی  دوش ، هدهاشم  راد  قوط  تروص 
رگا نینچمه  تسا . مود  زور  ادرف  هدوب و  هام  لوا  زور  هتـشذگ  زور  هک  دشاب  نیا  هناشن  دناوتیم  یتلاح  نینچ  هک  دوش ، هدـید  مک  رون  زا 

هام مهدزیس  بش  رد  اما  تسا ، مایس  زور  زور ، نآ  هک  دوش  مکح  باحصتسا  رب  انب  هتـشذگ  هام  مایـس  بش  رد  هام  ندشن  هدید  لیلد  هب 
تـسا هام  مهدراهچ  بش  عقاو  رد  بش  نآ  هک  دشاب  نیا  هناشن  دناوتیم  تمالع ، نیمه  هک  دوش ، هدید  لماک  ردب  تروص  هب  هام  هدـنیآ ،

و مدید ، ار  هام  دیوگب  یکی  هک  نیا  ای  میاهدید  ار  هام  بش  رد  هک  دـنیوگب  لداع  درم  ود  موس : تسا . هدوب  زور  هن  تسیب و  هتـشذگ  هام  و 
دشاب عقاو  فالخ  ناشتداهـش  ای  دنیوگب ، رگیدکی  فالخ  رب  ار  هام  تفـص  رگا  یلو  مدید ، ار  نابعـش  هام  لبق ، زور  یـس  دیوگب  يرگید 

هطـساو هب  هک  درذـگب  نابعـش  هام  لوا  زا  زور  یـس  مراهچ : دوشیمن . تباث  هام  لوا  دوب ، قفا  فرط  هام  هریاد  لخاد  دـنیوگب  هک  نیا  لثم 
عرش مکاح  مجنپ : دوشیم . تباث  لاوش  هام  لوا  نآ ، هطساو  هب  هک  درذگب  ناضمر  لوا  زا  زور  یس  دوشیم و  تباث  ناضمر  هام  لوا  نآ ،

ای نیقی  نانآ  هتفگ  زا  ناسنا  رگا  یلو  دوشیمن ، تباـث  نیمّجنم  ییوگـشیپ  اـب  هاـم  لوا  « 1370 . » رهظا رب  انب  تسا  هاـم  لوا  هک  دـنک  مکح 
هلاسر دوش  تباث  دـعب  دریگن . هزور  دوشن و  تباث  یـسک  يارب  ناضمر  هاـم  لوا  رگا  « 1371 . » دیامن لمع  نآ  هب  دیاب  دـنک ، ادـیپ  نانیمطا 

دش هدید  هام  يرهش  رد  رگا  « 1372 . » دیامن اضق  ار  زور  نآ  هزور  دیاب  دـناهدید ، ار  هام  شیپ  بش  هک   269 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت 
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هدـید هام  مه  اجنآ  رد  دوبن  یعنام  نیمز  ای  نامـسآ  رد  رگا  دـننکب  نانیمطا  ای  نیقی  هک  تسا  دـیفم  رگید  رهـش  نینکاس  يارب  یتروص  رد 
. دننک افتکا  رگید  رهـش  رد  هام  ندید  هب  دنناوتیمن  دنـشاب  هتـشادن  نیقی  بلطم  نیا  هب  رگا  یلو  برغ ، رد  ای  دشاب  قرـش  رد  هچ  دـشیم ،

دهاش رفن  ود  اًلثم  تسا ، ربتعم  ًاعرـش  هک  هدوب  یهار  زا  فارگلت  دـنادب  ناـسنا  هک  نیا  رگم  دوشیمن ، تباـث  فارگلت  هب  هاـم  لوا  « 1373»
ناـسنا هـک  ار  يزور  « 1374 . » دـشاب رگید  تاراما  اههناشن و  همیمـض  اـب  هچ  رگا  دوش ، ناـنیمطا  ببـس  هکنآ  اـی  دـناهداد  تداهـش  لداـع 

هلاسر دنک . راطفا  دیاب  تسا  لاوش  لوا  هک  دمهفب  برغم  زا  شیپ  ات  رگا  یلو  دریگب  هزور  دیاب  لاوش ، لوا  ای  تسا  ناضمر  رخآ  دنادیمن 
270 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت 

سمُخ

هراشا

هب هک  يرهاوـج  - 5 مارح . هب  طولخم  لـالح  لاـم  - 4 جنگ . - 3 ندعم . - 2 بسک . تـعفنم  - 1 دوـشیم : بجاو  سمخ  زیچ  تـفه  رد 
اهنیا ماکحا  و  درخب . ناملـسم  زا  یمذ  رفاک  هک  ینیمز  - 7 گنج . تمینغ  - 6 دیآیم . تسد  هب  ایرد  رد  نتفر  ورف  ینعی  یصاوغ ، هطـساو 

. دش دهاوخ  رکذ  يدعب  لئاسم  رد  بیترت  هب 

بسک تعفنم 

زا دروآ و  اجب  ار  یتیم  هزور  زامن و  اًلثم  هچ  رگا  دروآ ، تسد  هب  یلام  رگید  ياهبـسک  اـی  تعنـص  اـی  تراـجت  زا  ناـسنا  هاـگ  ره  « 1375»
ًادعب هک  يروتـسد  هب  ار  نآ  مجنپ  کی  ینعی  سمخ ، دیاب  دـیایب ، دایز  شتالایع  وا و  لاس  جراخم  زا  هچنانچ  دـنک ، هیهت  یلام  نآ ، ترجا 
رخآ اـت  هک  هیزیهج  زا  هچنآ  دربیم ، دوخ  لزنم  هب  ار  نآ  رتخد  دـهدیم و  شرتـخد  هب  ردـپ  هک  ياهیزیهج  « 1376 . » دهدب دوشیم  هتفگ 

نتـشادن هک  تسا  يزیچ  ای  تسوا و  لزنم  زاین  زیچ  نآ  هدوب و  یقافتا  وا  ندرکن  هدافتـسا  هک  نآ  رگم  دراد ، سمخ  هدرکن ، هدافتـسا  لاس 
هب یلاـم  بسک  ریغ  زا  رگا  « 1377 . » درادـن سمخ  تروص  نیا  رد  هک  تسوا  نأش  فـالخ  نآ   271 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر 

، دسرب وا  هب  يزیچ  فقو ، ای  یمومع  ای  یـصخش  رذن  ای  تیـصو  هار  زا  هک  نیا  ای  دنهدب ، هزیاج  ای  دنـشخبب  وا  هب  يزیچ  اًلثم  دروآ ، تسد 
ناـسنا هب  هک  یثرا  دریگیم و  نز  هک  ار  يرهم  « 1378 . » دهدب ار  نآ  سمخ  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دـیایب ، دایز  شلاس  جراخم  زا  رگا 

، دهدب سمخ  دیاب  دمآ ، هفاضا  شلاس  جراخم  زا  رگا  بجاو  طایتحا  ربانب  تسا ، دـنواشیوخ  وا  اب  دـنادیمن  هک  دـسریم  يدـنواشیوخزا 
، درادن سمخ  دیایب  دایز  شلاس  جراخم  زا  هچ  رگا  تسا ، دـنواشیوخ  وا  اب  دـنادیم  هک  دـسریم  يدـنواشیوخ  زا  هک  رگید  ياهثرا  یلو 
رس رگا  دهدیم ، ضرق  ناسنا  هک  ار  یلوپ  « 1379 . » دهدب ار  نآ  سمخ  تسا  بجاو  هدادن ، ار  لام  سمخ  ثِّروم  هک  دراد  ملع  رگا  یلو 

نامز ره  تروص ، نیا  ریغ  رد  تسوا . ِيدوجوم  مکح  هب  دشاب ، نکمم  رسع ، نودب  نآ  لوصو  دشاب و  هدیـسرارف  نآ  لوصو  دعوم  لاس ،
قلعت سمخ  نآ ، لـصا  هب  دریگیم  ضرق  ناـسنا  هک  ار  یلوـپ  دـهدب و  ار  نآ  سمخ  دـیاب  طیارـش ، رگید  قـقحت  اـب  درک ، لوـصو  ار  نآ 

زا يزیچ  دـنک و  فرـصم  رتمک  ار  بسک  تعفنم  تعانق ، هطـساو  هب  رگا  « 1380 . » تسا عفاـنم  رگید  مکح  هب  نآ  عفاـنم  یلو  دریگیمن ،
دمآرد زا  لاس  رد  دوخ  نأش  اب  بسانتم  فراعتم و  زا  رتشیب  یـسک  رگا  نینچمه  و  دـهدب . ار  نآ  سمخ  دـیاب  دـیایب ، داـیز  لاـس  جراـخم 

ار وا  جراـخم  رهوـش  هک  ینز  لـثم  دـهدیم ، ار  وا  جراـخم  يرگید  هک  یـسک  « 1381 . » دهدب دیاب  ار  دئاز  رادـقم  سمخ  دـنک  فرـصم 
جرخ ار  نآ  زا  يرادـقم  رگا  یلو  دـهدب ، دروآیم  تسد  هب  هک  ار  یلاـم  ماـمت  سمخ  دـیاب  دـشاب  هتـشاد  یبـسک  شدوـخ  رگا  دـهدیم ،

، دیامن فقو  دوخ  دالوا  رب  اًلثم  ینیعم  دارفا  رب  ار  یکلم  رگا  « 1382 . » دهدب ار  هدنامیقاب  سمخ  دیاب  طقف  دشاب ، هدرک  نآ  دننام  ترایز و 
نآ سمخ  دیاب  دیایب ، دایز  نانآ  لاس  جراخم  زا  دنروآ و  تسد  هب  يزیچ  نآ  زا  دننک و  يراکتخرد  تعارز و  کلم  نآ  رد  اهنآ  هچنانچ 
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نتفرگاب صخش  دیایب و  دایز  شلاس  جراخم  زا  هتفرگ ، یبحتـسم  هقدص  تاکز و  سمخ و  تباب  ریقف  هک  ار  یلام  رگا  « 1383 . » دنهدب ار 
رگتعنص بساک و  رجات و  « 1384 . » دهدب ار  نآ  سمخ   272 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا  بجاو  دشابن  ریقف  رگید  لام ، نیا 

؛ دنهدب دیآیم  دایز  ناشلاس  جرخ  زا  هکار  هچنآ  سمخ  دیاب  درذگب ، هک  لاس  کی  دننکیم  یبساک  هب  عورـش  هک  یتقو  زا  اهنیا  دـننام  و 
، درذگب هدرب  هدیاف  هک  یعقوم  زا  لاس  کی  هک  نآ  زا  دـعب  دربب ، یتعفنم  دـنک و  ياهلماعم  ًاقافتا  رگا  تسین ، یبساک  شلغـش  هک  یـسک  و 
، دـیآ شتـسد  هب  یتعفنم  تقو  ره  لاس  نیب  رد  دـناوتیم  ناـسنا  « 1385 . » دـهدب هدـمآ  دایز  شلاس  جرخ  زا  هک  ار  يرادـقم  سمخ  دـیاب 
هک نآ ، دـننام  تعارز و  ِسمخ  نداد  يارب  رگا  دزادـنیب و  ریخأت  يرمق ، لاس  رخآ  اـت  ار  سمخ  نداد  تسا  زیاـج  دـهدب و  ار  نآ  سمخ 

يارب دیاب  بساک  رجات و  دننام  هک  یـسک  « 1386 . » درادن لاکشا  دهد ، رارق  یسمش  ار  یـسمخ  لاس  دوشیم ، ماجنا  یـسمش  لاس  قباطم 
دننک رسک  تعفنم  نآ  زا  ار  شگرم  عقوم  ات  جراخم  دیاب  دریمب ، لاس  نیب  رد  دروآ و  تسد  هب  یتعفنم  رگا  دهد ، رارق  لاس  سمخ ، نداد 
نییاپ شتمیق  لاس  نیب  رد  دشورفن و  ار  نآ  و  دور ، الاب  هدیرخ  تراجت  يارب  هک  یسنج  تمیق  رگا  « 1387 . » دنهدب ار  هدنامیقاب  سمخ  و 

دیرخ و دریگیم و  کلم  هراجا  اًلثم  دراد ، بسک  هتـشر  دنچ  هک  یـسک  « 1388 . » تسین بجاو  وا  رب  هتفر  الاب  هک  يرادـقم  سمخ  دـیآ ،
دهدرارق و لاس  دوخ  يارب  ار  نآ  دـنک و  نیعم  ار  لاس  زا  زور  کی  دوخ  ياهدـمآرد  همه  يارب  دـناوتیم  دـنکیم ، مه  تعارز  شورف و 
یلالد و دـننام  دـنکیم ، هدـیاف  ندروآ  تسد  هب  يارب  ناسنا  هک  ار  ییاـهجرخ  « 1389 . » دـهد سمخ  دـمآدایز ، شلاس  جراخم  زا  هچنآ 

دیرخ كاشوپ ، كاروخ ، فرـصم  هب  لاـس  نیب  رد  بسک  عفاـنم  زا  هچنآ  « 1390 . » دـیامن باسح  هنایلاس  جراخم  ءزج  دـناوتیم  یلامح ،
مه يورهدایز  دـشابن و  دایز  وا  نأـش  زا  هک  یتروص  رد  دـناسریم ، اـهنیا  دـننام  تراـیز و  یـسورع ، رتخد ، هیزیهج  لزنم ، ِدـیرخ  هیثاـثا ،

کی دناوتیمن  رگا  رتخد  هیزیهج  هیثاثا و  هناخ ، دننام  دراد ، جایتحا  نآ  هب  یگدـنز  رد  هک  ییاهزیچ  « 1391 . » درادن سمخ  دشاب ، هدرکن 
درادن سمخ  دیامن  هیهت  ار  اهنآ  لاس   273 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دنچ  لوط  رد  ًاجیردت  دناوتیم  یلو  دیامن  هیهت  ار  نآ  هعفد 

ریاس ای  رجآ و  نهآ و  ای  نیمز  هچرگا  تروص  نیارد  هک  درخب  ار  نامتخاس  لیاسو  زا  یتمـسق  دعب  لاس  رد  ار و  نیمز  لاس  کی  رگا  اًلثم 
رد لوپ  نآ  اب  هک  یتروص  رد  دیامن  زادـناسپ  اهنیا  هیهت  يارب  ار  یلوپ  رگا  یتح  درادـن ، سمخ  دـنامیم ، هدافتـسا  نودـب  یتدـم  لیاسو 

جاتحم دنیوگیم  ًافرع  درخب و  ار  زیچ  نآ  دناوتیم  لاس  هس  لاس و  ود  اًلثم  یمک ، تدم  رد  دیرخ و  ار  زیچ  نآ  مامت  دوشیمن  هبترم  کی 
اًلثم ینالوط  تدم  زا  دعب  دـهاوخب  رگا  یلو  درادـن ؛ سمخ  مه  زاب  دـشاب  زیچ  نآ  ندـیرخ  يارب  مه  ندرک  زادـناسپ  تسا و  زیچ  نآ  هب 
رگا هدرک ، زادنا  سپ  هک  یلوپ  تروص  نیا  رد  تسا ، جاتحم  نآ  هب  اًلعف  دـنیوگن  ًافرع  هک  يروط  هب  درخب  ار  زیچ  نآ  لاس  تسیب  زا  دـعب 

زا يانثتسم  هک  تسه  لاس  جراخم  ءزج  هک  دنک  کش  جراخم  دراوم  زا  یضعب  رد  یسک  رگا  « 1392 . » دراد سمخ  تشذگ  لاس  کی  زا 
رد بحتـسم  طایتحا  یلو  تسا ، دروم  نآ  رد  سمخ  قلعت  مدع  رهظا  دشابن ، نکمم  نآ  دننام  قیقحت و  هب  نآ  نییعت  و  هن ، ای  تسا  سمخ 
نآ سمخ  دیاب  دشاب ، جح  ياههام  زا  لبق  مه  سمخ  تخادرپ  تقو  دیدرگ و  شدیاع  دوس  لاس  رد  رگا  « 1393 . » دشابیم سمخ  يادا 

فرـصم جح  جراخم  رد  ار  دوس  نیا  دناوتیم  دش ، عیطتـسم  لاس  نامه  رد  دشاب و  جح  هام  زا  دـعب  تخادرپ  تقو  رگا  و  دـهدب ، ار  دوس 
لیمکت ار  وا  تعاطتـسا  هک  لاس  نیا  دمآرد  زا  رادقم  نآ  زج  دهدب  ار  نآ  سمخ  دیاب  دشاب ، لبق  ياهلاس  هب  طوبرم  دوس  رگا  اما  و  دنک ،

هک ار  یلام  سمخ  دـیاب  رهظا  رب  انب  درواـین ، اـجب  جـح  تعاطتـسا  لاـس  رد  تیـصعم  يور  زا  رگا  و  دوشیم ، باـسح  هنوئم  زا  هک  هدرک ،
هنوئم زا  تسین  دـیعب  هدـش ، رقتـسم  وا  رب  هک  دوش  یّجح  ندرواین  اجب  بجوم  لام  سیمخت  رگا  و  دزادرپب ، هدـش  هداد  جـح  هب  صاـصتخا 

لاس جراخم  وزج  دناسریم ، هرافک  رذن و  فرـصم  هب  ناسنا  هک  ار  یلام  « 1394 . » دروآ اجب  جح  دناوتیم  نآ  رد  هک  دوش  باسح  یلاس 
«1395 . » دوشیم باسح  لاس  جراخم  زا  دشابن ، دایز  وا  نأش  زا  هک  یتروص  رد  دـهد ، هزیاج  ای  دـشخبب  یـسک  هب  هک  ار  یلام  زین  تسا و 

بجاو نآ  سمخ   274 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  هک  دراد  مه  يرگید  لام  رگا  هدرب ، ياهدـیاف  تراـجت  بسک و  زا  هک  یـسک 
. دـنک باسح  مه  لاس  دـمآرد  زا  دـناوتیم  هک  تسا  نیا  رهظا  یلو  درادرب  لام  نآ  زا  ار  دوخ  لاس  جراخم  هک  تسا  نیا  طایتحا  تسین ،

نیمأت وا  نکـسم  زاـین  لوپ  نیا  نودـب  رگا  دـنک ، تنوکـس  وا  لزنم  رد  هکنیا  يارب  دـهدب  یلزنم  بحاـص  هب  ار  یلوپ  یـسک  رگا  « 1396»
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رد و  دشاب ، هدیرخ  شلاس  فرصم  يارب  ياهقوذآ  بسک ، تعفنم  زا  رگا  « 1397 . » دوشیم باسح  وا  لاس  هنوئم  وزج  لوپ  نیا  دوشیمن 
دوخ هک  درخب  لزنم  يارب  ياهیثاـثا  سمخ ، نداد  زا  شیپ  بسک ، تعفنم  زا  رگا  « 1398 . » دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  دیایب ، دایز  لاس  رخآ 
لبق لاس  نیب  دوس  زا  هک  يربق  یناـمی و  دُرب  نفک و  « 1399 . » تسین بجاو  نآ  سمخ  دنیامنیم ، هدافتـسا  نآ  زا  و  تسا ، یقاب  هیثاثا  نآ 
ّقلعت سمخ  دعب  ياهلاس  رد  دنهدب  ار  نآ  سمخ  راب  کی  رگا  دنهدب و  ار  نآ  سمخ  دیاب  تشذگ ، اهنآ  رب  لاس  یتقو  دننکیم ، دـیرخ 

، دـیایب دایز  هناـخ  رد  هنوئم  زا  ییاـهزیچ  اـی  لوپ و  لاـس  رـس  دـنک و  نیمأـت  ار  دوخ  لاـس  جرخ  دـناوتن  یـصخش  رگا  « 1400 . » دریگیمن
لیمکت ای  اهنآ و  هب  بسک  تقو  رد  هک  ار  یتالآ  هیامرـس و  « 1401 . » درادن سمخ  دنک و  فرـص  زاین  دروم  جراخم  رد  ار  اهنآ  دناوتیم 

دـشاب هدش  هیهت  ثرا  لثم  یلوپ  زا  رگا  و  دراد ، ار  لوپ  نامه  مکح  دـهدب ، ار  نآ  سمخ  دـیاب  هک  دـنک  هیهت  یلوپ  زا  رگا  دراد  زاین  اهنآ 
هیامرس و نآ  اب  بسک  ِلاس  نامه  رد  هک  یتروص  رد  دنک ، هیهت  ار  لیاسو  نآ  ای  هیامرس  هدرک  هک  يراک  دزمتسد  زا  رگا  و  درادنسمخ ،
زا هک  يدوس  سمخ  تسا  بجاو  یلو  درادـن ، سمخ  لیاسو  هیامرـس و  لصا  دراد ، دوخ  نأش  اب  بسانتم  ییـالقع و  يدوصقم  لـیاسو ،
نآ نودب  وا  نأش  قباطم  یگدنز  هک  تسا  هیامرـس  زا  رادـقم  نآ  روظنم ، درادـن  سمخ  هیامرـس  دـش  هتفگ  هک  نیا  و  دـهدب ، دربیم  اهنآ 

، لزنم هراجا  ندرک  مک  يارب  هک  يدراوم  رد  « 1402 . » دراد سمخ  رتدایز  رادقم  نآ  دوب  نیا  زا  رتدایز  هیامرـس  رگا  سپ  دوشیمن  نیمأت 
، لئاسملا حیضوت  هلاسر  رگا  یتح  درادن  سمخ  ضرق  نیا  دوشیمن ، نیمأت  وا  نکسم  زاین  لوپ  نیا  نودب  رگا  دوشیم ، طرش  ضرق  نداد 
زا شیپ  و  دنک ، جرخ  هیامرـس  زا  دربن و  یتعفنم  لاس  لوا  رد  رگا  « 1403 . » دنامب یقاب  لزنم  بحاص  تسد  رد  لاس  دـنچ   275 ص : نتم ،
هب هک  ياهزاغم  سانجا  « 1404 . » دنک رسک  عفانم  زا  هتشادرب  هیامرـس  زا  هک  ار  يرادقم  دناوتیم  دیآ ، شتـسد  هب  یتعفنم  لاس  ندش  مامت 
الاب نآ  تمیق  سانجا ، ندش  نارگ  ببس  هب  هدنیآ  یسمخ  لاس  سأر  رد  رگا  هدیدرگ ، تخادرپ  نآ  سمخ  هدش و  باسح  هیامرس  ناونع 
رگا « 1405 . » دشاب روآ  دوس  زور  خرن  هب  سنج  نآ  شورف  هک  یتروص  رد  تسا  نآ  یلعف  تمیق  هیامرـس ، باسح  رد  كالم  دـشاب ، هتفر 

رد رگا  یلو  دـنک ، هیهت  ار  زیچ  نآ  دـیآیم  شتـسد  هب  هک  یتـعفنم  زا  دـناوتیمن  دورب ، نـیب  زا  وا  ياـهلام  زا  يرگید  زیچ  هیامرـس  زا  ریغ 
يارب لاــس  لوا  رد  رگا  « 1406 . » دـیامن هیهت  ار  نآ  بسک  عفانم  زا  لاس  نیب  رد  دـناوتیم  دـشاب ، هتـشاد  جاـیتحا  زیچ  نآ  هب  لاـس  ناـمه 

رد رگا  « 1407 . » دزادرپب تعفنم  نآ  زا  ار  دوخ  ضرق  رادـقم  دـناوتیم  دربب ، یتعفنم  لاس  ندـش  مامت  زا  شیپو  دـنک  ضرق  دوخ  جراخم 
ترشاعم رد  « 1408 . » دـیامن ادا  ار  دوخ  ضرق  دـعب  ياهلاس  عفانم  زا  دـناوتیم  دـنک ، ضرق  دوخ  جراخم  يارب  دربن و  یتعفنم  لاـس  ماـمت 

رد فرصت  درادن ، التبا  دروم  لام  رد  سمخ  ندوب  هب  ملع  ات  دنهدیمن ، ار  دوخ  لام  سمخ  دنادیم  ناسنا  هک  یناسک  لاوما  زا  هدافتـساو 
نداد دصق  هچ  رگا  دـنک  فرـصت  لام  نآ  رد  دـناوتیمن  دـهدن  ار  دوخ  لام  سمخ  ات  لاس  تشذـگ  زا  دـعب  « 1409 . » درادـن یعنام  اهنآ 
يارب دـهدن ، وا  کیرـش  دـهدب و  ار  دوخ  عفانم  سمخ  رگا  تسا ، کیرـش  یلام  رد  يرگیداب  هک  یـسک  « 1410 . » دشاب هتـشاد  ار  سمخ 

دوخ ینعی  دریگب  همذ  هب  ار  نآ  دناوتیمن  تسا  راکهدب  سمخ  هک  یـسک  « 1411 . » دریگب هزاجا  عرش  مکاح  زا  دیاب  لام  نآ  رد  فرـصت 
هچنانچ و  دریگب ، هزاجا  وا  زا  ای  دـنک  هحلاصم  عرـش  مکاح  اب  هک  نیا  رگم  دـنک  فرـصت  لام  ماـمت  رد  دـنادب و  سمخ  لـها  راکهدـب  ار 

راکهدب سمخ  هک  یسک  « 1412  » 276 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دهدب . ار  نآ  سمخ  دیاب  دوش ، فلت  لام  نآ  دنک و  فرـصت 
لام دیآیم  تسد  هب  نآ  زا  هک  یعفانم  هحلاصم ، زا  دعب  دیامن و  فرـصت  لام  مامت  رد  دناوتیم  دنک ، هحلاصم  عرـش  مکاح  اب  رگا  تسا ،

يرادـقم دربب ، يدوس  هتفرگن ، مه  هّمذ  هب  هتخادرپن و  ار  نآ  سمخ  یلو  هدـش  بجاو  نآ  سمخ  هک  یلام  زا  رگا  « 1413 . » تسا وا  دوخ 
تسدب سمخ  لباقم  رد  هک  يدوس  مامت  لام و  لصا  سمخ  دیاب  و  دوب ، دهاوخن  صخش  لام  تسا  لام  نآ  سمخ  لباقم  رد  هک  دوس  زا 

سمخ تباب  ناموت  تسیب  هدرب ، دوس  ناموت  هاجنپ  نآ  زا  هتـشاد و  هدادن  سمخ  لام  ناموت  دص  اًلثم  دـهدب ، ار  دوس  هیقب  سمخ  هدروآ و 
رد « 1414 . » دـهدب سمخ  دـیاب  هدـنامیقاب ، ناموت  لهچ  سمخ  تباب  ناموت  تشه  ناموت و  تسیب  نیا  دوس  تباب  ناموت  هد  لاـم و  لـصا 

سمخ يادا  طوحا  یلو  لفط ، لام  هب  تسا  سمخ  قلعت  مدع  رهاظ  تسا و  لاکشا  دریگیم  قلعت  لفط  لام  هب  هک  يدوس  هب  سمخ  قلعت 
ار دوخ  لام  سمخ  هک  یسک  « 1415 . » دراد نآ  تقو  هب  ملع  هک  تسا  يدوس  نیلوا  رب  لاس  نتـشذگ  نآ  قلعت  تقو  تسا و  غولب  زا  دعب 
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دوشیمن و طقاس  زین  وا  لام  سمخ  دوشیمن ، طقاس  اهیهدب  ریاس  هک  روط  نامه  دوشیم ، ریقف  دهدب  نالا  رگا  ای  و  هدـش ، ریقف  هدادـن و 
ار کلم  نآ  هچنانچ  دور ، الاب  نآ  تمیق  درخب و  یکلم  رگا  هدادن ، سمخ  فیلکت  لوا  زا  هک  یـسک  دنک * . هعجارم  عرـش  مکاح  هب  دیاب 

سمخ هداد ، هدنـشورف  هب  سمخ  قلعت  زا  دعب  ار  نآ  لوپ  رگا  تسا ، هدیرخ  تعارز  يارب  ار  ینیمز  اًلثم  دـشاب ، هدـیرخن  تمیق  یقرت  يارب 
، دوشیم لاکشا  نودب  یلبق  تافرصت  سمخ  تخادرپ  اب  و  دیامن . هحلاصم  مکاح  اب  ار  لوپ  شزرا  توافت  دهدب و  دیاب  اًلعف  ار  لوپ  نامه 

عفانم زا  رگا  هدادن ، سمخ  فیلکت  لوا  زا  هک  یسک  دیامن * . هحلاصم  مکاح  اب  ًاطایتحا  هدوب ، سمخ  قلعت  رد  كوکـشم  لوپ  نآ  رگا  و 
ياهزیچ هناخ و  ثاثا  یلو  دهدب ؛ ار  نآ  سمخ  دـیاب  هتـشذگ ، نآ  دـیرخ  زا  لاس  کی  هدـیرخ و  درادـن  جایتحا  نآ  هب  هک  يزیچ  بسک ،

رگا و  تسین ؛ بجاو  سمخ  هدیرخ ، ار  اهنآ  دوخ  لاس  نیب  رد  هدیاف  زا  هک  دنادب  رگا  هدیرخ ، دوخ  نأش  قباطم  هتـشاد و  زاین  هک  يرگید 
هحلاصم عرـش  مکاح  اب  ًاطایتحا  لاس ، تشذگ  زا  دـعب  ای  هدـیرخ  لاس  نیب  رد  عفانم   277 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  زا  هک  دنادن 

. دیامن

ندعم

تـسد هب  يزیچ  رگید  نداعم  و  کمن ، جاز ، قیقع ، هزوریف ، گنـس ، لاـغز  تفن ، نهآ ، سم ، برـس ، هرقن ، ـالط ، ندـعم  زا  رگا  « 1416»
ار ندـعم  سمخ  بسک ، تـعفنم  فـالخرب  و  دـهدب ، ار  نآ  سمخ  دـیاب  يوـقا  رباـنب  دـسرب ، باـصن  رادـقم  هـب  هـک  یتروـص  رد  دروآ ،
زا هک  ار  يزیچ  تمیق  رگا  ینعی  تسا ، رادهکـس  يالط  یلومعم  لاقثم  ندعم 15  باصن  « 1417 . » دزادنیب ریخأت  هب  لاس  رـس  ات  دناوتیمن 
زا هک  يدوس  « 1418 . » دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  دسرب ، رادهکس  يالط  لاقثم  هب 15  جارخا  هنیزه  ندرک  مک  زا  دعب  هدروآ ، نوریب  ندعم 
اب اـی  ییاـهنت  هب  هک  تسا  مزـال  یتروـص  رد  نآ  سمخ  يوـقا  رب  اـنب  دـسرن ، رادهکـس  يـالط  لاـقثم  هـب 15  نآ  تـمیق  رگا  هدرب ، ندـعم 

یتدـم رگا  هکلب  دـنک  جارخا  هعفد  کـی  ار  ندـعم  هک  تسین  مزـال  « 1419 . » دـیایب دایز  شلاـس  جراـخم  زا  وا ، بسک  رگید  ياـهتعفنم 
رـسک زا  دعب  هچنانچ  دننک ، جارختـسا  ار  ندعم  تکارـش ، اب  رفن  دـنچ  رگا  « 1420 . » تسا یفاک  زین  دوش  لوغـشم  هراـبود  دـنک و  ضارعا 

دح هب  همه  عومجم  بیصن  رگا  بجاو ، طایتحا  رب  انب  و  دنهدب ، ار  نآ  سمخ  دیاب  دسرب  باصن  دح  هب  مادک  ره  بیصن  جارختـسا ، هنیزه 
دمآرد دشاب و  مه  ددعتم  رگا  هکلب  دشاب  یکی  ندـعم  هک  تسین  مزال  « 1421 . » دهدب ار  دوخ  بیـصن  سمخ  مادکره  دیاب  دسرب ، باصن 

عون دنچ  زا  رگا  هکلب  دشاب ، عون  کی  زا  ندعم  هک  تسین  مزال  نینچمه  دراد و  سمخ  دسرب  باصن  دـح  هب  هنیزه  رـسک  زا  دـعب  عومجم 
278 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا . بجاو  سمخ  دشاب ، مه 

جنگ

جنگ نآ ، هب  هک  دشاب  يروط  دنک و  ادیپ  ار  نآ  یسک  دشاب و  ناهنپ  راوید  ای  هوک  ای  تخرد  رد  ای  نیمز  رد  هک  تسا  یلام  جنگ ، « 1422»
«1424 . » دهدب ار  نآ  سمخ  دـیاب  تسا و  وا  دوخ  لام  دـنک  ادـیپ  یجنگ  تسین ، یـسک  کلم  هک  ینیمز  رد  ناسنا  رگا  « 1423 . » دنیوگب

هنیزه ندرک  مکزا  دـعب  دروآیم ، تسد  هب  جـنگ  زا  هکار  يزیچ  تمیق  رگا  ینعی  تسا ، الط  لاـقثم  ای 15  هرقن  لاـقثم  جنگ 105  باصن 
نتـشذگ زین  جنگ  هب  سمخ  قلعت  رد  و  دهدب ، ار  نآ  سمخ  دیاب  دسرب  رادهکـس  يالط  لاقثم  ای 15  رادهکس  هرقن  لاقثم  هب 105  جارخا ،

عالطا وا  هب  دیاب  تسا ، هدنشورف  لام  هک  دهدب  لامتحاو  دنک  ادیپ  یجنگ  هدیرخ  يرگید  زا  هک  ینیمز  رد  رگا  « 1425 . » تسین ربتعم  لاس 
تـسین نم  لاـم  تفگ  رگا  و  دوـشیم ، هداد  وا  هب  دوـب ، لـمتحم  وا  نتفگ  تسار  تسوا و  لاـم  هـک  درک  اـعدا  هدنـشورف  نآ  رگا  دـهد و 

هدننک ادیپ  لام  دندوبن ، تیکلام  یعدم  ناگدنـشورف  زا  مادـکچیه  رگا  و  دوشیم ، هداد  عالطا  وا  زا  لبق  هدنـشورف  هب  بجاو  طایتحاربانب 
نآ بحتسم  طایتحا  هچ  رگا  دوش ، ادیپ  يرگید  کلم  رد  جنگ  هک  يدروم  رد  تسا  نینچمه  و  دوشیم ، بجاو  وا  رب  نآ  سمخ  تسا و 
زا یناوـیح  یـسک  رگا  « 1426 . » دوـش فرـصم  تسا  كرتـشم  هقدـص  سمخ و  نیب  هک  يدراوـم  رد  اـت  دـهدب  هقدـص  ار  همه  هک  تـسا 
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دیاب تسا ، وا  زا  لبق  هدنشورف  ای  هدنشورف و  لام  دهدب  لامتحا  هچنانچ  دشاب ، هرقن  الط و  لیبق  زا  یلام  وا  مکـش  رد  درخب و  ار  نایاپراهچ 
یهام مکـش  رد  رگا  یلو  دوشیم ، يراج  مه  اجنیا  دش ، هتفگ  نداد  ربخ  دروم  رد  هتـشذگ  هلئـسم  رد  هک  یبتارم  مامت  و  دـهد ، ربخ  وا  هب 

تسین و مزال  یسک  هب  نداد  عالطا  درک ، ادیپ  هرقن  الط و  لیبق  زا  یلام  درادن ، یـصخشم  کلام  هک  اهنیا  دننام  ارحـص و  يوهآ  ای  ایرد و 
هقدص ار  نآ  هیقب  سمخ ، تخادرپ  زا  دعب  هک  تسا  نآ  طوحا  نیاربانب  دننک . تیکلام  یفن  همه  ناویح  ناگدنشورف  هک  تسا  یتقو  دننام 

. تسا هدش  ادیپ  لام  لیبق  زا  تسین و  جنگ  اًلصا  هک  تسا   279 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  نآ  رهظا  هچ  رگا  دهدب ،

مارح هب  طولخم  لالح  لام 

مارح و لام  بحاص  ودـهد  صیخـشت  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  دـناوتن  ناسنا  هک  دوش  طولخم  يروط  هب  مارح  لام  اب  لالح  لاـم  رگا  « 1427»
لام رگا  « 1428 . » دوشیم لالح  لام  هیقب  سمخ ، نداد  زا  دعب  دهدب و  ار  لام  مامت  سمخ  دـیاب  دـشابن ؛ مولعم  مادـک  چـیه  نآ ، رادـقم 

، دهدب هقدص  شبحاص  تین  هب  ار  رادقم  نآ  دیاب  دسانـشن ، ار  نآ  بحاص  یلو  دنادب  ار  مارح  رادقم  ناسنا  دوش و  طولخم  مارح  اب  لالح 
دنادن ار  مارح  رادقم  ناسنا  دوش و  طولخم  مارح  اب  لالح  لام  رگا  « 1429 . » دریگب نذا  مه  عرش  مکاح  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و 

، هن ای  تسه  وا  لام  مه  لام  نآ  زا  رتشیب  هک  دنک  کش  تسا و  وا  لام  ینیعم  زیچ  دنادب  ناسنا  هک  یتروص  رد  دسانـشب ، ار  شبحاص  یلو 
دـشاب وا  لام  دـهدیم  لاـمتحا  هک  يرادـقم  رد  وا  اـب  هک  تسا  نیا  رد  طاـیتحا  و  دـهدب ، وا  هب  تسوا  لاـم  دراد  نیقی  هک  ار  يزیچ  دـیاب 

لام دراد  نیقی  هک  يرادقم  زا  رتدایز  نداد  رهظا  ربانب  دشن  نکمم  هحلاصم  رگا  و  دشاب ، نکمم  هحلاصم  هک  یتروص  رد  دـیامن ، هحلاصم 
زا رتشیب  مارح  رادـقم  هک  دـمهفب  دـعب  دـهدب و  ار  مارح  هب  طولخم  لالح  لاـم  سمخ  رگا  « 1430 . » تسین بجاو  صخـش  نیا  رب  تسوا 

لامتحا دنادیمن و  هک  يرادقم  رد  دیامن و  لمع  دوخ  یلعف  هفیظو  هب  تسا ، رتشیب  سمخ  زا  دنادیم  هک  يرادـقم  رد  دـیاب  هدوب ، سمخ 
هب دسانشیمن  ار  شبحاص  هک  یلام  ای  دهدب ، ار  مارح  هب  طولخم  لالح  لام  سمخ  رگا  « 1431 . » دیامن لمع  یلبق  هلأسم  قباطم  دهدیم ،

هدرک مالعا  ار  نآ  تهج  شلها ، هب  سمخ  تخادرپ  ماگنه  ای  دشاب و  یقاب  لام  نیع  رگا  دوش ، ادیپ  شبحاص  ًادعب  دهدب و  هقدص  وا  تین 
تروص نیا  ریغ  رد  تسین ، نماض  هدنهد  سمخ  ای  هدنهد  هقدص  صخش  نیا  دوشیم و  عوجر  تسوا  تسد  رد  لام  هک  یـسک  هب  دشاب ،

هداد هقدـص  لام  بحاص  فرط  زا  هک  يدراوم  رد  و  دـیامن ، هحلاصم  هک  نیا  ای  دـهدب  وا  هب  شلام  رادـقم  هب  دـیاب  بجاو ، طاـیتحا  رباـنب 
صخـش نیا  زا  ار  شلام  هک  نیا  ای  دنک  رایتخا  دوخ  يارب  ار  هقدص  باوث  دناوتیم  کلام  تسا ،  280 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر 

نوریب نّیعم  رفن  دنچ  زا  نآ  بحاص  هک  دنادب  ناسنا  دـشاب و  مولعم  مارح  رادـقم  دوش و  طولخم  مارح  اب  یلالح  لام  رگا  « 1432 . » دریگب
تبـسن هب  اهنآ  نیب  رهظا  رب  انب  تسین  نکمم  هحلاصم  رگا  و  دیامن ، هحلاصم  اهنآ  اب  طایتحا  رب  انب  دیاب  تسیک ، دـمهفب  دـناوتن  یلو  تسین 

دروم رهظا  رب  انب  دنک ، طولخم  مارح  لام  اب  سمخ  هب  ندرک  افتکا  دصق  هب  ار  یلالح  لام  ًادمع  رگا  « 1433 . » دیامن میسقت  مادکره  مهس 
. تسا هدش  ءيَرب  وا  هّمذ  هک  دنک  نیقی  ات  دهدب  هقدص  ردق  نآ  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  و  تسین ، سمخ  دروم 

دیآیم تسد  هب  یصاوغ  اب  هک  يرهاوج 

تسدب دیآیم  نوریب  ایرد  رد  نتفر  ورف  اب  هک  يرگید  رهاوج  ای  ناجرم  ؤلؤل و  ایرد ، رد  نتفر  ورف  ینعی  یـصاوغ ، هلیـسو  هب  رگا  « 1434»
ار نآ  سمخ  دـیاب  دـسرب ، ـالط  دوخن  هب 18  نآ  تمیق  یـصاوغ ، هنیزه  رـسک  زا  دعب  هچنانچ  یندـعم ، ای  دـشاب ، یندـییور  هاوخ  دـنروآ ،

رهاوج ایرد  رانک  زا  ای  اـیرد  بآ  يور  زا  رگا  « 1435 . » تبون دـنچ  رد  ای  دنـشاب  هدروآ  نوریب  ایرد  زاار  نآ  تبون  کی  رد  هاوخ  دـنهدب ،
رگا و  دیایب ، دایز  رگید  تعفنم  اب  ای  ییاهنت  هب  شلاس  جراخم  زا  دشاب و  شلغش  راک  نیا  هک  دهدب  ار  نآ  سمخ  دیاب  یتروص  رد  دریگب ،

. تسین هجو  یب  درادن ، سمخ  هک  دشاب  هدمآ  بآ  يور  شدوخ  هک  یتروص  هب  نآ ، ندش  قحلم  دروآ  نوریب  ار  رهاوج  یبابسا  هلیـسو  هب 
دیـص بسک ، يارب  هک  تسا  بجاو  یتروص  رد  دـنوشیم  دیـص  ایرد  رد  نتفر  ورف  نودـب  هک  يرگید  تاناویح  یهاـم و  سمخ  « 1436»
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دروآ نوریب  ایرد  زا  يزیچ  هک  نیا  دصق  نودب  ناسنا  رگا  « 1437 . » دشاب رتدایز  شلاس  جراخم  زا  رگید ، ياهتعفنم  اب  ای  ییاهنت  هب  دنک و 
، لئاسملا حیـضوت  هلاسر  ربانب  دـشاب  شکلم  زیچ  نآ  هک  دـنک  دـصق  هک  یتروص  رد  دـیآ ، شتـسد  هب  يرهاوج  ًاقافتا  دور و  ورف  ایرد  رد 

درادـن سمخ  ناویح  نآ  دـنک ، دیـص  ار  یناویح  دور و  ورف  ایرد  رد  ناسنا  رگا  « 1438 . » دهدب ار  نآ  سمخ  دـیاب  رهظا   281 ص : نتم ،
«1439 . » تشذگ نآ  مکُح  هک  تسا  ییارحص  ناویح  مکش  رد  هدش  ادیپ  رهاوج  لثم  دوش ، ادیپ  يرهاوج  ناویح  نآ  مکـش  رد  رگا  یلو 

دیاب دـیآیم ، لمع  رهاوج  هناخدور  نآ  رد  هچنانچ  دروآ ، نوریب  يرهاوج  دور و  ورف  تارف  هلجد و  دـننام  گرزب  ياـههناخدور  رد  رگا 
سمخ دیاب  دـشاب ، رتشیب  ای  الط  دوخن  نآ 18  تمیق  هک  دروآ  نوریبربـنع  يرادـقم  دور و  ورف  بآ  رد  رگا  « 1440 . » دهدب ار  نآ  سمخ 

هک یتروص  رد  دـسرن ، مه  الط  دوخن  رادـقم 18  هب  نآ  تمیق  رگا  دروآ ، تسد  هب  ایرد  رانک  زا  ای  بآ  يور  زا  هچناـنچ  و  دـهدب ، ار  نآ 
. دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  دیایب ، دایز  شلاس  جراخم  زا  رگید  ياهتعفنم  اب  ای  ییاهنت  هب  دشاب و  شبسک  راک  نیا 

تمینغ

، دوشیم هتفگ  تمینغ  اهنآ  هب  دنروآ ، تسد  هب  گنج  رد  ییاهزیچ  دننک و  گنج  راّفک  اب  مالسلا  هیلع  ماما  رما  هب  ناناملسم  رگا  « 1441»
حالـص مالـسلا  هیلع  ماما  هک  ار  يرادقم  زین  نآ و  لقن  لمح و  يرادـهگن و  هنیزه  دـننام  دـناهدرک ، تمینغ  يارب  هک  ار  یجراخم  دـیاب  و 

. دنهدب ار  نآ  هیقب  سمخ  دنراذگب و  رانک  تمینغ  زا  تسا ، مالسلا  هیلع  ماما  هب  صوصخم  هک  ییاهزیچ  دناسرب و  یفرصم  هب  دنادیم 

درخب ناملسم  زا  یّمذ  رفاک  هک  ینیمز 

لوپ رگا  دهدب و  ار  نآ  سمخ  دـیاب  دوش ، لقتنم  وا  هب  حلـص  لثم  رگید  یقیرط  هب  ای  درخب ، ناملـسم  زا  ار  ینیمز  یّمذ  رفاک  رگا  « 1442»
زا ار  اهنیا  دننام  ناکد و  هناخ و  رگا  یلو  تسین ، یقرف  یعورزم  ریغ  ای  یعورزم و  نیمز  نیب  رهظا  رب  انب  و  درادن ، لاکشا  دهدب  مه  ار  نآ 
انب نیمز و  اـی  دـشاب و   282 ص : نتم ، لـئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  نیمز  هلماـعم  نیا  زا  وا  یلـصا  دوصقم  هک  یتروـص  رد  درخب ، ناملـسم 

يانب دیرخ ، زا  وا  دوصقم  هک  یتروص  رد  دهدب و  ار  اهنآ  نیمز  سمخ  دیاب  دوش ، عقاو  هلماعم  دروم  يراذگ و  تمیق  هناگادـج  مادـکره 
هب دریگیم و  یّمذ  زا  ار  سمخ  هک  یـسک  بجاو  طاـیتحاربانب  و  درادـن ، سمخ  تسا  هلماـعم  لـخاد  اـنب  عبت  هب  مه  نیمز  ولو  دـشاب ، نآ 

يرگید ناملسم  هب  هدیرخ  ناملسم  زا  هک  ار  ینیمز  یمذ  رفاک  رگا  « 1443 . » دشاب هتشاد  ّتین  نداد  نتفرگ و  تقو  رد  دیاب  دهدیم  شلها 
زا ای  نیمز ، نامه  زا  ار  نآ  سمخ  دیاب  دربب ، ثرا  وا  زا  ار  نیمز  نآ  یناملـسم  دریمب و  رگا  زین  دهدب و  ار  نآ  سمخ  دـیاب  دـشورفب ، مه 

تسا و حیحـص  هلماـعم  لـطاب و  طرـش  دـهدن ، سمخ  هک  دـنک  طرـش  نیمز  دـیرخ  عقوم  یمذ  رفاـک  رگا  « 1444 . » دـنهدب شرگید  لام 
رگا « 1445 . » تسا حیحص  ود  ره  طرش  هلماعم و  دهدب ، ار  نآ  سمخ  هدنشورف  هک  دنک  طرش  رگا  و  دهدب ؛ ار  نآ  سمخ  دیاب  رهظاربانب 

حیـضوت هلاـسر  دـهدب . ار  نآ  سمخ  ّیلو  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رب  اـنب  درخب ، ینیمز  شیارب  وا  ّیلو  دـشاب و  هناوید  اـی  ریغـص  یّمذ ، رفاـک 
283 ص : نتم ، لئاسملا ،

« سمخ فرصم  »

طیارشلا عماج  دهتجم  نذا  اب  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  هک  تسا  تاداس  مهس  نآ  تمـسق  کی  دننک ، تمـسق  ود  دیاب  ار  سمخ  « 1446»
نامز نیا  رد  هک  تسا  مالسلا  هیلع  ماما  مهس  نآ  رگید  فصن  دنهدب و  هدش  هدنامرد  رفس  رد  هک  يدّیس  هب  ای  میتی ، دّیـس  ای  ریقف ، دّیـس  هب 
ناسنا رگا  یلو  دـنناسرب ، دـهدیم  هزاجا  وا  هک  یفرـصم  هب  دـهتجم ، هبلاطم  مدـع  تروص  رد  و  دـنهدب ، طیارـشلا  عماـج  دـهتجم  هب  دـیاب 

دهتجم و نآ  دنادب  هک  دوشیم  هداد  نذا  وا  هب  یتروص  رد  دهدب ، دنکیمن  دیلقت  وا  زا  هک  يدهتجم  هب  ار  مالسلا  هیلع  ماما  مهـس  دهاوخب 
هک یسک  « 1447 . » دننکیم فرـصم  وحن  کی  هب  ّتیفیک  ّتیمک و  رظن  زا  ار  مالـسلا  هیلع  ماما  مهـس  دنکیم ، دـیلقت  وا  زا  هک  يدـهتجم 
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، نآ فرصم  دراوم  هب  سمخ  ندناسر  ماگنه  تسا ، زاجم  هک  یتروص  رد  ای  وا  هدنیامن  ای  دهتجم  هب  سمخ  نداد  ماگنه  دهدیم ، سمخ 
يارب ار  يرگید  رگا  یلو  دـهدب ، وا  هب  ندـش  کـیدزن  ياربو  دـنوادخ  ناـمرف  ماـجنا  دـصق  هب  ار  سمخ  ینعی  دـیامن ، تـبرق  دـصق  دـیاب 

دیاب دـنهدیم ، سمخ  وا  هب  هک  یمیتی  دّیـس  « 1448 . » تسا یفاک  دنک  تبرق  دـصق  لیکو  هک  نیمه  دـشاب ، هدرک  لیکو  سمخ  ندـناسر 
رفس رد  هک  يدّیس  هب  « 1449 . » داد سمخ  دوشیم  دشابن ، مه  ریقف  شنطو  رد  رگا  هدش ، هدنامرد  رفـس  رد  هک  يدّیـس  هب  یلو  دـشاب  ریقف 

هب یلو  داد  سمخ  دوـشیم  تسین  لداـع  هک  يدّیـس  هـب  « 1450 . » دنهدب سمخ  دیابن  دشاب ، تیـصعم  رفـس  وا  رفـس  رگا  هدـش ، هدـنامرد 
هب کمک  نداد  سمخ  رگا  تسا ، راک  تیـصعم  هک  يدّیـس  هب  « 1451 . » دنهدب سمخ  دـیابن  رهظا  رب  انب  تسین  یماما  هدزاود  هک  يدـّیس 
هب کـمک  سمخ  نداد  هچ  رگا  دـنکیم ، تیـصعم  اراکـشآ  هک  مه  يدّیـس  هب  و  داد ، سمخ  دوشیمن  طوـحا  رب  اـنب  دـشاب ، وا  تیـصعم 
رفن ود  هک  نآ  رگم  داد  سمخ  وا  هب  دوـشیمن  مدّیـس  دـیوگب  یـسک  رگا  « 1452 . » دـنهدن سمخ  هک  تسا  نیا  رتهب  دـشابن ، وا  تیـصعم 

ای نیقی  ناسنا  هک  دشاب  فورعم  يروط  هب  مدرم  نیب  رد  ای  دننک  قیدـصت  ار  وا  ندوب  دّیـس  لداع ،  284 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر 
ار شندوب  دّیـس  مه  لداـع  رفن  ود  یلو  تشاد  ناـمگ  یـسک  ندوب  دّیـس  هب  ناـسنا  رگا  رهظا  رب  اـنب  و  تسا ، دّیـس  هک  دـنک  ادـیپ  ناـنیمطا 
«1453 . » داد سمخ  وا  هب  دوشیم  تسا و  یفاک  مه  زاب  دوبن  ندوب  دّیس  هب  فورعم  مه  شدوخ  رهش  ای  مدرم و  نیب  رد  دندرکن و  قیدصت 
. داد سمخ  دوشیم  دنک ، ادیپ  نامگای  نانیمطا  وا  ندوب  دّیـس  هب  ناسنا  رگا  دـشاب ، روهـشم  ندوب  دّیـس  هب  شدوخ  رهـش  رد  هک  یـسک  هب 

رگا یلو  دناسرب  شدوخ  جراخم  فرـصم  هب  هک  دهدب  وا  هب  دیابن  بجاو  طایتحا  ربانب  ار  شـسمخ  تسا  هدّیـس  شنز  هک  یـسک  « 1454»
نانآ فرـصم  هب  هک  دهدب  نز  نآ  هب  سمخ  ناسنا  تسا  زیاج  دـهدب ، ار  نانآ  جراخم  دـناوتن  دـشاب و  بجاو  نز  نآ  رب  نارگید  جراخم 

وا كاشوپ  كاروخ و  دناوتیمن  بجاو ، طایتحا  ربانب  دشاب  بجاو  ناسنا  رب  تسین  ناسنا  هجوز  هک  يدّیـس  جراخم  رگا  « 1455 . » دناسرب
بجاو هدـنهد  سمخ  رب  هک  شدوخ - جراخم  ریغ  يرگید  فرـصم  هب  هک  دـنک  وا  کـلم  سمخ  يرادـقم  رگا  یلو  دـهدب ؛ سمخ  زا  ار 

، دـهدب ار  دّیـس  نآ  جراخم  دـناوتیمن  وا  تسا و  بجاو  يرگید  رب  شجراـخم  هک  يریقف  دّیـس  هب  « 1456 . » درادن یعنام  دـناسرب  تسا -
رد رگا  « 1458 . » دنهدن سمخ  ریقف  دّیس  کی  هب  لاس  کی  جراخم  زا  رتشیب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  « 1457 . » داد سمخ  دوشیم 
هب ار  سمخ  دیاب  دشابن ، نکمم  قحتـسم  ندش  ادیپ  ات  سمخ  يرادهگن  ای  دوش ، ادیپ  هک  دهدن  مه  لامتحا  دـشابن و  یقحتـسم  دّیـس  رهش 

رگا و  تسا ، طایتحا  فالخ  هچرگا  دوشیم  هتـشادرب  سمخ  زا  رهظارباـنب  سمخ ، ندرب  هنیزه  دـناسرب و  قحتـسم  هب  دربب و  يرگید  رهش 
بجاو وا  رب  يزیچ  هدرکن ، یهاـتوک  رگا  دـهدب و  ار  نآ  ضوـع  دـیاب  هدرک ، یهاـتوک  نآ  يرادــهگن  رد  هچناـنچ  دورب ، نـیب  زا  سمخ 

هچ رگا   285 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دوش ، ادیپ  هک  دهد  لامتحا  یلو  دشابن  یقحتسم  شدوخ  رهش  رد  هاگره  « 1459 . » تسین
دنکن و یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هچنانچ  دربب و  رگید  رهـش  هب  ار  سمخ  دناوتیم  دشاب ، نکمم  قحتـسم  ندش  ادیپ  ات  سمخ  يرادهگن 

ادیپ قحتسم  شدوخ  رهـش  رد  رگا  « 1460 . » دراد رب  سمخ  زا  ار  نآ  ندرب  هنیزه  دـناوتیمن  یلو  دـهدب . يزیچ  تسین  مزـال  دوش ، فـلت 
هک یتروص  رد  دهدب و  شدوخ  زا  دیاب  ار  نآ  ندرب  جراخم  یلو  دناسرب  قحتسم  هب  دربب و  رگید  رهش  هب  ار  سمخ  دناوتیم  مه  زاب  دوش ،

سنج زا  دـهدن و  لام  دوخ  زا  ار  سمخ  رگا  « 1461 . » تسا نماض  دـشاب  هدرکن  یهاتوک  نآ  يرادـهگن  رد  هچرگا  دورب ، نیب  زا  سمخ 
یـضار تمیق  نآ  هب  قحتـسم  هچ  رگا  دنک ، باسح  تمیق  زا  رتنارگ  هچنانچ  دنک و  باسح  سنج  نآ  یعقاو  تمیق  هب  دـیاب  دـهدب ، رگید 

تباب ار  دوخ  بلط  دـهاوخیم  تسا و  راکبلط  قحتـسم  زا  هک  یـسک  « 1462 . » دهدب هدرک  باسح  دایز  هک  ار  يرادقم  دـیاب  دـشاب  هدـش 
نذا اب  رگا  یلو  دنادرگرب ، وا  هب  دوخ  یهدـب  تباب  قحتـسم  دـعب  دـهدب و  وا  هب  ار  سمخ  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دـنک ، باسح  سمخ 

يدایز رادقم  هک  یسک  یلو  دشخبب ، کلام  هب  دریگب و  ار  سمخ  دناوتیمن  قحتـسم  « 1463 . » تسین مزال  طایتحا  نیا  دشاب  عرش  مکاح 
دوش یضار  قحتـسم  رگا  دشابن ، سمخ  لها  نویدم  دهاوخیم  دوریمن و  مه  شندش  دنمتورث  دیما  هدش و  ریقف  تسا و  راکهدب  سمخ 

دنک و نادرگتسد  دّیـس  اب  ای  وا  لیکو  ای  عرـش  مکاح  اب  ار  سمخ  رگا  « 1464 . » درادن لاکـشا  دـشخبب ، وا  هب  دریگب و  وا  زا  ار  سمخ  هک 
رازه ود  دعب  لاس  عفانم  زا  هدرک و  نادرگتـسد  ناموت  رازه  رگا  اًلثم  دیامن  رـسک  لاس  نآ  عفانم  زا  دناوتیمن  دزادرپب  دعب  لاس  رد  دهاوخب 
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تسا راکهدب  سمخ  تباب  هک  ار  یناموت  رازه  سپس  دهدب و  ار  ناموت  رازه  ود  سمخ  لوا  دیاب  دشاب ، هتـشاد  شجراخم  زا  رتشیب  ناموت 
286 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دزادرپب . هیقب  زا 

تاکز

هراشا

یسک رگا  دنفسوگ . واگ 9 - - 8 رتش . - 7 هرقن . - 6 الط . - 5 شمشک . - 4 امرخ . - 3 وج . - 2 مدنگ . - 1 تسا : بجاو  تاکز  زیچ  ُهن  رد 
روتـسد هک  ییاهفرـصم  زا  یکی  هب  هدـش ، نیعم  هک  يرادـقم  دـیاب  دوشیم  هتفگ  ًادـعب  هک  یطیارـش  اب  دـشاب ، اـهزیچ  نیا  زا  یکی  کـلام 

مدرم كاروخ  تسا و  مدنگ  لثم  هک  سَلَع »  » دراد و ار  وج  تیصاخ  مدنگ و  یمرن  هب  تسا  ياهناد  هک  ْتلُـس » « » 1465 . » دناسرب دناهداد 
. تسین بجاو  اهنآ  رد  تاکز  تروص  نیا  ریغ  رد  دراد و  تاکز  دنیوگب  مدنگ  وج و  اهنآ  هب  هک  یتروص  رد  دشابیم ، اعنص 

« تاکز بوجو  طیارش  »

هراشا

دازآ لقاع و  غلاب ، نآ ، کلام  دـسرب و  دوشیم - هتفگ  ًادـعب  هک  باصن - رادـقم  هب  لاـم  هک  دوشیم  بجاو  یتروص  رد  تاـکز  « 1466»
هدـید اب  دـشاب  هرقن  الط و  رتش ، دنفـسوگ ، واگ ، کلام  هام  هدزای  ناسنا  هک  نآ  زا  دـعب  « 1467 . » دنک فرـصت  لام  نآ  رد  دناوتب  دـشاب و 

زا و  دـنک ، باسح  مود  لاس  زا  دـیابن  ار  مهدزاود  هام  رهظا  ربانب  یلو  دوشیم ، بجاو  وا  رب  تاکز  رهظا  ربانب  مهدزاود ، هام  لـاله  ندـش 
کلام رگا  « 1468 . » تسا نماض  دنک  فرصت  نینچ  رگا  و  دورب ، نیب  زا  لام  هک  دنک  فرصت  لام  رد  يروط  دناوتیمن  مهدزاود  هام  لوا 

ربانب « 1469  » 287 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسین . بجاو  وارب  تاکز  دوش  غلاب  لاس  نیبرد  هرقنو  ـالط  رتش ، دنفـسوگ ، واـگ ،
هک دوشیم  بجاو  یتقو  شمـشک  تاکز  و  دوش ، مکحم  تفـس و  اهنآ  هناد  هک  دوشیم  بجاو  یتقو  وج  مدـنگ و  تاکز  طوحا  رهظا و 
رد تاکز  نداد  تقو  یلو  دوشیم . بجاو  نآ  تاکز  دـنک  ندـش  زمرق  ای  درز  هب  عورـش  هک  یعقوم  مه  اـمرخ  و  تسا ، هروغ  تروص  هب 

. دـشاب هدـش  کشخ  هک  تسا  یماگنه  شمـشک  رد  ندـیچ و  عقوم  امرخ  رد  اهنآ و  هاک  ندرک  ادـج  ندـش و  نمرخ  عقوم  وج ، مدـنگ و 
تاکز دیاب  دشاب  غلاب  اهنآ  بحاص  دش - هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  امرخ - شمـشک و  وج ، مدنگ ، تاکز  ندش  بجاو  عقوم  رگا  « 1470»

رد رگا  تسین و  بجاو  وا  رب  تاکز  دـشاب ، هناوید  لاس  مامت  رد  هرقن  ـالط و  رتش ، دنفـسوگ ، واـگ ، بحاـص  رگا  « 1471 . » دـهدب ار  اهنآ 
زا يرادـقم  رد  هرقن  الط و  رتش ، دنفـسوگ ، واگ ، بحاـص  رگا  « 1472 . » تسین بجاو  وا  رب  تاـکز  زین  دوش  هناوید  مه  لاـس  زا  يرادـقم 

امرخ و وج ، مدنگ ، تاکز  ندش  بجاو  عقوم  رگا  تسا  نینچمه  دوشیمن و  طقاس  وا  زا  تاکز  طوحا  رب  انب  دوش ، شوهیب  ای  تسم  لاس 
تاکز دـنک  فرـصت  نآ  رد  هجو  چـیه  هب  دـناوتیمن  دـناهدرک و  بصغ  ناسنا  زا  هک  ار  یلاـم  « 1473 . » دـشاب شوهیب  ای  تسم  شمـشک 

هب هک  یماگنه  دـشاب ، هدـننک  بصغ  تسد  رد  دوشیم ، بجاو  نآ  تاـکز  هک  یعقوم  دـننک و  بصغ  وا  زا  ار  یتعارز  رگا  زین  و  درادـن ،
لاس کی  دنک و  ضرق  تسا  بجاو  نآ  تاکز  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  هرقن  الط و  یسک  رگا  « 1474 . » درادن تاکز  ددرگیمرب  شبحاص 

دشاب و هدـش  ریخأت  ضرق  تخادرپ  رد  هچ  رگا  تسین ، بجاو  يزیچ  هداد  ضرق  هک  یـسک  رب  دـهدب و  ار  نآ  تاکز  دـیاب  دـنامب ، وا  دزن 
رگا « 1475 . » تسا تاکز  تخادرپ  رد  بحتـسم  طایتحا  ریخا ، تروص  رد  دنچره  رهظا ، رب  انب  دـشاب  هدـنهد  ضرق  دوخ  مه  ریخأت  تلع 
دشاب ییاهزیچ  زا  لام  نآ  درذگب و  لاس  کی  ّتیصو  لوبق  هدننک و  تیصو  ندرم  زا  هک  یتروص  رد  دننک ، تیـصو  ناسنا  يارب  ار  یلام 
قلعت نآ  هب  تاـکز  هک  یلاـم  لاـس ، نـیب  رد  رگا  « 1476 . » دـهدب ار  نآ  تاـکز  دـیاب  هدـننک  لوبق  صخـش  تسا ، بجاو  نآ  تاـکز  هک 

زا لام ، نیع  هب  رذـن  ای  هقدـص  ای  لاقتنا  ّتلع  هب  هرقن  الط و  رتش ،  288 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دنفـسوگ ، واگ ، لثم  دریگیم ،
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تاکز ِلاس  ندیـسر  دوش و  عیطتـسم  باصن ، ّدح  هب  لام  ندیـسر  تلع  هب  رگا  « 1477 . » دوشیمن بجاو  تاکز  دوش  جراخ  باصن  دـح 
رگا دوشیم  بجاو  تاکز  دسرب ، ارف  تاکز  لاس  ات  دروایناجب  جح  تیصعم  يور  زا  رگا  و  دوشیم ، بجاو  جح  دشاب ، جح  نامز  زا  دعب 
لاس ندیـسرارف  رگا  و  دورب ، نیب  زا  هدـنیآ  ياهلاس  رد  جـح ، يارب  وا  تعاطتـسا  تاـکز  تخادرپ  جـح و  ماـجنا  رد  ریـصقت  ببـس  هب  هچ 

بجاو جـح  تسا و  بجاو  تاکز  تروص  نیا  رددـشاب  هجحیذ ) هدـعقیذ و  لاوش ،  ) جـح هناگ  هس  ياههام  زا  هاـم  نیلوا  زا  لـبق  تاـکز 
لام نیع  هب  هک  يرگید  هیلام  تابجاو  ای  سمخ  ای  تاکز  هک  یـسک  « 1478 . » دشاب جح  يارب  عیطتـسم  لام  هیقب  اب  هک  نآ  رگم  دوشیمن ،
اهنآ همه  يادا  يارب  شلاوما  دریمب و  رگا  تسا ، راکهدب  دریگیمن  قلعت  لام  نیع  هب  هک  نآ  دننام  ضرق و  ای  هراّفک  مه  دریگیم و  قلعت 

رب تاکز  جـح و  هک  یـسک  « 1479 . » تسا مدـقم  دریگیم ، قلعت  لام  نیع  هب  هک  یلام  تاـبجاو  سمخ و  تاـکز و  يادا  دـشابن ، یفاـک 
و تسا ، مدـقم  تاکز  يادا  دـشاب  یقاب  تسا  تاکز  قلعتم  هک  یلام  هچنانچ  دـشابن  یفاـک  ود  ره  يارب  شلاـم  دریمب و  رگا  دراد ، هدـهع 

یفاک رگا  و  دشاب ، یفاک  جح  بتارم  نیرتمک  يارب  جح  مهس  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دوشیم ، میسقت  تاکز  جح و  نیب  شلام  هنرگ 
اب رگا  ًاصوصخ  تسا ، جـح  ندومن  رایتخا  رد  بجاو  طایتحا  هچ  رگا  دنـشاب ، ّریخم  جـح  ماـجنا  تاـکز و  يادا  نیب  دراد  لاـمتحا  دـشابن 
اب دـیوریم و  نیمز  زا  هک  ییاهزیچ  رد  شمـشک ، امرخ و  وج ، مدـنگ ، زا  ریغ  « 1480 . » دنامب یقاب  تاکز  يارب  لام  يرادقم  جـح  ماجنا 

اهزیچ هنوگ  نیا  باصن  تسا و  بحتـسم  تاکز  دوش ، دـساف  دوز  تاجیزبس  لثم  هک  تسین  ییاهزیچ  زا  دوشیم و  هلماعم  نزو  ای  هناـمیپ 
وا رب  تاکز  هدیسر  باصن  رادقم  هب  شمهـس  هک  یـسک  دنـشاب ، کیرـش  یلام  رد  رفن  دنچ  رگا  « 1481 . » تسا زیربت » نَم  دصیـس   » نامه

بجاو وا  رب  تاکز  دسرب ، باصن  ّدح  هب  اهنآ  عومجم  هک  یتروص  رد  دشاب  هتـشاد  یلام  اج  دنچ  رد  یـسک  رگا  نینچمه  و  تسا ، بجاو 
رارق بسک  هیامرـس  ار  نآ  ناسنا  هک  یلاـم  ینعی  هراـجتلا ، لاـم  تاـکز  نداد  « 1482  » 289 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  دوشیم .

زا یتدم  رگا  سپ  تسا ، لاس  مامت  رد  هرقن  ای  الط  باصن  دح  هب  نآ  ندیسر  طیارش ، نیا  هلمج  زا  هک  تسا ، بحتسم  یطیارش  اب  دهدیم 
. درادن یبابحتسا  تاکز  دوش ، رتمک  باصن  دح 

شمشک امرخ و  وج ، مدنگ ، تاکز 

تسا زیربت  نم  دودح 288  اهنآ  باصن  دنسرب و  باصن  رادقم  هب  هک  دوش  یم  بجاو  یتقو  شمـشک  امرخ و  وج ، مدنگ ، تاکز  « 1483»
رگا « 1484 . » تسا طایتحا  اـب  قفاوم  مرگولیک  تیاعر 847  یلو  دـناهدرک  دروآرب  مرگولیک »  849 / 194  » ای مرگولیک »  847  » ار نآ  هـک 
ریقف هب  اًلثم  ای  دـنروخب ، وا  لّفکت  تحت  دارفا  دوخ و  هدـش ، بجاو  اهنآ  تاکز  هک  یمدـنگ  وج و  امرخ ، روگنا ، زا  تاکز ، نداد  زا  شیپ 

کلام دش  بجاو  روگنا  امرخ و  وج ، مدنگ ، تاکز  هک  نآ  زا  دـعب  رگا  « 1485 . » دهدب هدش  فرـصم  هک  ار  يرادقم  تاکز  دیاب  دهدب ،
هزادـنا هب  وا  مهـس  هک  هثرو  زا  کـیره  دریمب ، تاکزندـش  بـجاو  زا  شیپ  رگا  یلو  دـنهدب ؛ والاـم  زا  ار  تاکزرادـقم  دـیاب  دریمب ، نآ 

هک نمرخ  عقوم  تسا ، تاکز  يروآ  عمج  رومأم  عرش  مکاح  فرط  زا  هک  یـسک  « 1486 . » دهدب ار  دوخ  مهس  تاکز  دیاب  تسا ، باصن 
ار تاکز  هک  یسک  « 1487 . » دنک هبلاطم  ار  تاکز  دناوتیم  روگنا ، امرخ و  ندش  کشخ  زا  دعب  دننکیم و  ادـج  هاک  زا  ار  وج  مدـنگ و 

نیمخت ار  تاکز  رادقم  کلام  تیاضر  اب  دنام ، دهاوخ  ظوفحم  تافآ  زا  هویم  دشاب  مولعم  هک  ینامز  رد  دـناوتیم  دـنکیم  يروآ  عمج 
اهنآ تاکز  وج  مدنگ و  تعارز  ای  روگنا  امرخ و  تخرد  ندش  کلام  زا  دعب  رگا  « 1488 . » دنک فرصت  باصن  رد  دناوتب  کلام  ات  دنزب 

امرخ و وج ، مدنگ ، تاکز  هک  نآ  زا  دـعب  رگا  « 1489 . » دهدب ار  نآ  تاکز  دیاب  دوش ، خرـس  ای  درز  وا  کلم  رد  امرخ  اًلثم  دوش ، بجاو 
نزو رگا  « 1490  » 290 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دهدب . ار  اهنآ  تاکز  دیاب  دـشورفب ، ار  تخرد  تعارز و  دـش ، بجاو  روگنا 

نآ تاکز  دوش ، رادقم  نیا  زا  رتمک  ندش  کشخ  زا  دعب  دسرب و  زیربت  نم  دصیس  هب  تسا  َرت  هک  یعقوم  شمشک  امرخ و  وج و  مدنگ و 
کـشخ هک  دشاب  يرادـقم  هچنانچ  دوشیم ، مک  یلیخ  نآ  نزو  دـنامب  رگا  دـنروخیم و  ار  نآ  هزات  هک  ییامرخ  « 1491 . » تسین بجاو 

مه لاس  دنچ  رگا  هداد ، ار  اهنآ  تاکز  هک  یشمشک  امرخ و  وج ، مدنگ ، « 1492 . » تسا بجاو  نآ  تاکز  دسرب ، زیربت  نم  دصیس  هب  نآ 
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تبوطر زا  رـصم  ياهتعارز  لثم  ای  دوش  يرایبآ  رهن  ای  ناراب  بآ  زا  روگنا  امرخ و  وج ، مدنگ ، رگا  « 1493 . » درادن تاکز  دنامب  وا  دزن 
تـسیب  » نآ تاکز  دوش ، يرایبآ  نآ  دننام  بآ و  روتوم  ولد و  نوچمه  تسد ، اب  رگا  و  تسا ، کی » هد   » نآ تاکز  دنک ، هدافتـسا  نیمز 

نآ دـننام  بآ و  روتوم  ولد و  اب  يرایبآ  زا  رادـقم  نامه  هب  دـنک و  هدافتـسا  نیمز  تبوطر  ای  رهن  ای  ناراب  زا  يرادـقم  رگا  تسا و  کـی »
ار نآ  تمسق ، هس  دیاب  تمسق  لهچ  زا  ینعی  دشاب ، یم  کی  تسیب  نآ  رگید  فصن  تاکز  کی و  هد  نآ  فصن  تاکز  دیامن ، هدافتـسا 
نآ دـننام  اـی  بآ  روتوم  ولد و  بآ  زا  مه  نآ و  دـننام  اـی  ناراـب  بآ  زا  روگنا ، اـمرخ و  وـج ، مدـنگ ، رگا  « 1494 . » دـنهدب تاکز  تباب 

، مدنگ يارب  هک  ار  ياهنیزه  « 1495 . » داد رارق  كالم  دیاب  ار  نامه  دوشیم ، يرایبآ  رتشیب  هار  ود  نیا  زا  یکی  زا  هچنانچ  دـنک ، هدافتـسا 
نم دصیـس  هب  اهنآ  نزو  هنیزه ، ندرک  مک  زا  شیپ  هچنانچ  و  دـنک ، رـسک  لوصحمزا  دـناوتیم  تسا ، هدرک  تخادرپ  روگنا  امرخ و  وج ،

مدـنگ و وـج و  نیمز  کـی  رد  رگا  « 1496 . » تسین بجاو  تاـکز  رهظا  رباـنب  دـسرن ، رادـقم  نیا  هب  ندرک  مک  زا  دـعب  یلو  دـسرب ، زیربت 
، دوشیم رـسک  نامه  زا  طقف  هدرک  اهنآ  زا  یکی  يارب  اهنت  هک  ییاهجرخ  دراکب ، تسین  بجاو  نآ  تاکز  هک  اـیبول  جـنرب و  لـثم  يزیچ 
زا ار  جراخم  فصن  دـناوتیم  هدوب ، هزادـنا  کی  هب  ود  ره  رگا  اًلثم  دـیامن ، تمـسق  ود  ره  هب  دـیاب  هدرک ، یجراخم  ود  ره  يارب  رگا  یلو 

ماجنا ندز  مخـش  دننام  يراک  لوا  لاس  يارب  رگا  « 1497  » 291 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دیامن . رـسک  دراد  تاکز  هک  یـسنج 
ماجنا لاس  دنچ  يارب  ار  يراک  رگا  و  دنک ، رسک  لوا  لاس  زا  ار  نآ  جراخم  دیاب  دشاب ، هتشاد  هدیاف  مه  دعب  ياهلاس  يارب  هچ  رگا  دهد ،

رگیدکی اب  اهنآ  لصف  هک  رهـش  دنچ  رد  ناسنا  رگا  « 1498 . » دیامن میـسقت  اهنآ  نیبای  دنک و  باسح  لوا  لاس  جراخم  زا  دناوتیم  دـهد ،
لوصحم اهنآ  همه  دـشاب و  هتـشاد  روگنا  ای  امرخ  ای  وج  ای  مدـنگ  دـیآیمن ، تسد  هب  تقو  کی  رد  اهنآ  هویم  تعارز و  و  دراد ، فالتخا 

هک یماگنه  ار  نآ  تاکز  دیاب  دشاب ، زیربت ) نم  دصیـس  ینعی   ) باصن هزادـنا  هب  دـسریم  لوا  هک  يزیچ  هچنانچ  دوش ، باسح  لاس  کی 
ات دنکیم  ربص  دشابن ، باصن  هزادنا  هب  دسریم  لوا  هچنآ  رگا  و  دنک ، ادا  دیآیم  تسد  هب  هک  تقو  ره  ار  هیقب  تاکز  دهدب و  دـسریم 

بجاو نآ  تاکز  دـسرن ، باـصن  رادـقم  هب  رگا  تسا و  بجاو  نآ  تاـکز  دـسرب ، باـصن  رادـقم  هب  مه  يور  رگا  سپ  دـسرب ، نآ  هیقب 
تاکز رهظا  رب  انب  دشاب ، باصن  رادقم  هب  مه  يور  هچنانچ  دهد ، هویم  هبترم  ود  لاس  کی  رد  روگنا  ای  امرخ  تخرد  رگا  « 1499 . » تسین

هزات زا  تاکز  دصق  هب  هچنانچ  دوشیم ، باصن  هزادنا  هب  نآ  کشخ  هک  دراد  هزات  روگنا  ای  امرخ  يرادقم  رگا  « 1500 . » تسا بجاو  نآ 
راکهدب هک  یسک  « 1501 . » درادن لاکشا  تسا ، بجاو  وا  رب  هک  دشاب  یتاکز  هزادنا  هب  دوش  کشخ  رگا  هک  دهدب  قحتسم  هب  يردق  نآ 

هدـش بجاو  نآ  تاکز  هک  یلام  زا  ار  تاکز  مامت  لوا  رهظا ، رب  انب  دـیاب  دریمب ، رگا  هدـش ، بجاو  نآ  تاکز  هک  دراد  مه  یلام  تسا و 
هک نآ  زا  لبق  دریمب و  رگا  دراد ، مه  روگنا  ای  امرخ  ای  وج  ای  مدنگ  تسا و  راکهدب  هک  یـسک  « 1502 . » دننک ادا  ار  وا  ضرق  دعب  دنهدب ،

و دهدب ، تاکز  دیاب  دسرب ، زیربت  نم  دصیـس  هب  ناشمهـس  هک  مادک  ره  دـنهدب ، رگید  لام  زا  ار  وا  ضرق  هثرو  دوش ، بجاو  اهنیا  تاکز 
هک نانچ  تاکز  زین  دـشاب  وا  یهدـب  هزادـنا  هب  طقف  تیم  لام  هچنانچ  دـنهدن ، ار  وا  ضرق  دوش ، بجاو  اـهنآ  تاـکز  هک  نآ  زا  لـبق  رگا 
رد هک  تاـکز ، بوـجو  زا  لـبق  نآ و  زا  دـعب  هاوـخ  دـشاب و  هرمث  روـهظ  زا  شیپ  کـلام  گرم  هچ  رهظا ، رب  اـنب  تسا  بجاو  دـش  هتفگ 

، لئاسملا حیـضوت  هلاسر  بجاو  تاکز  نداد  دشاب  وا  یهدـب  زا  رتشیب  تیم  لام  رگا  تسا  نینچمه  و  تسین ، لاکـشا  نودـب  مود  تروص 
ره تاکز  دیاب  دراد  دب  بوخ و  هدش  بجاو  اهنآ  تاکز  هک  یشمشک  امرخ و  وج ، مدنگ ، رگا  « 1503 . » رهظا رب  انب  تسا   292 ص : نتم ،

. دهدب دب  سنج  زا  دناوتیمن  ار  همه  تاکز  دهدب و  اهنآ  دوخ  زا  ار  دب  بوخ و  زا  مادک 

الط باصن 

لاـقثم تسیب  هب  ـالط  رگا  سپ  تسا ، دوخن  نآ 18  لاقثمره  هک  تسا  یعرـش  لاـقثم  تسیب  لوا : باـصن  دراد : باـصن  ود  ـالط  « 1504»
ُهن هک  ار ، نآ  کی » لهچ   » دیاب دـشاب ، هتـشاد  دـش  هتفگ  اًلبق  هک  مه  ار  رگید  طیارـش  رگا  دـسرب ، تسا  یلومعم  لاقثم  هدزناپ  هک  یعرش ،
هـس هک  تسا  یعرـش  لاقثم  راهچ  مود : باصن  تسین . بجاو  نآ  تاکز  دسرن  رادـقم  نیا  هب  رگا  و  داد ، تاکز  ناونع  هب  دوشیم ، دوخن 
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رگا و  دهدب ، کی » لهچ   » رارق زا  ار  لاقثم  مامت 18  تاکز  دیاب  دوش ، هفاضا  لاقثم  هدزناپ  هب  لاقثم  هس  رگا  ینعی  دوشیم ، یلومعم  لاقثم 
، دور الاب  هچره  تسا  نینچمه  و  درادـن ، تاکز  نآ  يداـیز  دـهدب و  ار  نآ  لاـقثم  تاکز 15  دـیاب  طقف  دوش ، هفاضا  لاـقثم  هس  زا  رتمک 

. درادن تاکز  هدش  هفاضا  هک  يرادقم  دوش ، هفاضا  رتمک  رگا  دهدب و  ار  اهنآ  مامت  تاکز  دیاب  دوش ، هفاضا  لاقثم  هس  رگا  ینعی 

هرقن باصن 

هتفگ هک  مه  ار  رگید  طیارـش  دسرب و  لاقثم  هب 105  هرقن  رگا  هک  تسا ، یلومعم  لاـقثم   105 لوا : باصن  دراد : باـصن  ود  هرقن  « 1505»
تاکز دسرن  رادقم  نیا  هب  رگا  و  داد ، تاکز  ناونع  هب  دوشیم ، دوخن  هدزناپ  لاقثم و  ود  هک  ار  نآ  کی » لهچ   » دـیاب دـشاب ، هتـشاد  دـش 

، دوش هفاضا  لاقثم  هب 105  لاقثم  رگا 21  ینعی  تسا ، لاقثم   21 مود : باصن   293 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسین . بجاو  نآ 
ار نآ  لاقثم  تاکز 105  دیاب  طقف  دوش ، هفاضا  لاقثم  زا 21  رتمک  رگا  و  دهدب ، دـش - هتفگ  هک  يروطب  ار  لاقثم  مامت 126  تاکز  دیاب 
دـهدب و ار  اهنآ  مامت  تاکز  دـیاب  دوش  هفاضا  لاقثم  رگا 21  ینعی  دور ، الاب  هچ  ره  تسا  نینچمه  و  درادـن ، تاکز  نآ  يداـیز  دـهدب و 
هک ار  یتاکز  دهدب ، دراد  هرقن  الط و  هچ  ره  کی  لهچ  ناسنا  رگا  نیا  ربانب  درادن . تاکز  هدش  هفاضا  هک  يرادقم  دوش  هفاضا  رتمک  رگا 

، دهدب ار  نآ  کی  لهچ  رگا  دراد ، هرقن  لاقثم  هک 110  یسک  اًلثم  تسا ، هداد  بجاو  رادقم  زا  رتشیب  مه  یهاگ  هداد و  هدوب  بجاو  وا  رب 
هرقن الط و  تاکز  « 1506 . » تسا هدوبن  بجاو  هک  هداد  نآ  لاقثم  يارب 5  مه  يرادـقم  هداد و  هدوب  بجاو  هک  ار  نآ  لاقثم  تاکز 105 

تاکز دیاب  دشاب ، هتفر  نیب  زا  زین  نآ  هکس  هچ  رگا  و  دشاب ، جیار  نآ  اب  هلماعم  دنـشاب و  هدز  هکـس  ار  نآ  هک  دوشیم  بجاو  یتروص  رد 
رگا یلو  دراد  تاکز  دشاب ، جیار  نآ  اب  هلماعم  رگا  دـنربیم ، راک  هب  تنیز  يارب  اهنز  هک  يراد  هکـس  هرقن  الط و  « 1507 . » دنهدب ار  نآ 

رد هرقن  الط و  تاکز  دش  هتفگ  ًاقباس  هک  روط  نامه  « 1508 . » درادن تاکز  دشابن  جیار  كوکسم  ناونع  هب  نآ  اب  هلماعم  هک  دوش  يروط 
، دوش رتمک  لوا  باصن  زا  وا  هرقن  الط و  هام ، هدزای  نیب  رد  رگا  دشاب و  باصن  رادـقم  کلام  هام  هدزای  ناسنا  هک  دوشیم  بجاو  یتروص 
ار اهنآ  ای  دـیامن  ضوع  رگید  زیچ  ای  هرقن  ای  الط  اب  دراد  هک  ار  ياهرقن  الط و  هام ، هدزاـی  نیب  رد  رگا  « 1509 . » تسین بجاو  وا  رب  تاکز 
الط و رگا  « 1510 . » دنکب ار  اهراک  نیا  تاکز  نداد  زا  رارف  يارب  هک  تسا  هورکم  یلو  تسین ، بجاو  وا  رب  تاکز  رهظا  ربانب  دـنک ، بآ 

همه تاکز  تسا  رتهب  یلو  دهدب ، نآ  دوخ  زا  ار  دب  بوخ و  زا  مادـکره  تاکز  دـناوتیم  دـشاب ، هتـشاد  دـب  بوخ و  دراد  هک  ار  ياهرقن 
زا رتشیب  هک  ياهرقن  الط و  « 1511 . » دهدب دب  سنج  زا  ار  همه  تاکز  تسا  زیاج  رهظا  رب  انب  هچ  رگا  دـهدب ، بوخ  هرقن  الط و  زا  ار  اهنآ 

و دهدب ، ار  نآ  تاکز  دـیاب  ناسنا  دـسرب ، دـش - هتفگ  نآ  رادـقم  هک  باصن - هزادـنا  هب  نآ  صلاخ  رگا  دراد ، یـصلاخان  لومعم  هزادـنا 
یلو تسین ، بجاو  نآ  تاکز  هنای ، تسه  باصن  هزادـنا  هب  نآ  صلاخ  هک  دراد  کـش   294 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  هچنانچ 

ای دزادرپب ، ار  شتاکز  تسا  باصن  رادقم  هب  نآ  صلاخ  رگا  دنادب  ات  دنک ، قیقحت  نآ  دـننام  ندرک و  هیفـصت  اب  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا 
هک ار  ياهرقن  ـالط و  رگا  « 1512 . » دزادرپب هدش ، بجاو  دـهدیم  لامتحا  هک  ار  یتاکز  هدرک و  طایتحا  قیقحت ، هیفـصت و  نودـب  هک  نیا 

رگید زلف  لومعم  زا  رتشیب  هک  دـهدب  ياهرقن  ـالط و  زا  ار  نآ  تاـکز  دـناوتیمن  دـشاب ، طولخم  نآ  اـب  رگید  زلف  لومعم ، رادـقم  هب  دراد ،
تـسا بجاو  وا  رب  هک  دـشابیم  یتاکز  هزادـنا  هب  تسه ، نآ  رد  هک  یـصلاخ  هرقنو  الط  دـنک  نیقی  هک  دـهدب  يردـق  هب  رگا  یلو  دراد ،

. دهدب ناسحا  هیده و  ناونع  هب  هکلب  دشابن ، تاکز  ناونع  هب  تسا  هداد  رتدایز  هک  ار  يرادقم  دنک  تین  و  درادن ، لاکشا 

دنفسوگ واگ و  رتش ، تاکز 

هراشا

و دـشاب ، راکیب  لاس  ماـمت  رد  ناویح  - 1 دراد : رگید  طرـش  ود  دـش ، هتفگ  هک  ییاهطرـش  زا  ریغ  دنفـسوگ  واـگ و  رتش ، تاـکز  « 1513»
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زا ار  نآ  زا  يرادقم  ای  لاس  مامت  رگا  سپ  درچب ، نابایب  فلع  زا  لاس  مامت  رد  - 2 تسا . فرع  مدرم و  رظن  ندوب  راکیب  صیخشت  كالم 
. درادن تاکز  درچب ، تسا  يرگید  کلم  ای  کلام  کلم  هک  یتعارز  زا  ای  هدش ، هدیچ  فلع 

رتش باصن 

-2 درادن . تاکز  دسرن  رادقم  نیا  هب  رتش  هرامـش  ات  تسا و  دنفـسوگ  کی  نآ  تاکز  و  رتش ، جنپ  - 1 دراد : باصن  هدزاود  رتش  « 1514»
-4 تسا . دنفـسوگ  هس  نآ  تاکز  و  رتش ، هدزناپ  - 3 295 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا . دنفـسوگ  ود  نآ  تاـکز  و  رتش ، هد 

تسا رتش  کی  نآ  تاکز  و  رتش ،  26 - 6 تسا . دنفـسوگ  جنپ  نآ  تاکز  و  رتش ،  25 - 5 تسا . دنفـسوگ  راهچ  نآ  تاکز  و  رتش ، تسیب 
موس لاس  لخاد  هک  تسا  رتش  کـی  نآ  تاـکز  و  رتش ،  36 - 7 دشاب . هتـشاد  ار  لمح  تیلباق  شردام  دـشاب و  هدـش  مود  لاس  لخاد  هک 

دشاب هدش  مراهچ  لاس  لخاد  هک  تسا  رتش  کی  نآ  تاکز  و  رتش ،  46 - 8 دشاب . هتشاد  ار  تبراقم  لمح و  تیلباق  شردام  و  دشاب ، هدش 
ود نآ  تاکز  و  رتش ،  76 - 10 دشاب . هدش  مجنپ  لاس  لخاد  هک  تسا  رتش  کی  نآ  تاکز  و  رتش ،  61 - 9 دشاب . هتشاد  ار  لمح  تیلباق  و 

و رتش ،  121 - 12 دنشاب . هدش  مراهچ  لاس  لخاد  هک  تسا  رتش  ود  نآ  تاکز  و  رتش ،  91 - 11 دنشاب . هدش  موس  لاس  لخاد  هک  تسا  رتش 
، ات هاجنپ  ای  دشاب ، هدش  موس  لاس  لخاد  هک  دـهدب  رتش  کی  ات ، لهچره  يارب  دـنک و  باسح  ات ، لهچ  ات ، لهچ  ای  دـیاب  هک  نآ ؛ زا  رتالاب 
ییاتلهچ و ینعی  هار ، ودره  اب  ای  دـشاب و  هدـش  مراـهچ  لاـس  لـخاد  هک  دـهدب  رتش  کـی  اـت ، هاـجنپره  يارب  دـنک و  باـسح  اـت ، هاـجنپ 

رتشیب ات  ُهن  زا  دـنامیم ، یقاب  يزیچ  رگا  ای  دـنامن ، یقاب  يزیچ  هک  دـنک  باسح  يروط  دـیاب  تروصره  رد  یلو  دـنک ، باسح  ییاتهاجنپ 
موس لاس  لخاد  هک  يرتش  کی  اتلهچ ، يارب  هدش و  مراهچ  لاس  لخاد  هک  يرتش  ود  اتدص ، يارب  دـیاب  دراد ، رتش  رگا 140  اًلثم  دشابن ،

296 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دشاب . هّدام  دیاب  دوشیم ، هداد  تاکز  ناونع  هب  هک  يرتش  « 1515 . » دهدب هدش 

واگ باصن 

هتفگ هک  ار  یطیارش  رگا  دسرب ، یس  هب  اهواگ  دادعت  هک  یماگنه  تسا . واگ  یـس  لوا : باصن  دراد : باصن  ود  شیمواگ  واگ و  « 1516»
: مود باصن  داد . تاکز  ناونع  هب  دشاب  هتـشاد  ار  لمح  تیلباق  شردام  هدش و  مود  لاس  لخاد  هک  هلاسوگ  کی  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  دـش 

تاکز « 1517 . » دشاب هتـشاد  ار  لمح  تیلباق  شردام  هدش و  موس  لاس  لخاد  هک  تسا  هدام  هلاسوگ  کی  نآ  تاکز  و  تسا ، واگ  لهچ 
واگ لهچ  زارگا  زین  و  دـهدب ، ار  اهنآ  يات  یـس  تاکز  دـیاب  طـقف  دراد ، واـگ  هک 39  یـسک  اًلثم  تسین ، بجاو  واگ  لهچ  یـس و  نیباـم 

ربارب ود  نوچ  دیـسر ، تصـش  هب  هک  نآ  زا  دـعب  دـهدب و  ار  نآ  يات  لهچ  تاکز  دـیاب  طقف  هدیـسرن ، تصـش  هب  ات  دـشاب ، هتـشاد  رتدایز 
، اتیـس اتیـس ، ای  دـیاب  دور  الاب  هچره  نینچمه  و  دـهدب ، تاکز  دنـشاب  هدـش  مود  لاس  لخاد  هک  هلاسوگ  ود  دـیاب  دراد ، ار  لوا  باـصن 

باسح يروط  دیاب  یلو  دهدب ، دش  هتفگ  هک  يروتسد  هب  ار  نآ  تاکز  دنک و  باسح  لهچ  یـس و  اب  ای  اتلهچ ، اتلهچ ، ای  دنک  باسح 
لهچ یـس و  باسح  هب  دـیاب  دراد ، واگ  داتفه  رگا  اًلثم  دـشابن ، رتشیب  ات  ُهن  زا  دـنام  یم  یقاـب  يزیچ  رگا  اـی  دـنامن ، یقاـب  يزیچ  هک  دـنک 

باسح ییاتیس ، شور  اب  اهنت  رگا  نوچ  دهدب ، ار  اتلهچ  تاکز  نآ ، ياتلهچ  يارب  و  اتیس ، تاکز  نآ ، ياتیـس  يارب  دنک و  باسح 
. دنامیم یقاب  هدادن  تاکز  واگ  هد  دنک ،

دنفسوگ باصن 

. درادن تاکز  دسرن  لهچ  هب  دنفسوگ  ات  و  تسا ، دنفـسوگ  کی  نآ  تاکز  و  دنفـسوگ ، لهچ  لوا : دراد : باصن  جنپ  دنفـسوگ  « 1518»
هس نآ  تاکز  و  دنفـسوگ ،  201 موس :  297 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا . دنفـسوگ  ود  نآ  تاـکز  و  دنفـسوگ ،  121 مود :
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، اتدـص ار  اهنآ  دـیاب  هک  نآ ، زا  رتالاب  دـص و  راهچ  مجنپ : تسا . دنفـسوگ  راهچ  نآ  تاـکز  و  دنفـسوگ ،  301 مراهچ : تسا . دنفـسوگ 
دنفسوگ رگا  هکلب  دهدب ، اهدنفـسوگ  دوخ  زا  ار  تاکز  تسین  مزال  و  دهدب ، دنفـسوگ  کی  اهنآ  ياتدصره  يارب  دنک و  باسح  اتدص ،

رتهب ارقف  يارب  هک  یتروص  رد  دـهدب  رگید  سنج  دـهاوخب  رگا  یلو  تسا ، یفاک  دـهدب  لوپ  دنفـسوگ ، تمیق  قباطم  ای  دـهدب ، يرگید 
تسا لهچ  هک  لوا  باصن  زا  یسک  ياهدنفسوگ  هرامـش  رگا  سپ  تسین ، بجاو  باصن  ود  نیب  ام  تاکز  « 1519 . » درادن لاکشا  دشاب ،
تسا نینچمه  ودرادن  تاکز  نآ  يدایز  دهدب و  ار  نآ  يات  لهچ  تاکز  دیاب  طقف  هدیـسرن ، تسا  هک 121  مود  باصن  هب  ات  دشاب  رتشیب 

هک تسا  نیا  رهظا  یلو  تسا ، یفاک  دشاب  هدـش  مود  لاس  لخاد  رگا  دـهدیم  تاکز  يارب  هک  ار  يدنفـسوگ  « 1520 . » دعب ياهباصن  رد 
«1521 . » دشاب هدش  موس  لاس  لخاد  دیاب  دـهدب ، تاکز  ناونع  هب  ار  ُزب  رگا  و  تسا ، یفاک  دـشاب  هدـش  مامت  مه  دنفـسوگ  هام  تفه  رگا 

رگا « 1522 . » دهدب ار  اهنآ  تاکز  دیاب  دنشاب ، باصن  هزادنا  هب  مه  يور  دشاب و  هتشاد  دنفسوگ  ای  رتش  ای  واگ  اج ، دنچ  رد  رفن  کی  رگا 
یب ملاس و  همه  رگا  یلو  دـهدب ، اهنآ  دوخ  زا  ار  تاکز  دـناوتیم  دنـشاب ، ریپ  ای  بویعم  ای  ضیرم  همه  دراد  هک  يرتش  دنفـسوگ و  واگ ،

ضیرم و یضعب  ملاس و  اهنآ  زا  یـضعب  رگا  هکلب  دهدب ، ریپ  ای  بویعم  ای  ضیرم  ناویح  زا  ار  اهنآ  تاکز  دناوتیمن  دنـشاب  ناوج  بیع و 
رد ار  همه  اـهنآ ، تاـکز  يارب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  دنـشاب ، ناوج  يرادـقم  ریپ و  يرادـقم  بیع و  یب  رگید  هتـسد  بویعم و  ياهتـسد 

«1523 . » تسا یفاک  دنک  قدص  وا  رب  ناویح  مسا  هک  هچنآ  تخادرپ  هک  تسا  نآ  رهظا  هچرگ  دریگب ، رظن  رد  طسوتم  روط  هب  عومجم و 
نامه زا  باصن  رادـقم  اب  دراد  هک  ار  یباصن  ای  دـنک ، ضوع  رگید  زیچ  اب  ار  رتش  دنفـسوگ و  واگ ، مهدزای ، هام  ندـش  ماـمت  زا  لـبق  رگا 

، نتم لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسین . بجاو  وا  رب  تاکز  دریگب ، رگید  دنفـسوگ  لهچ  دهدب و  دنفـسوگ  لهچ  اًلثم  دیامن ، ضوع  سنج 
298 ص :

« تاکز فرصم  »

هراشا

و درادـن ، ار  شلّفکت  تحت  دارفا  دوخ و  لاـس  جراـخم  هک  تسا  یـسک  نآ  و  ریقف ، - 1 درک : فرـصمار  تاـکز  ناوتیم  دروم  تشه  رد 
هک تسا  یسک  نآ  و  نیکسم ، - 2 تسین . ریقف  دنراذگب  ار  دوخ  لاس  جراخم  دناوتیم  هک  دراد  ياهیامرس  ای  کلم  ای  تعنـص  هک  یـسک 

عمج و ار  تاـکز  هک  تسا  رومأـم  ماـما  بیاـن  اـی  مالـسلا  هیلع  ماـما  فرط  زا  هک  یـسک  - 3 دـنارذگیم . ریقف  زا  رتتخـس  ار  شیگدـنز 
هب تاکز  رگا  هک  ییاهرفاک  - 4 دناسرب . ارقف  ای  ماما  بیان  ای  مالسلا  هیلع  ماما  هب  ار  نآ  دنک و  یگدیسر  نآ  باسح  هب  دیامن و  يرادهگن 

-6 نانآ . ندرک  دازآ  اههدـنب و  يرادـیرخ  - 5 دـننکیم . کمک  ناناملـسم  هب  گنج  رد  ای  دـنوش ، یم  لیام  مالـسا  نید  هب  دـنهدب  نانآ 
يزاسهار و لپ ، دجـسم ، نتخاس  دـننام  هک  يراک  ینعی  هَّللا ، لـیبس  یف  - 7 دنک . ادا  ار  دوخ  ضرق  دناوتیمن  هک  یـسک  یهدـب  تخادرپ 

ینعی لـیبسلانبا ، - 8 دـشاب . هتـشاد  عـفن  مالـسا  يارب  دـسریم و  ناناملـسم  موـمع  هب  نآ  عـفن  هک  دراد  ینید  یموـمع و  تعفنم  هسردـم 
ریقف و هب  دناوتیم  ناسنا  « 1524 . » دش دهاوخ  رکذ  يدعب  لئاسم  رد  بیترت  هب  اهنیا  ماکحا  و  تسا . هدـش  هدـنامرد  رفـس  رد  هک  يرفاسم 
هک نیا  لثم  دوش ، فاحجا  ارقف  رگید  هب  هدـش و  یفاصنایب  بجوم  راک  نیا  رگا  یلو  دـهدب  تاکز  شاهنایلاس  جراـخم  زا  شیب  نیکـسم 

ریقف ره  هب  هک  تسا  بحتسم  و  تسین . لاکشا  زا  یلاخ  دننامب ، تسدگنت  ارقف  هیقب  دنهدب و  ریقف  کی  هب  ار  ناشتاکز  دنهاوخب  مدرم  همه 
شلاس جراخم  زا  وا  دـمآرد  هک  يرجات  ای  کلام  ای  رگتعنـص  « 1525 . » دـنهدن دـش  هتفگ  اًلبق  هک  هرقن  الط و  لوا  باصن  تاـکز  زا  رتمک 

ای کلم  ای  راک  رازبا  تسین  مزال  و  دریگب ، تاکز  شجراخم  يرـسک  يارب  دناوتیم   299 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا ، رتمک 
هب لیدبت  ای  ضیوعت  ار  نآ  دناوتب  هک  دشاب  دایز  يردق  هب  وا  هیامرس  ای  راک  رازبا  هک  نیا  رگم  دناسرب ، جراخم  فرـصم  هب  ار  دوخ  هیامرس 

ار راک  نیا  تسا  مزال  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ، یفاک  رـسع  تقـشم و  نودب  یگدنز  يارب  هک  دنامب  شیارب  يرادـقم  دـنک و  رگید  زیچ 
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نکاـس نآ  رد  تسوا و  کـلم  هک  دراد  ياهناـخ  رگا  درادـن ، ار  شلّفکت  تحت  دارفا  دوخ و  لاـس  جرخ  هک  يریقف  « 1526 . » دهدب ماجنا 
تاکز دناوتیم  دشاب ، هتشاد  مزال  شیوربآ  ظفح  يارب  هک  نیا  ای  دنک ، یگدنز  دناوتن  اهنیا  نودب  هچنانچ  دراد ، يراوس  ناویح  ای  تسا ،
جایتحا اهنیا  هب  دشاب و  هتشادن  ار  یگدنز  يرورض  ياهزیچ  یناتسمز و  یناتسبات و  سابل  فرظ ، هناخ ، ثاثا  رگا  تسا  نینچمه  و  دریگب ،
لکشم وا  يارب  تعنص  نتفرگ  دای  هک  يریقف  « 1527 . » دیامن يرادیرخ  دنهدیم  وا  هب  تاکز  ناونع  هب  هک  یلام  زا  دناوتیم  دشاب ، هتشاد 
تاکز دناوتیم  تسا ، نتفرگ  دای  لوغـشم  هک  یتقو  ات  یلو  دنکن ، یگدنز  تاکز  نتفرگ  اب  دریگب و  دای  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  تسین ،

«1529 . » داد تاکز  وا  هب  دوشیم  دوش ، ادیپ  نامگ  ای  نانیمطا  وا  هتفگ  زا  رگا  مریقف ، دیوگیم  هدوب و  ریقف  اًلبق  هک  یسک  « 1528 . » دریگب
دوشیم تسا ، ریقف  هک  دوش  ادـیپ  نامگ  شلاح  رهاظ  زا  رگا  هنای ، هدوب  ریقف  تسین  مولعم  ای  هدوبن ، ریقف  اًلبق  مریقف و  دـیوگیم  هک  یـسک 

ریقف یصخش  هک  نیا  لایخ  هب  رگا  « 1531 . » تسا تاکز  هک  دیوگب  وا  هب  تسین  مزال  ریقف  هب  تاکز  نداد  عقوم  « 1530 . » داد تاکز  وا  هب 
يزیچ هچنانچ  دهدب ، تاکز  تسین  ریقف  دنادیم  هک  یسک  هب  هلأسم  نتـسنادن  يور  زا  ای  هدوبن ، ریقف  دمهفب  دعب  دهدب ، تاکز  وا  هب  تسا 
تروص رد  هدنریگ  هک  تسا  نیا  رهظا  دـشاب ، هتفر  نیب  زا  رگا  دـهدب و  قحتـسم  هب  دریگب و  وا  زا  دـناوتیم  دـشاب ، یقاب  هداد  وا  هب  هک  ار 

ریقف شدوخ  هک  هتـسنادیم  تسا و  تاکز  هک  هدادیم  لامتحا  ای  هتـسناد  یم  هتفرگ  ار  زیچ  نآ  هک  یـسک  رگا  اـّما  تسین ، نماـض  لـهج 
هدنریگ رگا  دهدب و  قحتسم  هب  دریگب و  وا  زا  ار  نآ  ضوع  دیاب  دناوتیم  رگا  دنریگب ، وا  زا  ار  شـضوع  ای  زیچ  نآ  تسا  نکمم  تسین و 
تاکز ناونع  هب  دیوگیم ، تاکز  هدـنهد  هک  نیمه  تسا ، تاکز  لام   300 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  نآ  هتـسنادیمن  دنک  اعدا 
هرابود دوخ  لام  زا  دریگن و  سپ  دـناوتیم  یلو  دراد  ار  نآ  نتفرگ  سپ  قح  لاـم ، نآ  نیع  ياـقب  تروص  رد  و  دوشیم ، هتفریذـپ  مداد ،

ای ندرک  ضرق  اب  دناوتن  دشابن و  تیصعم  رفس  وا  رفس  هچنانچ  هداتفا ، راک  زا  شبکرم  ای  هدش  مامت  وا  یجرخ  هک  يرفاسم  « 1532 . » دهدب
اب رگید  ياج  رد  دناوتب  رگا  یلو  دریگب ، تاکز  دـناوتیم  دـشابن ، ریقف  دوخ  نطو  رد  هچ  رگا  دـناسرب ، دـصقم  هب  ار  دوخ  يزیچ  نتخورف 

«1533 . » دریگب تاکز  دناوتیم  دسرب ، اجنآ  هب  هک  يرادقم  هب  طقف  دنک ، مهارف  ار  دوخ  رفس  هیقب  جراخم  يزیچ  نتخورف  ای  ندرک  ضرق 
یتروص رد  دشاب ، هدنام  یقاب  تاکز  زا  يزیچ  رگا  دیـسر ، شنطو  هب  هک  نآ  زا  دعب  هتفرگ ، تاکز  هدش و  هدنامرد  رفـس  رد  هک  يرفاسم 

هب رگا  و  تسا ، تاکز  نآ  دیوگب  دهدب و  عرش  مکاح  هب  ار  نآ  دیاب  دشاب ، هتشاد  تقـشم  وا  بیان  ای  لام  بحاص  هب  نآ  ندنادرگزاب  هک 
دناوتیم شدوخ  دشن ، نکمم  مه  نآ  رگا  و  دنناسرب . تاکز  فرـصم  هب  اهنآ  هک  دهدیم  لداع  نینمؤم  هب  دـشن  نکمم  مه  عرـش  مکاح 

. دنک فرص  تاکز  فرصم  دراوم  رد  ار  نآ 

تاکز نیقحتسم  طیارش 

«1535 . » دراد ار  دوخ  صاخ  طیارش  هک  تاکز ، فراصم  زا  متفه  مراهچ و  دروم  رگم  دشاب  هعیـش )  ) نمؤم دیاب  تاکز  قحتـسم  « 1534»
لفط و ّیلو  هب  رگا  « 1536 . » دناسرب وا  فرـصم  هب  هک  دهدب  تاکز  وا  ّیلو  هب  دناوتیم  ناسنا  دشاب ، ریقف  هعیـش  زا  ياهناوید  ای  لفط  رگا 
ار تاکز  هک  یعقوم  دیاب  و  دناسرب ؛ هناوید  ای  لفط  فرصم  هب  ار  تاکز  نیما  يدرف  هلیسو  هب  ای  شدوخ  دناوتیم  درادن ، یسرتسد  هناوید 
وا ّیلو  هک  دـنکیم  فرـص  يدراوم  نامه  رد  هک  دراد  نانیمطا  تسا و  زیمم  لفط  رگا  و  دـنک . تاکز  تین  دـناسریم ، نانآ  فرـصم  هب 

، نتم لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  داد . تاکز  ناوتیم  وا ، ّیلو  عالطا  اب  هیفـس ، هب  نینچمه  داد و  زین  لـفط  دوخ  هب  ناوتیم  درکیم ، فرص 
اراکشآ هک  یسک  ًاصوصخم  دوشیم ، بکترم  تسه  حیبق  رکنم و  مالسا  رد  هک  يروما  هریبک و  تیصعم  هک  یسک  هب  « 1537  » 301 ص :

دناوتیمن ناـسنا  « 1538 . » شاهداوناخ وا و  تایرورـض  ردـق  هب  رگم  دـنهدب ، تاکز  دـیابن  بجاو  طایتحا  رباـنب  دـهدیم  ماـجنا  تیـصعم 
نانآ هب  دـنناوتیم  نارگید  دـهدن ، ار  نانآجراخمرگا  یلو  دـهدب ، تاکز  زا  تسا  بجاو  وا  رب  ناشجرخ  هک  دالوا ، لثم  یناسک ، جراخم 
هغیص هک  ینز  « 1540 . » درادن لاکـشا  دـنک  دوخ  راکتمدـخ  نز و  جرخ  هک  دـهدب  شرـسپ  هب  تاکز  ناسنا  رگا  « 1539 . » دنهدب تاکز 

ار وا  جراخم  هک  دنک  طرـش  دـقع  نمـض  رد  شرهوش  رگا  یلو  دـنهدب ، تاکز  وا  هب  دـنناوتیم  نارگید  شرهوش و  دـشاب ، ریقف  رگا  هدـش 
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روبجم ار  وا  دناوتب  نز  ای  دهدب  ار  نز  نآ  جراخم  دـناوتب  هک  یتروص  رد  دـشاب ، بجاو  وا  رب  شجراخم  نداد  يرگید  تهج  هب  ای  دـهدب 
ار تاـکز  رهوش ، هچ  رگا  دـهدب ، تاـکز  دوخ  ریقف  رهوش  هب  دـناوتیم  نز  « 1541 . » داد تاـکز  ارقف  مهـس  زا  نز  نآ  هب  دوشیمن  دـنک ،

جراخم تیافک  تاهوجو  ریاس  سمخ و  رگا  یلو  دریگب ، تاکز  دیس  ریغ  زا  دناوتیمن  دّیـس  « 1542 . » دیامن نز  نآ  دوخ  جراخم  فرص 
طقف دشاب  نکمم  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یلو  دریگب ، تاکز  دّیـس  ریغ  زا  دناوتیم  دشاب ، تاکز  نتفرگ  هب  راچان  دـنکن و  ار  وا 

تاکز نذا  اب  ای  تدوع  ار  نآ  دـش  زاینیب  تاکز  زا  لاس  يانثا  رد  رگا  دریگب و  دـشاب  يرورـض  شاهنالاس  جراخم  يارب  هک  يرادـقم  هب 
. دنک هدافتسا  سمخ  زا  شدوخ  دناسرب و  تاکز  نیقحتسم  فرصم  هب  هدنهد 

تاکز تّین 

وا رب  مه  يرگید  لام  تاکز ، زا  ریغ  رگا  دـهدب و  ملاع  دـنوادخ  نامرف  ماـجنا  يارب  ینعی  تبرق  دـصق  هب  ار  تاـکز  دـیاب  ناـسنا  « 1543»
هلاسر مه  تسا و  هدـش  بجاو  وا  رب  لام  تاکز  مه  رگا  یلو  تسا ، تاکز  دـهدیم  ار  هچنآ  هک  دـنک  نیعم  تین  رد  تسا ، هدـش  بجاو 

رگا هکلب  تسا ، لام  تاکز  دـهدیم  ار  هچنآ  هک  دـنک  تین  ندرک ، ادا  عقوم  تسین  مزال  هرطف ، تاکز   302 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت 
تـسین مزال  دشاب ، بجاو  وا  رب  وج  مدنگ و  تاکز  اًلثم  رگا  نینچمه  و  دنکیم ، تیافک  ودره  زا  دهدب  تسا » بجاو  وا  رب  هچنآ   » تین هب 

تاکز يرادقم  رگا  هدـش  بجاو  وا  رب  لام  دـنچ  تاکز  هک  یـسک  « 1544 . » وج ای  تسا  مدنگ  تاکز  دـهدیم  هک  ار  يزیچ  دـنک  نیعم 
لام تاکز  هک  دنک  لیکو  ار  یسک  رگا  « 1545 . » تسا یفاک  مهدیم » تاکز   » هک دنک  تین  هکلب  دنکن ، ار  اهنآ  مادک  چیه  تین  دهدب و 

ای کلام  رگا  « 1546 . » تسا یفاک  رهظا  ربانب  دـنک ، تاکز  تین  کلام  فرط  زا  ریقف ، هب  تاکز  نداد  عقوم  لـیکو  هچناـنچ  دـهدب ، ار  وا 
باسح تاکز  دنک ، تاکز  تین  کلام  دوخ  دورب ، نیب  زا  لام  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  دهدب و  ریقف  هبار  تاکز  تبرق  دـصق  نودـب  وا  لیکو 

نآ دیاب  هک  تاکز  رگم  درادن  هداعا  هداد  ماجنا  شدوخ  بهذم  قفاوم  هک  یتادابع  دش  هعیـش )  ) رـصبتسم هک  یناملـسم  « 1547 . » دوشیم
هب دـیابن  تبیغ  لاح  رد  « 1548 . » درادـن هداعا  دـشاب ، هداد  تبرق  دـصق  اـب  هعیـش و  ریقف  هب  ار  نآ  لوا  زا  رگا  یلو  دـهدب  هعیـش  ریقف  هب  ار 

ماما هب  تاکز  نداد  لثم  يوقا  رب  انب  طیارـشلا  عماج  دـهتجم  هب  تاکز  نداد  یلو  داد ، تاکز  دـناهدرک  بصغ  ار  ماما  بصنم  هک  یناسک 
. تسا مالسلا  هیلع  موصعم 

تاکز هقرفتم  لئاسم 

و درک . ادج  دوخ  لام  زا  ای  داد  ریقف  هب  ار  نآ  تاکز  دیاب  روگنا ، امرخ و  ندیچ  ماگنه  هاک و  زا  وج  مدـنگ و  ندرک  ادـج  ماگنه  « 1549»
رظتنم رگا  یلو  دیامن ، ادج  دوخ  لام  زا  ای  دهدب  ریقف  هب  دـیاب  مهدزاود  هام  ندـش  مامت  زا  دـعب  ار  رتش  دنفـسوگ ، واگ ، هرقن ، الط ، تاکز 
ریخأت ریقف  نآ  رطاخ  هب  ار  نآ  يادا  دنک و  ادج  ار  تاکز  دناوتیم  دراد ، يرترب  یتهج  زا  هک  دهدب  يریقف  هب  دهاوخب  ای  دشاب  ینیعم  ریقف 

و درک ، باسح  ار  نآ  تمیق  ناوتیم  داد و  اهنآ  دوخ  زا  ناوتیم  ار  هرقن  ـالط و  شمـشک ، اـمرخ ، وج ، مدـنگ ، تاـکز  « 1550 . » دزادنیب
طایتحا ربانب  دهدیم ، ار  تمیق  رگا  و  دنفسوگ ؛  303 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  واگ و  رتش ، تاکز  رد  رهظاربانب  تسا  نینچمه 
قحتـسم هب  نداد  تاکز و  جارخا  تقو  تمیق  تمیق ، زا  روظنم  و  دشاب ، هتـشاد  تیاضر  هدنریگ  هک  نآ  رگم  دهدب ، دقن  لوپ  دیاب  بجاو 
یـسرتسد داد  تاکز  دوشیم  هک  یـسک  هب  رگا  یلو  دهدب ، قحتـسم  هب  ار  نآ  ًاروف  تسین  مزال  تاکز ، ندرک  ادج  زا  دعب  « 1551 . » تسا

هک نآ  دوجو  اب  رگا  و  دزادنین . ریخأت  ار  تاکز  نداد  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  تسا ، نکمم  وا  يارب  تاکز  فراصم  ریاس  ای  دراد 
ار یتاکز  دناوتیمن  ناسنا  « 1552 . » تسا نماض  رهظا  رب  انب  دورب ، نیب  زا  تاکز  دزادنیب و  ریخأت  دـناسرب ، نآ  لها  هب  ار  تاکز  دـناوتیم 

يارب هتـشاذگ  رانک  تاکز  يارب  هک  یلام  نیع  اـب  رگا  « 1553 . » دراذـگب نآ  ياج  هب  يرگید  زیچ  درادرب و  دوخ  يارب  هتـشاذگ  رانک  هک 
بحتسم « 1554 . » تسا هدـنهد  تاکز  هدـهع  رب  نآ  ناربج  دـنک  ررـض  رگا  تسا و  ریقف  لام  نآ  دوس  لام و  لصا  دـنک  تراجت  شدوخ 
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ریغ رب  ار  لامک  ملع و  لها  و  نارگید ، رب  ار  ناشیوخ  تاکز ، نداد  رد  دـهدب و  دـنموربآ  يارقف  هب  ار  رتش  دنفـسوگ و  واگ ، تاکز  تسا 
ار تاکز  دناوتن  دشابن و  یقحتسم  هدنهد  تاکز  ِرهش  رد  رگا  « 1555 . » درادب مدقم  لاؤس  لها  رب  دنتسین  لاؤس  لها  هک  ار  یناسک  نانآ و 

رگید رهـش  هب  ار  تاکز  دیاب  دنک ، ادیپ  قحتـسم  ًادعب  هک  دشاب  هتـشادن  دیما  هچنانچ  دناسرب ، هدش  نیعم  نآ  يارب  هک  يرگید  فرـصم  هب 
شدوخ هک  تسا  نیا  رد  بحتـسم  طایتحا  هچرگ  تسین ، وا  هدـهع  هب  رگید  رهـش  هب  ندرب  جراـخم  و  دـناسرب ، تاـکز  فرـصم  هب  دربب و 

رهش هب  ار  تاکز  دناوتیم  دوش ، ادیپ  قحتـسم  شدوخ  رهـش  رد  رگا  « 1556 . » تسین نماض  دوش  فلت  تاـکز  رگا  دزادرپب و  ار  جراـخم 
تـساوخرد هب  هک  نآ  رگم  تسا ، نماض  دوش  فلت  تاکز  رگا  و  دـهدب ، شدوخ  زا  دـیاب  ار  رهـش  نآ  هب  ندرب  جراـخم  یلو  دربب ، رگید 

کلام رگا  دـهدیم  تاـکز  يارب  هک  ار  ییاـمرخ  شمـشک و  وج ، مدـنگ ، ندرک  هناـمیپ  نزو و  ترجا  « 1557 . » دشاب هدرب  عرـش  مکاح 
تخادرپ تاکز  زا  رهظاربانب  دندرکن ،  304 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  هحلاصم  نآ  ترجا  دروم  رد  مه  ریقف  اب  درکن و  تخادرپ 

دهاوخب قحتسم  رگا  یلو  دشورفب ، وا  هب  هتفرگ  وا  زا  هک  ار  یتاکز  هک  دنک  تساوخ  رد  قحتـسم  زا  ناسنا  تسا  هورکم  « 1558 . » دوشیم
. تسا مدـقم  نارگید  رب  نآ ، ندـیرخ  رد  هداد  وا  هب  ار  تاـکز  هک  یـسک  دـناسر ، تمیق  هب  هک  نآ  زا  دـعب  دـشورفب ، هتفرگ  هـکار  يزیچ 

تاکز هک  یتروص  رد  تسا ، هدادـن  ار  نآ  تاکز  هتـشذگ و  نآ  رب  لاس  دـنچ  هدوب و  هرقن  الط و  باصن  دـح  کـلام  هک  یـسک  « 1559»
. تسا یفاک  دنک  تخادرپ  ار  نآ  یلعف 

« هرطف تاکز  »

هراشا

شدوخ و يارب  دیاب  تسین ، رگید  سک  هدنب  ریقف و  تسا و  رایـشوه  لقاع و  غلاب ، لاوش  هام  لاله  ندـش  تیؤر  عقوم  هک  یـسک  « 1560»
ترذ و ای  جـنرب  ای  شمـشک  ای  امرخ  ای  وج  ای  مدـنگ  زا  ولیک ) هس  ًابیرقت   ) ماعط عاص  کی  رفنره  يازا  هب  دنتـسه ، وا  روخنان  هک  یناـسک 

طایتحا یلو  تسا  یفاک  دهدب  مه  ار  اهنیا  زا  یکی  لوپ  رگا  دهدب و  قحتـسم  هب  تسا ، مدرم  رتشیب  كاروخ  هک  ییاهزیچ  زا  اهنیا ، دـننام 
هک یسک  « 1561 . » دنک باسح  ار  اهنیا  زا  یکی  لوپ  ای  دهدب و  شمشک  ای  امرخ  ای  وج  ای  مدنگ  زا  ار  هرطف  تاکز  هک  تسا  نیا  بحتسم 

تاکز نداد  تسا و  ریقف  دنک ، هیهت  ار  نانآ  دوخ و  لاس  جراخم  دناوتب  هک  درادن  مه  یبسک  درادـن و  ار  شاهداوناخ  دوخ و  لاس  جراخم 
تاکز تسا  بحتـسم  دراد ، نآ  دننام  مدـنگ و  ولیک ) هس  ًابیرقت   ) عاص کی  هزادـنا  هب  طقف  هک  یـسک  « 1562 . » تسین بـجاو  وا  رب  هرطف 

هب ار  عاص  کی  نآ  هرطف ، دصق  هب  دناوتیم  دهدب ، مه  ار  اهنآ  هرطف  دهاوخب  دشاب و  هتـشاد  لّفکت  تحت  يدارفا  هچنانچ  دـهدب و  ار  هرطف 
ار يزیچ  رخآ  رفن  تسا  رتهب  و  دسرب ، رخآرفنهب  ات  دنهدهمادا  روطنیمه  دهدب و  يرگیدهب  دصق  نیمههب  مه  وا  دهدبدارفا و  نیا  زا  یکی 

تاکز نداد  تسین و  ریقف  دراد ، ار  شاهداوناخ  و  دوخ ، لاس  جرخ  هک  یسک  « 1563 . » دشابن ناشدوخ  زا  هک  دهدب  یسک  هب  دریگیم  هک 
دروآیم تسد   305 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  هب  جیردت  هب  یلو  درادن ، ار  لاس  جرخ  اًلعف  هک  یـسک  و  تسا ، بجاو  وا  رب  هرطف 

وا روما  مظن  هک  يروط  هب  دهدب  ار  هرطف  تاکز  دـناوتب  نآ  دـننام  ندرک و  ضرق  اب  دـنکیم ، جرخ  هچنآ  زا  ریغ  رگا  دـنکیم ، فرـصمو 
رد هک  ار  یناسک  هرطف  دیاب  ناسنا  « 1564 . » دهدب ار  هرطف  تاکز  دیاب  بجاو  طایتحاربانب  دشابن ، فاحجا  جرح و  بجوم  دروخن و  مهرب 
وا رب  نانآ  جرخ  نداد  رفاک ، ای  دنـشاب  ناملـسم  گرزب ، ای  دنـشاب  کچوک  دـهدب ، دـنوشیم  باـسح  وا  روخ  ناـن  رطف  دـیع  بش  بورغ 
نان رگا  دـنکیم ، يراددوخ  رهوش  نیکمت  زا  هدـش و  هزـشان  هک  ینز  یلو  رگید ، رهـش  رد  ای  دنـشاب  وا  دوخ  رهـش  رد  هن ، ای  دـشاب  بجاو 

هک دنک  لیکو  تسا  رگید  رهـش  رد  تسوا و  روخ  نان  هک  ار  یـسک  رگا  « 1565 . » تسین بجاو  رهوش  رب  وا  هرطف  دوشن ، باـسح  وا  روخ 
هرطف « 1566 . » دـهدب ار  وا  هرطف  شدوخ  تسین  مزال  دـهدیم ، ار  هرطف  هک  دـشاب  هتـشاد  نانیمطا  هچنانچ  دـهدب ، ار  دوخ  هرطف  وا  لاـم  زا 

اذغ ندروخ  يارب  هک  نآ  طرش  هب  تسا ، بجاو  نابزیم  رب  تسا  هدش  يرگید  صخش  نامهم  لاوش  هام  لاله  ندمآرب  زا  شیپ  هک  یـسک 
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هیده یـسک  يارب  ییاذغ  لاله ، تیؤر  تقو  رگا  اما  دـنک ، فرـص  اذـغ  دـناوتن  هک  دـیآ  شیپ  یعنام  ًادـعب  ولو  دـشاب ، هدـمآ  وا  لزنم  هب 
ره تسین ، بجاو  هدنهد  هیده  رب  وا  هرطف  دنکن ، وا  رب  نامهم  ای  روخ  نان  قدص  هدوبن و  رمتسم  هیده  هنوگ  نیا  هک  یتروص  رد  دتـسرفب ،

، تسین بجاو  وا  رب  هرطف  تاکز  دشاب ، شوهیب  ای  هناوید  رطف  دیع  بش  بورغ  عقوم  یسک  رگا  « 1567 . » دشاب هدرک  راطفا  وا  لام  اب  دنچ 
زا شیپ  هـچب  رگا  « 1568 . » تسا بجاو  ّیلو  رب  وا  هرطف  دـشاب ، شوـهیب  اـی  هناوـید  عـقوم  نیا  رد  وا  لّـفکت  تـحت  دارفا  زا  یکی  رگا  یلو 

هرطف تاکز  دیاب  دشاب ، اراد  ار  هرطف  ندش  بجاو  طیارش  ریاس  هک  یتروص  رد  دوش  ینغ  ریقف  ای  ددرگ ، لقاع  هناوید  ای  دوش ، غلاب  بورغ 
عقوم هک  یسک  « 1569 . » دیآ شوه  هب  یـشوهیب  ای  دوش و  ناملـسم  رطف ، دیع  بش  بورغ  زا  لبق  يرفاک  رگا  تسا  نینچمه  و  دـهدب ، ار 

، دوـش ادـیپ  وا  رد  هرطف  ندـش  بجاو  ياهطرـش  دـیع  زور  رهظ  زا  شیپ  اـت  رگا  تسین ، بجاو  وا  رب  هرطف  تاـکز  رطف ، دـیع  بـش  بورغ 
ناملـسم رطف  دیع  بش  بورغ  زا  دعب  هک  يرفاک  « 1570 . » دـهدب ار  هرطف  تاکز  تسا   306 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  بحتـسم 

رگا « 1571 . » دهدب ار  هرطف  تاکز  دیاب  دوش ؛ هعیش  هام  ندید  زا  دعب  رگا  هدوبن ، هعیش  هک  یناملـسم  یلو  تسین ، بجاو  وا  رب  هرطف  هدش ،
بحتـسم هچ  رگا  دهدب ، ار  وا  هرطف  تسین  بجاو  دوش ، باسح  وا  روخ  نان  یـسک  ای  دوش ، رادهچب  رطف  دـیع  بش  بورغ  زا  دـعب  یـسک 

روخ نان  ناـسنا  رگا  « 1572 . » دـهدب دـنوشیم  باسح  وا  روخ  نان  دـیع ، زور  رهظ  زا  شیپ  اـت  بورغ ، زا  دـعب  هک  ار  یناـسک  هرطف  تسا 
بورغ زا  شیپ  رتخد  رگا  اًلثم  تسا ، بجاو  هدش  وا  روخ  نان  هک  یـسک  رب  وا  هرطف  دوش ، يرگید  روخنان  بورغ  زا  شیپ  دشاب و  یـسک 

. دهدب اردوخ  هرطف  تسین  بجاو  دهدب ، اروا  هرطف  دیاب  يرگید  هک  یـسک  « 1573 . » دهدب ار  وا  هرطف  دـیاب  شرهوش  دور ، رهوش  هناخ  هب 
رب وا  هرطف  هک  یـسک  رگا  « 1575 . » دوشیمن بجاو  ناسنا  دوخ  رب  دـهدن ، ار  هرطف  وا  دـشاب و  بجاو  یـسک  رب  ناـسنا  هرطف  رگا  « 1574»

نذا اـب  هک  نیا  رگم  دوـشیمن ، طـقاس  هدـش  بجاو  وا  رب  هرطف  هک  یـسک  زا  طوـحا  رب  اـنب  دـهدب ، ار  هرطف  شدوـخ  تسا  بجاو  يرگید 
روخ نان  هچنانچ  دـهدیمن ، ار  وا  جراـخم  شرهوش  هک  ینز  « 1576 . » تسین دـیعب  نآ  تیافک  هک  دـشاب ، وا  زا  تباین  دـصق  هب  فلکم و 
رگا و  دهدب ، ار  دوخ  هرطف  دـیاب  دـشابن ، ریقف  هک  یتروص  رد  تسین ، يرگید  روخ  نان  رگا  و  تسا ، بجاو  وا  رب  شاهرطف  دـشاب ، يرگید 

دهدب ار  نز  هرطف  یتخس  نیمه  اب  رهوش  رگا  یلو  تسا ، بجاو  نز  رب  زین  وا  هرطف  دنکیم ، قافنا  وا  هب  نز  رهوش ، جایتحا  تدش  يور  زا 
يدیـس رگا  یتح  دهدب و  هرطف  دیـس  هب  دناوتیمن  تسین  دّیـس  هک  یـسک  « 1577 . » تسین هجو  زا  یلاـخ  نز  ندرگ  زا  هرطف  ندـش  طـقاس 

هک تسا  یـسک  رب  دروخیم ، ریـش  هیاد  ای  رداـم  زا  هک  یلفط  هرطف  « 1578 . » دهدبرگید دیـس  هب  ار  وا  هرطف  دـناوتیمن  دـشاب ، وا  روخنان 
حیضوت هلاسر  تسین . بجاو  یسکرب  لفط  هرطف  درادیمرب ، لفط  لام  زاار  جراخم  هیاد  ای  ردام  رگا  یلو  دهدیم ، ار  هیاد  ای  ردام  جراخم 

لالح لام  زا  ار  نانآ  هرطف  دـیاب  دـهدب ، مارح  لام  زا  ار  دوخ  لفکت  تحت  دارفا  جراخم  هچ  رگا  ناسنا  « 1579  » 307 ص : نتم ، لئاسملا ،
نان ریجا  دنک و  لمع  دوخ  طرـش  هب  هک  یتروص  رد  دهدبار  وا  جراخم  هک  دنک  طرـش  دیامن و  ریجا  ار  یـسک  ناسنا  رگا  « 1580 . » دهدب

لفکت تحت  دارفا  وا و  هرطف  دیاب  دریمب ، رطف  دیع  بش  بورغ  زا  دعب  یسک  رگا  « 1581 . » دهدب مه  ار  وا  هرطف  دیاب  دوش ، باسح  وا  روخ 
. دنهدب وا  لام  زا  ار  شاهداوناخ  وا و  هرطف  تسین  بجاو  دریمب ، بورغ  زا  شیپ  رگا  یلو  دنهدب ، وا  لام  زا  ار  وا 

هرطف تاکز  فرصم 

رد طایتحا  یلو  تسا ، یفاک  رهظا  رب  انب  دنناسرب ، دـش  هتفگ  تاکز  يارب  ًاقباس  هک  یفرـصم  تشه  زا  یکی  هبار  هرطف  تاکز  رگا  « 1582»
تیالولها هن  هک  یسک  ینعی  فعضتسم ، ریقف  هب  ار  هرطف  تاکز  تسا  زیاج  رهظا  رب  انب  « 1583 . » دنهدب هعیش  يارقف  هب  طقف  هک  تسا  نآ 

هب نداد  هلیسو  هب  ای  دناسرب ، وا  فرصم  هب  ار  هرطف  دناوتیم  ناسنا  دشاب ، ریقف  ياهعیش  لفط  رگا  « 1584 . » دنهدب هعیش ، نمشد  هن  تسا و 
عاص کی  زا  رتمک  بجاو  طایتحا  ربانب  دـنهدب و  هرطف  شلاس  جراخم  زا  رتشیب  دـیابن  ریقف  کی  هب  « 1585 . » دیامن لفط  کلم  لفط ، ّیلو 
دعب دراد و  مدــقم  نارگید  رب  ار  ریقف  ناــشیوخ  هرطف ، تاــکز  نداد  رد  تــسا  بحتــسم  « 1586 . » دـنهدن هرطف  زین  وـلیک ) هـس  ًاـبیرقت  )

هلاسر درادب . مدـقم  ار  اهنآ  تسا  بحتـسم  دنـشاب ، هتـشاد  يرترب  یتهج  زا  نارگید  رگا  یلو  ار ؛ ریقف  ملع  لها  دـعب  ار و  ریقف  ناگیاسمه 
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308 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت 

هرطف تاکز  هقرفتم  لئاسم 

هرطف نداد  تین  دهدیمار ، نآ  هک  یعقوم  دـهدب و  دـنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ینعی  تبرق ، دـصق  هب  ار  هرطف  تاکز  دـیاب  ناسنا  « 1587»
تباب ار  دوخ  بلط  دش ، بجاو  وا  رب  هرطف  هک  نآ  زا  دعب  دهدب و  ضرق  ریقف  هب  ناضمر  هام  رد  ای  ناضمر  هام  زا  شیپ  رگا  « 1588 . » دیامن

رگا ای  دشابن  طولخم  كاخ  ای  رگید  سنج  اب  دیاب  دهدیم ، هرطف  يارب  هک  يرگید  زیچ  ای  مدنگ  « 1589 . » درادن یعنام  دنک  باسح  هرطف 
تسا حیحص  یتروص  رد  دشاب  رادقم  نیا  زا  شیب  رگا  دشابن و  هجوت  لباق  هک  دشاب  مک  يردق  هب  هدش  طولخم  هک  يزیچ  تسا ، طولخم 

راک ای  جرخ  نآ  ندرک  صلاخ  هک  دشاب ، طولخم  كاخ  نم  نیدنچ  اب  مدنگ  عاص  کی  اًلثم  رگا  یلو  دسرب ، عاص  کی  هب  نآ  صلاخ  هک 
رفن دنچ  هرطف  هک  یسک  « 1591 . » تسین یفاک  دهدب  بویعم  زیچ  زا  ار  هرطف  رگا  « 1590 . » تسین یفاک  نآ  نداد  دراد ، فراعتم  زا  رتشیب 

و تسا ، یفاک  دـهدب  وج  ار  رگید  ضعب  هرطف  مدـنگ و  ار  یـضعب  هرطف  اًلثم  رگا  دـهدب و  سنج  کی  زا  ار  همه  تسین  مزـال  دـهدیم ، ار 
طایتحا رب  انب  یلو  رگید ، سنج  تمیق  اـی  سنج  ناـمه  تمیق  هاوخ  دـهدب ، تمیق  ار  رگید  یـضعب  سنج و  ار  یـضعب  دـناوتیم  نینچمه 

تاکز هک  تسا  نیا  لضفا  « 1592 . » دـنکن طولخم  ار  سنج  ود  تمیق  دـهدیم  ار  تمیق  رگا  دـهدن و  سنج  ود  زا  ار  هرطف  کی  بجاو 
كاروخ زا  ریغ  شبلاغ  كاروخ  یصخش  رگا  یلو  رهش ، مدرم  بلاغ  كاروخ  نآ  زا  دعب  شمشک و  نآ  زا  دعب  دهدب و  امرخ  زا  ار  هرطف 

بلاغ كاروخ  هن  دـشاب ، لضفا  شدوخ  كاروخ  نامه  زا  هرطف  نداد  شمـشک ، اـمرخ و  زا  دـعب  هک  تسین  دـیعب  دوب ، رهـش  مدرم  بلاـغ 
دیع زامن  رگا  یلو  دهدب ، دـیع  زامن  زا  شیپ  ار  هرطف  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دـناوخیم ، رطف  دـیع  زامن  هک  یـسک  « 1593 . » رهش مدرم 
رگا « 1594 . » تسا دـیع  لاله  تیؤر  تقو  هرطف ، ندـش  بجاو  تقو  يادـتبا  و  دزادـنیب ؛ ریخأت  هب  رهظ  ات  ار  هرطف  دـناوتیم  دـناوخیمن ،

بحتسم طایتحا  دراذگن ،  309 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  مه  رانک  دهدن و  ار  هرطف  تسا ، بجاو  هرطف  تاکز  نداد  هک  یعقوم 
ار یلام  رگا  « 1595 . » تساهدرک تیـصعمیلو  تسین  بجاو  وارب  رگید  هرطف  تاکز  هک  تسانیا  رهظایلو  دنک ، اضق  ًادـعب  هک  تسا  نآ 
و دـهدب ، ار  نآ  ضوع  دـیاب  هتخادـنا ، ریخأت  ار  هرطف  نداد  هتـشاد و  ریقف  هب  یـسرتسد  هچنانچ  دورب ، نیب  زا  هتـشاذگ  رانک  هرطف  يارب  هک 

دـشاب هدرکن  یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  رگا  و  دشاب ، هدرک  یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  یلو  هتـشادن  ریقف  هب  یـسرتسد  رگا  تسا  نینچمه 
ياج هب  ار  هرطف  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دوش ، ادـیپ  قحتـسم  شدوخ  لـحم  رد  رگا  « 1596 . » تسا نماض  بجاو  طاـیتحاربانب  زین 

310 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دهدب . ار  نآ  ضوع  طایتحا  رب  انب  دیاب  دوش ، فلت  دربب و  رگید  ياج  هب  رگا  دربن و  رگید 

ّجح

راب کی  لیذ  طیارـش  اب  تسا و  نید  ناکرا  زا  جح  دنیوگ . جح  ار  صاخ  ینامز  رد  صوصخم  یلامعا  ماجنا  ادـخ و  هناخ  ندرک  ترایز 
ار یمارح  راک  هک  دوشن  روبجم  جح  هب  نتفر  هطساو  هب  - 3 دشاب . دازآ  لقاع و  - 2 دشاب . غلاب  - 1 دوشیم : بجاو  ناسنا  رب  رمع  مامت  رد 

عیطتسم دشاب و  عیطتسم  - 4 دیامن . كرت  تسا  رتمهم  جح  زا  هک  ار  یبجاو  لمع  ای  دهد  ماجنا  تسا  رتشیب  جـح  زا  عرـش  رد  شتّیمها  هک 
ياـهباتک رد  و  تسا ، جاـتحم  نآ  هب  رفـس  رد  شلاـح  بسح  رب  هک  ار  ییاـهزیچ  هار و  هشوت  لوا : دوشیم : لـصاح  لـیذ  روـما  اـب  ندوـب 

، یمـسج ییاناوت  نتـشاد  مود : دشاب . هتـشاد  دنک ، هیهت  ار  نآ  دناوتب  هک  یلام  ای  يراوس  بکرم  زین  دشاب و  اراد  هدش ، هتفگ  جح  کسانم 
نیب زا  وا  يوربآ  ای  ناج  هار  رد  هک  دـسرتب  ناسنا  ای  دـشاب  هتـسب  هار  رگا  و  دـشابن ، نتفر  زا  یعنام  هار  رد  موس : جـح . لامعا  ماـجنا  تهج 
دایز تقـشم  هک  یتروص  رد  دشاب ، رترود  هچ  رگا  دورب  دناوتب  يرگید  هار  زا  رگا  یلو  تسین ، بجاو  وا  رب  جح  دـنربب ، ار  وا  لام  ای  دورب 

. جـح لامعا  ماجنا  هکم و  هب  ندیـسر  يارب  یفاک  تقو  نتـشاد  مراهچ : دورب . هار  نآ  زا  دـیاب  دـشابن ، فراـعتمریغ  یلیخ  دـشاب و  هتـشادن 
ای لام  نتشاد  مشش : دننادب . مزال  ار  اهنآ  جراخم  نیمأت  مدرم  یلو  دنشابن  وا  هقفنلا  بجاو  دنچ  ره  تشگرب  ات  هلئاع  جراخم  نتشاد  مجنپ :
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هب عوجر   ) دـتفین تمحز   311 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  هب  دـنک و  یگدـنز  نآ  اب  دـناوتب  تشگزاب  زا  دـعب  هک  يراک  بسک و 
. دشاب هتـشاد  مه  ار  هناخ  لوپ  هک  تسا  بجاو  وا  رب  جح  یتقو  دوشیمن ، عفر  شجایتحا  یکلم  هناخ  نودـب  هک  یـسک  « 1597 (. » تیافک
رد یعقوم  رد  ار  وت  تالایع  وت و  جرخ  نم  ورب ، جح   » دیوگب وا  هب  يرگید  دشاب و  هتشادن  يراوس  بکرم  هار و  هشوت  یـسک  رگا  « 1598»

نـتفر و جراـخم  رگا  « 1599 . » دوـشیم بجاو  وا  رب  جـح  دـشاب  هتـشاد  ناـنیمطا  وا  هتفگ  هب  هک  یتروـص  رد  مـهدیم » یتـسه  جـح  رفس 
جح هک  دـننک  طرـش  وا  اـب  دنـشخبب و  وا  هب  ددرگیمرب  دوریم و  هـکم  هـک  یتدـم  رد  ار  یـسک  لّـفکت  تـحت  دارفا  جراـخم  نتـشگرب و 

هب تسا  یفاک  جح  يارب  هک  لام ، يرادقم  رگا  « 1600 . » دوشیم بجاو  وا  رب  جح  درک  لوبق  رگا  یلو  دـنک ، لوبق  تسین  مزال  دروآاجب ،
جح درک  لوبق  رگا  یلو  دنک ، لوبق  تسین  مزال  دیامن ، تمدخ  هداد  ار  لام  هک  یسک  هب  هکم  هار  رد  هک  دننک  طرش  وا  اب  دنهدب و  یـسک 
دوخ زا  یلام  ًادعب  دنچ  ره  دیامن ، جح  هچنانچ  دوش ، بجاو  وا  رب  جح  دنهدب و  یسک  هب  لام  يرادقم  رگا  « 1601 . » دوشیم بجاو  وا  رب 

هب اجنآ  زا  دهاوخب  رگا  هک  دروآ  تسدـب  یلام  دورب و  هّدـج  ات  اًلثم  تراجت ، يارب  رگا  « 1602 . » تسین بجاو  وا  رب  جح  رگید  دنک ، ادـیپ 
هکم هب  دوخ  نطو  زا  دناوتب  هک  دنک  ادیپ  یلام  ًادعب  هچ  رگا  دیامن ، جح  هک  یتروص  رد  دروآ و  اجب  جـح  دـیاب  دـشاب ، عیطتـسم  دور  هکم 

دورب و دـناوتن  شدوخ  هچناـنچ  دورب ، جـح  هب  يرگید  فرط  زا  هک  دوـش  ریجا  ناـسنا  رگا  « 1603 . » تسین بـجاو  وا  رب  جـح  رگید  دور ،
رگا « 1604 . » دریگب هزاجا  هدرک  ریجا  ار  وا  هک  یـسک  زا  دیاب  هدوب  ترـشابم  طرـش  اب  رگا  دتـسرفب ، شدوخ  فرط  زا  ار  يرگید  دهاوخب 

هک یلّوا  لاـس  رد  رگا  « 1605 . » دـشاب تمحز  هب  هچ  رگا  دروآ ، اجب  جـح  دـیاب  دوش ، ریقف  درواین و  اـجب  ار  جـح  دوش و  عیطتـسم  یـسک 
، دشابن عیطتسم  دعب  ياهلاس  رد  هچنانچ  دسرن ، مارحلا  رعشم  تافرع و  هب  دناهداد  روتـسد  هک  ینیعم  تقو  رد  دور و  هکم  هب  هدش  عیطتـسم 
، دروآ اجب  جح   312 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دـیاب  هتفرن  هدوب و  عیطتـسم  شیپ  ياـهلاس  زا  رگا  یلو  تسین ، بجاو  وا  رب  جـح 

جح دناوتن  یناوتان  يرامیب و  ای  يریپ  ّتلع  هب  دـعب  دـنکن و  جـح  هدـش  عیطتـسم  هک  یلّوا  لاس  رد  رگا  « 1606 . » دـشاب تمحز  هب  هچ  رگا 
جح و جراخم  یسک  رگا  « 1607 . » دتـسرفب دوخ  فرط  زا  ار  يرگید  دیاب  دشاب  دیما  ان  دروآ ، اجب  جح  شدوخ  ًادـعب  هک  نیا  زا  دـیامن و 
رد دـیامنب ، نتفر  جـح  رطاـخ  هب  دوخ ، يوربآ  ظـفح  يارب  دـیاب  مه  ار  جراـخم  یـضعب  یلو  دراد  ار  دنتـسه  وا  هقفنلا  بجاو  هک  یناـسک 
جح درک ، لمحت  دوشیمن  ًاـتداع  هک  دراد  هارمه  هب  ار  یتالکـشم  ینعی  دراد ، جرح  رـسع و  وا  يارب  عضو  نیا  اـب  نتفر  جـح  هک  یتروص 

313 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دورب . جح  هبدیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  تروص  نیا  ریغ  رد  تسین . مزال  نتفر 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما 

هب رما  ار  وا  تسا  بجاو  نارگید  رب  لیذ ، طیارـش  ققحت  تروص  رد  دروآیم ، اجب  ار  یتیـصعم  ای  دهدیمن و  ماجنا  ار  یبجاو  یـسک  رگا 
و تسا ، بحتسم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  دروآیم ، اجب  ار  یهورکم  ای  كرت و  ار  یبحتسم  رگا  و  دنیامنب ، رکنم  زا  یهن  فورعم و 

لیذ طیارـش  دوجو  اب  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  « 1608 . » دوشیم طقاس  نارگید  زا  رهظاربانب  دـنک ، مایق  هفیظو  نیا  هب  رفن  کـی  رگا 
رد نیاربانب  دـیامنب ، رکنم  زا  یهن  ای  فورعم و  هب  رما  دـناوتیمن  تسین ، یعرـش  مکح  هب  ملاع  هک  یـسک  سپ  ملع ؛ لوا : دوشیم : بجاو 

ناسنا هک  یتروص  رد  سپ  ریثأت ؛ لامتحا  مود : دشاب . هتشاد  یفاک  عالطا  یعرش  ماکحا  زا  شدوخ  یهان  ای  رمآ و  صخش  تسا  مزال  ادتبا 
رد نآ  ناحجر  هکلب  زاوج  اما  دـیامنب ، رکنم  زا  یهن  ای  فورعم و  هب  رما  تسین  مزـال  وا  رب  درادـن ، يرگید  رد  يریثأـت  وا  نخـس  دـنادیم 

دنادب ناسنا  هک  یتروص  رد  سپ  تیصعم ؛ نداد  ماجنا  ای  بجاو و  كرت  رب  رارصا  موس : تسین . هجو  زا  یلاخ  ررض ، فوخ  مدع  تروص 
بجاو رکنم  زا  یهن  ای  فورعم و  هب  رما  دنک ، تلالد  وا  ینامیشپ  رب  ییاههناشن  ای  تسا و  هدرک  هبوت  هداد  ماجنا  هک  یتیـصعم  زا  یـصخش 
هدـسفم نآ  و  دراد ، ياهدـسفم  عوقو  زا  سرت  رکنم  زا  یهن  ای  فورعم و  هب  رما  رطاـخ  هب  یـسک  رگا  سپ  هدـسفم ؛ مدـع  مراـهچ : تسین .
فورعم هبرما  طیارش ، نیا  دوجو  اب  نیا  رب  انب  تسین . بجاو  وا  رب  راک  نیا  تسا ، ییانتعا  لباق  یلام  ای  ییوربآ و  ای  یناج  ررض  زا  ترابع 

314 ص : نـتم ، لـئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  تـسین . طرـش  تلادـع  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  رد  و  دوـشیم ، بـجاو  رکنم  زا  یهن  و 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 245 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


لحارم رد  ًاصوصخ  درک ، بیدأت  تابجاو ، نداد  ماجنا  ای  تیـصعم و  كرت  هب  نداد  تداـع  نیرمت و  يارب  ار  لاـفطا  تسا  زیاـج  « 1609»
ماجنا تاـبجاو و  كرت  هب  رجنم  دراوم  زا  یـضعب  رد  دـنوشن ، بیداـت  رگا  هک  تسا ، رتکیدزن  تیـصعم  كرت  بجاو و  ماـجنا  هب  هک  رخآ 

هب ندرک  راـهظا  مود : دـشابیم ، یبـلق  راـکنا  لوا : دراد : یبـتارم  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  « 1610 . » دوشیم اهنآ  فرط  زا  یـصاعم 
نودـب ناسنا  رگا  نیا  رب  انب  دـمآ . دـهاوخ  دـعب  هلأسم  رد  بتارم  لیـصفت  هک  ندز ، زا  يردـق  هب  راک  تیـصعم  ندرک  ّملأـتم  موس : ناـبز ،

رما نابز  اب  تسین  مزال  دوش ، تیصعم  كرت  بجوم  راک  نیا  دهد و  ناشن  راکتیـصعم  هب  ار  دوخ  یبلق  یتحاران  رگید  هلیـسوره  هب  نتفگ ،
نیا رد  ياهراچ  رگا  و  دشابن ، راک  نیا  رد  يرگید  یعرـش  لاکـشا  هنوگ  چـیه  هک  یتروص  رد  هتبلا  دـیامنب ، رکنم  زا  یهن  ای  فورعم و  هب 

هک یتروص  رد  دنادب  ناسنا  رگا  « 1611 . » دـیامن هظحالم  راک  نیا  ماجنا  رد  ار  رتفیفخ  تاجرد  دـیاب  زاب  تسین ، ینابز  راهظا  زجب  راک 
ای مالـسلا  هیلع  موصعم  ماما  هزاجا  نودـب  رهظا  رب  انب  دـش ، دـهاوخ  لتق  ای  حرج و  داجیا  هب  رجنم  دـیامنب  یتیـصعم  زا  يریگولج  دـهاوخب 

دناوتیم طیارـشلا  عماج  دهتجم  هزاجا  اب  ایآ  و  دنکب . ار  راک  نیا  دیابن  تسا ، صوصخم  بیان  ًامیقتـسم  ترـضح  نآ  فرط  زا  هک  یـسک 
ار نیا  لامتحا  یلو  دوشیم  لتق  ای  ندرک و  حورجم  هب  رجنم  راک  نیا  هک  دـنادیمن  رگا  یلو  تسا ؛ لمأت  دروم  دـهد ؟ ماـجنا  ار  راـک  نیا 

دهتجم فرط  زا  ای  ترـضح و  نآ  صوصخم  بیان  ای  مالـسلا و  هیلع  موصعم  ماما  فرط  زا  ًامیقتـسم  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دـهدیم ،
315 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دشاب . هتشاد  هزاجا  طیارشلا  عماج 

شورف دیرخ و 

« تالماعم ماسقا  »

هراشا

شورف دیرخ و  - 5 فلس . هلماعم  - 4 هویم . شورف  دـیرخ و  - 3 هورکم . تالماعم  - 2 لطاب . تالماعم  - 1 دشابیم : مسق  دـنچ  تالماعم 
. دش دهاوخ  رکذ  يدعب  لئاسم  رد  بیترت  هب  اهنآ  زا  مادکره  لیصفت  هک  هرقن . هب  هرقن  ای  الط  هب  الط 

لطاب تالماعم 

دیرخ - 2 دشاب . زیچ  نآ  ندوب  كاپ  نآ ، طرش  هک  ییاههدافتـسا  يارب  سجن ، نیع  شورف  دیرخ و  - 1 تسا : لطاب  هلماعم  دروم  دنچ  رد 
هلماعم - 4 دـنرادن . یلام  شزرا  هک  ییاـهزیچ  شورف  دـیرخ و  - 3 دـهد . هزاجا  ار  هلماـعم  شبحاـص  هک  نآ  رگم  یبصغ ، لاـم  شورف  و 

، نتم لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  یقیـسوم . رامق و  تالآ  لثم  دمآ ، دهاوخ  ًادعب  هک  یحیـضوت  اب  دـشاب ، مارح  نآ  یلومعم  عفانم  هک  يزیچ 
، درادن لاکشا  تسا ، نکمم  نآ  ندیشک  بآ  هدش و  سجن  هک  یکاپ  زیچ  نتخورف  « 1612 . » دشاب ابر  نآ  رد  هک  ياهلماعم  - 5 316 ص :
هب یهاگ  هک  فاضم  ناور  ياهزیچ  « 1613 . » دیوگب وا  هب  ار  نآ  ندوب  سجن  دیاب  هدنشورف  دروخب ، ار  زیچ  نآ  دهاوخب  يرتشم  رگا  یلو 

، دوش هدافتسا  نآ  زا  ددرگرب و  دوخ  لوا  تلاح  هب  یقیرط  هب  دشاب  نکمم  رگا  تسا  ریهطت  لباق  قلطم ، دایز  بآ  رد  كالهتـسا  لاصتا و 
رگا و  دـشاب ، ندـش  كاپ  زا  دـعب  عفانم  هلماعم ، زا  دوصقم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  تسا ، زیاج  تساجن  لاـح  رد  نآ  شورف  دـیرخ و 

شورف دیرخ و  مه  ریهطت  تیلباق  نودـب  دـشاب  هتـشاد  ّتیلام  هک  یتروص  رد  تسین ، نآ  ندوب  كاپ  هب  طورـشم  هک  تسا  یعفانم  دوصقم 
نغور هچنانچ  دوش ، سجن  تسین  نکمم  نآ  ندیـشک  بآ  هک  تفن  نغور و  دـننام  یکاـپ  زیچ  رگا  « 1614 . » تسا زیاج  رهظا  رب  اـنب  نآ 

، تسین ندوب  كاپ  نآ  طرـش  هک  دنهاوخب  يراک  يارب  رگا  تسا و  مارح  لمع  لطاب و  هلماعم  دـنهدب  رادـیرخ  هب  ندروخ  يارب  ار  سجن 
دیرخ و « 1615 . » درادـن لاکـشا  نآ  شورف  دـننک ، لامعتـسا  ضیرم  ندـب  یلام  نغور  يارب  ای  دـننازوسب ، ار  سجن  نغور  دـنهاوخب  اًلثم 

وراد نآ  زا  هدافتسا  زج  هب  ياهراچ  ضیرم  صخش  هک  یتروص  رد  دنشاب ، هدرک  طولخم  بارش  اب  ندرک  تسرد  عقوم  هک  ییوراد  شورف 
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ریغ ياهروشک  زا  هک  ییاـهرطع  وراد و  نغور ، شورف  دـیرخ و  « 1616 . » دشاب زیاج  تسین  دـیعب  مارح ، هب  افـشتسا  زاوج  ربانب  درادـن ، ار 
نآ نداد  ناـج  زا  دـعب  ناوـیح ، زا  هـک  ینغور  اـی  وراد  یلو  درادـن ؛ لاکـشا  دـشابن  موـلعم  اـهنآ  ندوـب  سجن  رگا  دـنروآیم ، یمالــسا 

لطاـب نآ  هلماـعم  تسا و  سجن  دراد ، هدـنهج  نوخ  هک  دـشاب  یناویح  زا  و  دـنریگب ، رفاـک  تسد  زا  راـفک  رهـش  رد  هچناـنچ  دـنریگیم ،
ناملـسم زا  رفاک  نآ  هک  دـننادب  هک  نآ  رگم  تسا ، لطاب  نآ  هلماعم  دـنریگب ، رفاـک  تسد  زا  مه  ناناملـسم  رهـش  رد  رگا  هکلب  دـشابیم ،

، تسا سجن  نآ  تسوپ  دشاب ، هدرم  شدوخ  ای  دنشاب ، هتـشک  هدش  نیعم  عرـش  رد  هک  يروتـسد  ریغب  ار  هابور  رگا  « 1617 . » تسا هدیرخ 
هدرب نآ  زا  یلالح  عورشم و  هدافتـسا  چیه  هک   317 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  یتروص  رد  نآ ، تسوپ  شورف  دـیرخ و  نیاربانب 
تسد زا  ای  دنروآیم  یمالسا  ریغ  ياهروشک  زا  هک  یمرچ  هیپ و  تشوگ ، شورف  دیرخ و  « 1618 . » تسا لطاب  نآ  هلماعم  مارح و  دوشن ،

اهنآ شورف  دیرخ و  هدـش ، هتـشک  عرـش  روتـسد  هب  هک  تسا  یناویح  زا  اهنآ  هک  دـنادب  ناسنا  رگا  یلو  تسا ، لطاب  دوشیم ، هتفرگ  رفاک 
هک دنادب  ناسنا  رگا  یلو  درادـن  لاکـشا  دوش  هتفرگ  ناملـسم  تسد  زا  هک  یمرچ  هیپ و  تشوگ ، شورف  دـیرخ و  « 1619 . » درادن لاکشا 

هلماعم مارح و  نآ  ندیرخ  هن ، ای  هدش  هتشک  عرش  روتسدب  هک  تسا  یناویح  زا  هک  هدرکن  قیقحت  هتفرگ و  رفاک  تسد  زا  ارنآ  ناملسم  نآ 
انب هک  ناتسب ، غاب و  ظفاحم  گس  هلگ و  گس  يراکـش ، گس  رگم  تسا ، مارح  گس  كوخ و  شورف  دیرخ و  « 1620 . » تسا لطاب  نآ 

لطاب اهنآ  هلماعم  مارح و  هدـننک  تسم  ياهزیچ  شورف  دـیرخ و  « 1621 . » تسا زیاج  عفانم  نیمه  دـصق  هب  اـهنآ  شورف  دـیرخ و  رهظا  رب 
تاناویح و یـضعب  تارـشح و  لیبق  زا  دنرادن ، دشاب  ءالقع  دـصق  دروم  هک  یلالح  عفانم  یلو  دنتـسین  سجن  هک  ییاهزیچ  « 1622 . » تسا
اـهنامز و بسح  هب  هک  نیا  رگم  تـسا ، لـطاب  اـهنآ  هلماـعم  دـنرادن ، هدـنهج  نوـخ  هـک  یتاـناویح  رادرم  و  دنتـسین ، سجن  هـک  اههلـضف 
«1623 . » تسا حیحـص  هلماعم  تروص  نیا  رد  هک  هدرم ، یهام  زا  نغور  نتفرگ  لثم  دـشاب ، هتـشاد  ییـالقع  یعفاـنم  فلتخم  ياـهناکم 

لثم وهل ، تالآ  شورف  دیرخ و  « 1624 . » دنادرگرب وا  هب  هتفرگ  رادیرخ  زا  هک  ار  یلوپ  دیاب  هدنـشورف  و  تسا ، لطاب  یبصغ  لام  نتخورف 
هدرب نآ  زا  یلالح  عورشم و  تعفنم  هک  نیا  رگم  تسا ، مارح  جنرطش  درن و  لیبق  زا  رامق  تالآ  نینچمه  کچوک و  ياهزاس  یتح  رات و 

لیکـشت ّداوم  يارب  هلماعم  رگا  و  تسا ، حیحـص  هلماعم  تروص  نیا  رد  رهظارب  انب  هک  دوش ، عقاو  لـالح  ِتعفنم  نآ  يارب  هلماـعم  و  دوش ،
هدافتسا دوشیم  هک  ار  يزیچ  رگا  « 1625 . » دنکشیم دوخ  رادیرخ  هک  دشاب  نئمطم  ای  دوش و  هتسکش  ای  دیاب  دریگ ، تروص  اهنآ  هدنهد 

هلاسر بارش  نآ  زا  هک  دشورفب  طرـش  نیا  هب  ار  روگنا  اًلثم  دننک ، فرـصم  مارح  رد  ار  نآ  هک  دشورفب  طرـش  نیا  هب  دنربب ، نآ  زا  لالح 
دنکیم فرـصم  مارح  رد  رادیرخ  هک  دشاب  مولعم  رگا  اما  تسا ، لطاب  مارح و  نآ  هلماعم  دنیامن ، هیهت   318 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت 

، تسا زیاج  هلماعم  رهظاربانب  تسین ، رما  نیا  رد  رادیرخ  هب  کمک  مارح و  رد  فرصم  وا ، دصق  نینچمه  دنکیمن و  طرش  هدنـشورف  یلو 
زا ناضمر  هام  رد  هک  یـسک  هب  اذـغ  نتخورف  يارب  مکح  نیمه  و  تسا ، نآ  كرت  طوحا  یلوا و  جرح  رـسُع و  مدـع  تروص  رد  هچ  رگا 

دـصاقم يارب  نآ  يرادـهگن  اـّما  تسا  مارح  رادـناج  تادوـجوم  همّـسجم  نتخاـس  « 1626 . » تسا يراـج  دـنکیم  راـطفا  تیـصعم  يور 
یـشاقن و  تسا ، نآ  كرت  رد  بحتـسم  طاـیتحا  هچ  رگا  درادـن ، یعناـم  دوصقم  نیمه  هب  هلماـعم  زین  و  تسا ، زیاـج  رهظا  رب  اـنب  مارحریغ 

ای رامق  زا  هک  يزیچ  ندـیرخ  « 1627 . » تسا نآ  ندیـشک  ادـج  ای  صقان  رد  طایتحا  هچ  رگا  تسین ، مارح  رهظا  رب  اـنب  رادـناج  تادوجوم 
. دنادرگرب شیلصا  بحاص  هب  دیاب  درخب ، ار  نآ  یسک  رگا  و  تسامارح ، زیچ  نآ  رد  فرـصت  لطاب و  هدش ، هیهت  لطاب  هلماعم  زاای  يدزد 
اب ریش  ندرک  طولخم  لثم  ملاس ، حیحص و  مسا  هب  نآ  نتخورف  يزیچ و  بیع  ندرک  یفخم  زا  تسا  ترابع  هک  هلماعم ، رد  شِغ  « 1628»

تسا و مارح  دیوگن ، رادیرخ  هب  هدنـشورف  دشابن و  صخـشم  هک  یتروص  رد  نآ ، دننام  هیپ و  اب  نغور  ای  دب  مدنگ  اب  بوخ  مدنگ  ای  بآ 
هب دنـشورفیم  هنامیپ  ای  نزو  اب  هک  ار  یـسنج  زا  يرادـقم  رگا  « 1629 . » دراد ار  تمیق  تواـفت  نتفرگ  اـی  هلماـعم و  ندز  مهب  قح  يرتشم 

رتگرزب ابر  مهرد  کی  هانگ  تسا و  مارح  ابر و  دشورفب ، مدنگ  مین  نم و  کی  هب  ار  مدنگ  نم  کی  اًلثم  دـشورفب ، سنج  نامه  زا  رتدایز 
بوخ و یکی  سنج  ای  بویعم ، يرگید  ملاس و  سنج ، ود  زا  یکی  رگا  هکلب  دـنک ، انز  دوخ  مَرحَم  اب  هبترم  داتفه  ناـسنا  هک  تسا  نآ  زا 

مارح ابر و  مه  زاب  دریگب ، دـهد  یم  هک  يرادـقم  زا  رتشیب  هچنانچ  دنـشاب ، هتـشاد  تمیق  توافت  رگیدـکی  اب  اـی  دـشاب ، دـب  يرگید  سنج 
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، دریگب بوغرمان  جنرب  نآ  زا  رتشیب  دهدب و  ار  بوغرم  جنرب  ای  دریگب ، هتسکش  سم  نآ  زا  رتشیب  دهدب و  ار  تسرد  سِم  رگا  سپ  تسا ،
زا ریغ  دریگیم  هفاـضا  هـک  ار  يزیچ  رگا  « 1630 . » دـشابیم مارح  ابر و  دریگب ، هتخاسن  يالط  نآ  زا  رتشیب  دـهدب و  ار  هتخاـس  يـالط  اـی 

حیضوت هلاسر  تسا . مارح  ابر و  مه  زاب  دشورفب ، لوپ  لایر  کی  مدنگ و  نم  کی  هب  ار  مدنگ  نم  کی  اًلثم  دشورفیم ، هک  دشاب  یـسنج 
ار لامتسد  کی  مدنگ و  نم  کی  اًلثم  دنک ، هفاضا  نآ  هب  يزیچ  دهدیم  ار  رتمک  رادقم  هک  یـسک  رگا  « 1631  » 319 ص : نتم ، لئاسملا ،

لامتسد کی  مدنگ و  نم  کی  اًلثم  دننک ، دایز  يزیچ  فرط  ود  ره  رگا  تسا  نینچمه  و  درادن ، لاکشا  دشورفب ، مدنگ  مین  نم و  کی  هب 
لثم هک  ار  يزیچ  ای  دنشورفیم ، عرذ  رتم و  اب  هچراپ  لثم  هک  ار  يزیچ  رگا  « 1632 . » دنشورفب لامتسد  کی  مدنگ و  مین  نم و  کی  هب  ار 

یـضعب رد  یلو  درادن  لاکـشا  دریگب ، ددع  هدزای  دهدب و  غرم  مخت  ددع  هد  اًلثم  دریگب ، رتدایز  دشورفب و  دننکیم ، هلماعم  يددع  ودرگ 
هلماعم يددـع  اهرهـش  زا  یـضعبرد  دنـشورفیم و  هنامیپ  ای  نزو  اـب  اهرهـش  زا  یـضعبرد  هکار  یـسنج  « 1633 . » دراد تـهارک  دراوـم  زا 

دنک و هلماعم  يددع  رگا  رگید  رهش  رد  تسامارح و  ابر و  دریگب  رتدایز  دنشورفیم  هنامیپ  ای  نزو  اب  ار  نآ  هک  يرهـش  رد  رگا  دننکیم ،
لاکـشا نتفرگ  يدایز  دـشابن ، سنج  کـی  زا  دریگیم  هک  ار  یـضوع  دـشورفیم و  هک  ار  يزیچ  رگا  « 1634 . » تسین ابر  دریگب  رتداـیز 

ار یضوع  دشورفیم و  هک  ار  یـسنج  رگا  « 1635 . » تسا حیحـص  هلماعم  دریگب  مدنگ  نم  ود  دشورفب و  جـنرب  نم  کی  رگا  سپ  درادـن ،
رد دـیاب  دنـشاب ، فلتخم  فانـصا  هدوب و  یکی  اـهنآ  هیعون  تقیقح  رگید ، تراـبع  هب  و  دـشاب ، هدـمآ  تسد  هب  زیچ  کـی  زا  دریگیم  هک 
وج « 1636 . » تسا مارح  ابر و  دریگب ، رینپ  مین  نم و  کی  نآ  ضوع  رد  دـشورفب و  یناویح  هرَک  نم  کی  رگا  سپ  دریگن ، يدایز  هلماـعم 
زین و  تسا ، مارح  ابر و  دریگب ، وج  ریـس  جنپ  نم و  کی  دهدب و  مدـنگ  نم  کی  رگا  سپ  دـنوشیم ، باسح  سنج  کی  ابر  رد  مدـنگ  و 

هک تسا  نآ  لثم  دهدیم ، ار  مدنگ  یتدم  زا  دعب  هتفرگ و  دقن  ار  وج  نوچ  دهدب ، مدنگ  نم  هد  نمرخ  رـس  هک  درخب  وج  نم  هد  اًلثم  رگا 
دناوتیمن ناملسم  یلو  درادن ، لاکشا  دریگب  ابر  تسین  مالسا  هانپ  رد  هک  يرفاک  زا  ناملسم  رگا  « 1637 . » دشابیم مارح  هتفرگ و  يدایز 

، لئاسملا حیـضوت  هلاسر  دنریگب . ابر  رگیدکی  زا  دنناوتیم  رهوش  نز و  دنزرف ، ردپ و  نینچمه  و  دـهدب . هلماعم  رد  یتدایز  ابر و  رفاک  هب 
320 ص : نتم ،

هورکم تالماعم 

ًابلاغ هک  يدراوم  لثم  دـماجنایم ، هورکم  ای  مارح  هب  ًابلاغ  هک  ییاهزیچ  هب  ندرک  بسک  زا : دـنترابع  هورکم  تالماعم  زا  یـضعب  « 1638»
، نداد رارق  تاناویح  ندـیرب  رـس  ار  دوخ  لغـش  دـنکیم ، راکتحا  ینارگ  تقو  يارب  هک  یـسک  هب  اذـغ  نتخورف  تسا ، نآ  رد  ابر  هب  ـالتبا 

دروم یلو  حیحـص  ًاعرـش  اهنآ  اب  هلماعم  لصا  هک  لافطا ، اب  نینچمه  دـنرادن و  تامرحم  زا  بانتجا  رب  تداع  هکیناـسک  اـب  ندرک  هلماـعم 
. تسا ههبش 

هویم شورف  دیرخ و 

تخرد يور  هک  ار  ياهویم  دـنهاوخب  رگا  « 1640 . » تساحیحـص ندیچ  زا  شیپ  هتـسب ، هناد  هتخیر و  نآ  لُگ  هک  ياهویم  شورف  « 1639»
يرگید زیچ  لصا ، رد  هک  دنـشورفب  نآ  اب  ار  يزبس  دـننام  نیمز ، لصاح  زا  يزیچ  دـیاب  دنـشورفب ، دزیرب  نآ  لُـگ  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ،
ییامرخ رگا  « 1641 . » دشاب يرگید  هلماعم  نمـض  رد  هحلاصم  ای  طرـش  تروص  هب  ای  دشاب و  همیمـض  عبات و  هویم  نتخورف  دوش و  هلماعم 

کی یـسک  رگا  اما  دـنریگب ، امرخ  ارنآ  ضوع  دـیابن  رهظارب  اـنب  یلو  درادـن . لاکـشا  دنـشورفب  تخرد  يور  هدـش ، خرـس  اـی  درز  هک  ار 
هب ار  نآ  تخرد  بحاـص  دـننزب و  نیمخت  ار  نآ  لوصحم  رادـقم  هک  یتروص  رد  دـشاب ، هتـشاد  يرگید  غاـب  اـی  هناـخ  رد  اـمرخ  تخرد 

دناهدز نیمخت  هک  يرادـقم  زا  رتدایز  ای  رتمک  دریگیم  هک  ییامرخ  هچنانچ  دریگب ، اـمرخ  نآ ، ضوع  دـشورفب و  غاـب  اـی  هناـخ  بحاـص 
رهاظ هک  یتروص  رد  دوشیم ، هدیچ  هبترم  دنچ  یلاس  هک  اهنآ ، دننام  تاجیزبس و  ناجنداب ، رایخ ، نتخورف  « 1642 . » درادن لاکشا  دشابن 
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321 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  درادن . لاکـشا  دنیچب ، ار  نآ  هبترم  دنچ  لاس  رد  يرتشم  هک  دـننک  نیعم  دـشاب و  هدـش  نایامن  و 
ناسنا « 1644 . » درادن لاکـشا  دنـشورفب ، وج  مدنگ و  ریغ  يرگید ، زیچ  هب  هتـسب ، هناد  هک  نآ  زا  دـعب  ار  وج  مدـنگ و  هشوخ  رگا  « 1643»

زا ای  داسفا  بجوم  دیابن  یلو  دروخب ، دشاب ، هتشاد  صخـشم  کلام  رگا  یتح  تسا ، یمومع  روبع  ریـسم  رد  هک  یتخرد  هویم  زا  دناوتیم 
. دربن دوخ  اب  ار  هویم  زا  يزیچ  دیاب  طوحا  رب  انب  و  دوش ، هویم  تخرد و  نتفر  نیب 

فَلَس هلماعم 

هراشا

هک مهدیم  ار  لوپ  نیا  دیوگب  رگا  و  دریگب ، لیوحت  ار  سنج  یتدم  زا  دعب  هک  دهدب  ار  لوپ  يرتشم  هک  تسا  نآ  فلـس  هلماعم  « 1645»
هک متخورف  ار  سنج  نالف  دیوگب  دریگب و  ار  لوپ  هدنشورف  ای  مدرک ، لوبق  دیوگب  هدنشورف  مریگب و  ار  سنج  نالف  هام  شـش  زا  دعب  اًلثم 

، تسا لطاب  هلماعم  دریگب  لوپ  ار  نآ  ضوع  دشورفب و  فلـس  ار  یلوپ  رگا  « 1646 . » تسا حیحص  هلماعم  مهدب ، لیوحت  هام  شش  زا  دعب 
هلماعم « 1647  » فَلَس هلماعم  طیارش  تسا . حیحص  هلماعم  دریگب ، لوپ  ای  رگید  سنج  ار  نآ  ضوع  دشورفب و  فلـس  ار  یـسنج  رگا  یلو 

مزال مه  دایز  تقد  یلو  دنیامن . نیعم  دـنکیم ، قرف  اهنآ  هطـساو  هب  سنج  تمیق  هک  ار  یتایـصوصخ  دـیاب  - 1 دراد : طرش  شـش  فلس 
دننام ناویح و  تسوپ  تشوگ ، نان ، رد  فلس  هلماعم  سپ  تسا ، یفاک  هدش  مولعم  نآ  تایـصوصخ  دنیوگب  مدرم  هک  ردق  نیمه  تسین ،

. تسا لطاب  دـشاب ، يررغ  هلماعم  دـشابن و  لوهجم  يرتشم  يارب  هک  دـننک  نیعم  يروط  هب  ار  ناشتایـصوصخ  دوشن  هک  یتروص  رد  اهنآ ،
راکبلط هدنـشورف  زا  رادیرخ  رگا  دهدب و  هدنـشورف  هب  ار  تمیق  مامت  رادیرخ  دنوش ، ادج  مه  زا  هدنـشورف  رادـیرخ و  هک  نآ  زا  شیپ  - 2

راک نیا  ندوب  زیاج  هچ  رگ  دـنک ، باـسح  دوخ  بلط  زا  ار   322 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  لوپ  هک  تسا  طایتحا  فـالخ  تسا 
هلماعم دناوتیم  هدنشورف  یلو  تسا ، حیحص  رادقم  نآ  هب  هلماعم  هچ  رگا  دهدب ، ار  نآ  تمیق  زا  يرادقم  هچنانچ  و  تسین ، هجو  زا  یلاخ 

یلعف روطب  دننکن و  نیعم  ار  نامز  هچنانچ  و  دننک ، نیعم  اًلماک  ار  سنج  تفایرد  نامز  بجاو ، طایتحارب  انب  - 3 دنزب . مهب  ار  رادقم  نامه 
نآ زا  يردـق  هب  تقو ، نآ  رد  هک  دـننک  نیعم  سنج  لـیوحت  يارب  ار  یتقو  - 4 تسین . فلس  هلماعم  یلو  تسا  حیحـص  هلماعم  دنـشورفب 
هک يروطب  دنیامن ، نیعم  ار  سنج  لیوحت  لحم  رهظارب  انب  - 5 دوب . دهاوخن  بایان  هک  دنشاب  هتشاد  نانیمطا  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  سنج 

دیاب راب  لمح  هیارک  نینچمه  و  دـنربب ، ار  اجنآ  مسا  تسین  مزال  دـشاب ، مولعم  نآ  ياج  هلماعم  عون  زا  رگا  یلو  دـنوشن ، نوبغم  کـیچیه 
دننکیم هلماعم  ندید ، اب  ًالومعم  هک  مه  ار  یسنج  و  دننک ، نیعم  ار  نآ  هنامیپ  ای  نزو  - 6 دشابیم . کی  مادک  هدهع  هب  هک  دوش  صخشم 

نآ هب  مدرم  هک  دشاب  مک  يردق  هب  نآ  دارفا  توافت  غرم  مخت  ودرگ و  ماسقا  زا  یضعب  لثم  دیاب  یلو  درادن ، لاکشا  دنشورفب ، فلس  رگا 
. دنوشن نوبغم  رادیرخ  هدنشورف و  زا  کیچیه  هک  دننک  صخشم  ار  سنج  يروط  دیاب  فلس  هلماعم  رد  لاح  ره  هب  دنهدن ، تیمها 

فَلَس هلماعم  ماکحا 

ار نآ  هچ  رگا  تدم ، ندـش  مامت  زا  دـعب  و  دـشورفب ، تدـم  ندـش  مامت  زا  شیپ  هدـیرخ  فلـس  هک  ار  یـسنج  دـناوتیمن  ناسنا  « 1648»
دیاب يرتشم  دهدب ، هدرک  دادرارق  هک  ار  یسنج  هدنشورف  رگا  فلـس  هلماعم  رد  « 1649 . » درادن لاکشا  نآ  نتخورف  دشاب ، هتفرگن  لیوحت 
رگم دیامن ، لوبق  دیاب  يرتشم  دشاب ، اراد  لامک  یتدایز  اب  ار  فاصوا  نامه  ینعی  دهدب ، هتشاذگ  رارق  هچنآ  زا  رتهب  رگا  زین  و  دنک ، لوبق 
هلاسر دنک . لوبق  تسین  مزال  دـشابن ، دادرارق ، قبط  رگا  هک  دوشن  هداد  لیوحت  رتدـب  ای  رتهب  هک  دنـشاب  هدرک  صخـشم  هلماعم  رد  هک  نیا 

يرتـشم هدرک ، دادرارق  هک  دـشاب  یـسنج  زا  رتتسپ  دـهدیم ، هدنـشورف  هـک  ار  یـسنج  رگا  « 1650  » 323 ص : نتم ، لـئاسملا ، حیـضوت 
دوش یضار  يرتشم  هک  یتروص  رد  دهدب ، يرگید  سنج  هدرک ، دادرارق  هک  یسنج  ياج  هب  هدنـشورف  رگا  « 1651 . » دنکن لوبق  دناوتیم 
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. درادن لاکشا 

هرقن هب  هرقن  الط و  هب  الط  شورف 

يرگید زا  رتدایز  اهنآ  زا  یکی  نزو  هک  یتروص  رد  هکـسیب ، ای  دنـشاب  رادهکـس  دـشورفب ، هرقن  هب  ار  هرقن  ای  الط  هب  ار  الط  رگا  « 1652»
اهنآ نزو  تسین  مزال  و  تسا ، حیحـص  هلماعم  دـشورفب ، الط  هب  ار  هرقن  ای  هرقن  هب  ار  ـالط  رگا  « 1653 . » تسا لطاب  مارح و  هلماعم  دـشاب ،

، دـنوش ادـج  رگیدـکی  زا  هک  نآ  زا  شیپ  رادـیرخ  هدنـشورف و  دـیاب  دنـشورفب ، هرقن  ای  الط  هب  ار  هرقن  ای  الط  رگا  « 1654 . » دشاب يواسم 
و تسا . لطاب  هلماعم  دنهدن ، لیوحت  دناهتـشاذگ  رارق  هک  ار  يزیچ  زا  رادقم  چیه  رگا  دنهد و  لیوحت  رگیدـکی  هب  ار  نآ  ضوع  سنج و 

رارق هک  ار  يزیچ  مامت  رادیرخ  ای  هدنشورف  رگا  « 1655 . » تسا تباث  حیحص و  رادقم  نآ  هب  تبسن  هلماعم  دش ، هداد  لیوحت  يرادقم  رگا 
، تسا حیحـص  رادقم  نآ  هب  هلماعم  هچ  رگا  دنوش ، ادج  رگیدکی  زا  دـهد و  لیوحت  ار  نآ  زا  يرادـقم  يرگید  دـهد و  لیوحت  هتـشاذگ ،

ندعم هرقن  كاخ  يرادقم  رگا  « 1656 . » تسا تباث  هدرک ، تفایرد  صقان  روط  هب  ار  دوخ  قح  هک  یـسک  يارب  هلماعم  خـسف  رایتخا  یلو 
. تسا لطاب  هلماعم  رهظا  رب  انب  دنـشورفب ، صلاخ  يالط  رادقم  نآ  هب  ار  ندـعم  يالط  كاخ  يرادـقم  ای  صلاخ ، هرقن  رادـقم  نامه  هب  ار 

324 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  درادن . لاکشا  دشاب  هک  تروصره  هب  هرقن  هب  الط  كاخ  الط و  هب  هرقن  كاخ  نتخورف  یلو 

« رادیرخ هدنشورف و  طیارش  »

هدرکن عنم  ناشلاوما  رد  فرصت  زا  ار  نانآ  عرـش  مکاح  - 3 دنشاب . لقاع  - 2 دنشاب . غلاب  - 1 تسا : طرش  شش  رادیرخ  هدنـشورف و  يارب 
ار اهنآ  یسک  - 5 تسا . لطاب  هلماعم  متخورف ، ار  دوخ  لام  دیوگب : یخوش  هب  اًلثم  رگا  سپ  دنشاب ، هتـشاد  شورف  دیرخ و  دصق  - 4 دشاب .
و دشاب ، نانآ  تسد  رد  لام  رایتخا  ریغـص ، دـج  ردـپ و  لثم  ای  دنـشاب ، کلام  دـنهدیم  هک  ار  یـضوع  سنج و  - 6 دـشاب . هدرکن  روبجم 
رد دشورفب ، ای  درخب  دوخ  يردپ  دـج  ای  ردـپ  هزاجا  اب  ار  يزیچ  غلابان  هچب  رگا  « 1657 . » دش دهاوخ  هتفگ  هدـنیآ  لئاسم  رد  اهنیا  ماکحا 

کـش الاح  یلو  هتـسناوتیمن  اًلبق  ای  دیامن و  هلماعم  ءاشنا  دناوتیمن  رگا  یلو  تسا . حیحـص  رهظا  رب  انب  دـنک ، هلماعم  دـناوتب  هک  یتروص 
لفط هلماعم  شورف و  دـیرخ و  تسین * . حیحـص  شاهلماـعم  دـشاب  ّیلو  هزاـجا  اـب  هچ  رگا  هن ، اـی  دـنک  هلماـعم  ءاـشنا  دـناوتیم  هک  میراد 

یملاظ رگا  « 1658 . » تسا لطاب  دنکیم ، هلماعم  يدج  دصق  نودب  یخوش و  يور  زا  هک  یسک  شوهیب و  لفاغ ، تسم ، هناوید ، ّزیممریغ ،
تسا حیحص  هلماعم  یتروص  رد  متسه ، یضار  دیوگب  دوش و  یضار  هلماعم  زا  دعب  هچنانچ  دنک ، روبجم  هلماعم  هب  ار  هدنـشورف  ای  رادیرخ 
هلماعم رهظا  رب  انب  دـنک ، روبجم  هغیـص  يارجا  رب  ار  یـصخش  کلام ، دوخ  رگا  یلو  دـشاب . هدرک  هلماعم  دـصق  شورف  اـی  دـیرخ  عقوم  هک 
شورف هب  لام  بحاص  هچنانچ  دشورفب ، وا  هزاجا  نودب  ار  یسک  لام  ناسنا  رگا  « 1659 . » درادن يدعب  تیاضر  هب  جایتحا  تسا و  حیحص 

هک دنـشورفب  ار  لفط  لام  دنناوتیم  یتروص  رد  لفط ، يردـپ  دـج  ردـپ و  « 1660 . » تسا لطاب  هلماعم  دـنکن ، هزاـجا  دوشن و  یـضار  نآ 
، شورف زا  دعب  دشورفب و  دنک و  بصغ  ار  یلام  یسک  رگا  « 1661 . » دشاب هتشادن  هدسفم  وا  يارب   325 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر 
، نآ لوپ  هک  نیا  دصق  هب  دنک و  بصغ  ار  یلام  یـسک  رگا  « 1662 . » تسا حیحـص  هلماعم  دهد ، هزاجا  دوخ  يارب  ار  هلماعم  لام  بحاص 

. تسا لطاب  هلماعم  دنکن  هزاجا  ار  هلماعم  لام  بحاص  هچنانچ  دشورفب ، ار  نآ  دشاب  شدوخ  لام 

« نآ ضوع  سنج و  طیارش  »

هراشا

اهنیا دننام  ددـع و  ای  هنامیپ  ای  نزو  اب  نآ  رادـقم  - 1 دراد : طرـش  جنپ  دنریگیم  نآ  ضوع  هک  يزیچ  دنـشورفیم و  هک  یـسنج  « 1663»
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سنج رد  هک  ار  یتایصوصخ  - 3 تسین . حیحص  تسا  هدرک  رارف  هک  یبسا  نتخورف  نیا  رب  انب  دهد ، لیوحت  ار  نآ  دناوتب  - 2 دشاب . مولعم 
نآ کلام  زا  هکنیا  رگم  دـشابن  ورگ  ای  نهر  رد  لام  - 4 دیامن . نیعم  دنکیم ، قرف  هلماعم  هب  مدرم  لیم  اهنآ  هطـساو  هب  تسه و  ضوع  و 

. تسین حیحـص  دشورفب  ار  هناخ  هلاس  کی  تعفنم  اًلثم  رگا  سپ  ار ، نآ  تعفنم  هن  دـشورفب  ار  سنج  دوخ  - 5 دشاب . هتشاد  شورف  هزاجا 
دوخ هناخ  لاس  کی  تعفنم  نآ  ضوع  درخب و  یـسک  زا  ار  یـشرف  اًلثم  دهدب ، ار  دوخ  کلم  تعفنم  لوپ ، ياج  هب  رادـیرخ  هچنانچ  یلو 

هنامیپ ای  نزو  اب  يرهش  رد  هک  ار  یسنج  « 1664 . » دش دهاوخ  هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  اهنیا  ماکحا  و  درادن ، لاکـشا  دنک ، راذگاو  وا  هب  ار 
اب دننکیم ، هلماعم  ندید  اب  هک  يرهـش  رد  ار  سنج  نامه  دناوتیم  یلو  درخب ، هنامیپ  ای  نزو  اب  دیاب  ناسنا  رهـش  نآ  رد  دننکیم ، هلماعم 

رگا هک  تروص  نیا  هب  درک ، هلماعم  دوشیم  مه  هنامیپ  اب  دننک  یم  شورف  دـیرخ و  نزو  اب  هک  ار  يزیچ  « 1665 . » دیامن يرادیرخ  ندید 
هک ییاهطرش  زا  یکی  رگا  « 1666 . » دهدب هنامیپ  هد  دراد ، شیاجنگ  مدنگ  نم  کی  هک  ياهنامیپ  اب  دشورفب  مدنگ  نم  هد  دهاوخ  یم  اًلثم 
رد هک  دنشاب  یضار  هدنشورف  رادیرخ و  رگا  یلو   326 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا ، لطاب  هلماعم  دشابن  هلماعم  رد  دش  هتفگ 

فقو دوش  مولعم  رگا  یلو  تسا  لـطاب  هدـش  فقو  هک  يزیچ  هلماـعم  « 1667 . » درادن لاکشا  اهنآ  فرـصت  دننک ، فرـصت  رگیدکی  لام 
هک دـشاب  مولعم  ای  دـشاب ، ضرِع  کته  سفن و  لتق  نوچ  يرتگرزب  هدـسفم  نآ  نتخورفن  رد  ای  هدوبن ، غلاب  فقاو  هک  نآ  لثم  هدوب  لطاب 

تروص رد  اما  تسا . زیاج  نتخورف  روص  نیا  رد  دـشاب ، هدرک  فقو  هد  مامح  يارب  هک  ینیمز  لثم  هتـشادن  رظن  رد  یّـصاخ  لـحم  فقاو 
هب هک  يزیچ  هب  لیدـبت  دوشیم و  هتخورف  هفوقوم  مود ، تروص  رد  و  دـشورفب ، دوخ  يارب  ار  نآ  دـناوتیم  وا  ثراو  اـی  فقاو  دوخ  لوا ،

و دوشیم . هتخاس  مامح  هد  نامه  رگید  ياج  رد  اًلثم  ددرگیم  لیدـبت  نآ  لثم  هب  موس ، تروص  رد  و  دوشیم ، تسا  رتکیدزن  فقاو  رظن 
. تخورف ار  نآ  ناوتیم  رهظا  رب  انب  دوش ، ادیپ  فقو  یبارخ  هب  نانیمطا  ای  ملع  هک  يروط  هب  هدش  فالتخا  نآ  رد  هک  یفقو  نینچمه 

شورف دیرخ و  هغیص 

لوـپ نیا  ضوـع  رد  ار  لاـم  نیا  دـیوگب : یـسراف  هب  هدنـشورف  رگا  اًـلثم  دـنناوخب ، یبرع  هغیـص  تـسین  مزـال  شورف  دـیرخ و  رد  « 1668»
، باجیا زا  دوصقم   ) دشاب مدـقم  لوبق  رب  باجیا  تسین  مزال  رهظا  رب  انب  و  تسا . حیحـص  هلماعم  مدرک ، لوبق  دـیوگب : يرتشم  و  متخورف ،

دوش هتفگ  حیحص  دننکیم ، هلماعم  ینابزره  هب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و  تسا .) رادیرخ  مالک  لوبق ، زا  دوصقم  هدنـشورف و  مالک 
، دریگیم رادیرخ  زا  هک  یلام  لباقم  رد  هدنشورف  یلو  دنناوخن ، هغیـص  هلماعم  عقوم  رد  رگا  « 1669 . » دشاب نیفرط  دوصقم  رگنایب  اًلماک  و 

327 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دنوشیم . کلام  ودره  تسا و  حیحص  هلماعم  دریگب ، وا  دنک و  وا  کلم  ار  دوخ  لام 

« هلماعم خسف  دراوم  »

سلجم زا  هک  نآ  - 1 دننزب : مه  هب  ار  هلماعم  دنناوتیم  تروص ، هدزای  رد  هدنـشورف  رادیرخ و  دنیوگ و  رایخ »  » ار هلماعم  ندز  مه  هب  قح 
دننک دادرارق  هلماعم  رد  - 3 نبَغ .) رایخ  ، ) دنشاب هدش  نوبغم  هک  نآ  - 2 دنیوگ . سلجم » رایخ   » ار رایخ  نیا  دنـشاب و  هدشن  قرفتم  هلماعم 
هچنآ زا  رتهب  ار  دوخ  لام  رادیرخ  ای  هدنـشورف  - 4 طرـش .) رایخ   ) دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتب  نانآ  زا  یکی  ای  ودره  ینیعم  تدـم  ات  هک 

هک دنک  طرش  رادیرخ  ای  هدنـشورف  - 5 سیلدـَت .) رایخ   ) دوش دایز  لباقم  فرط  رظن  رد  لام  تمیق  هک  دـنک  يروط  دـهد و  ناـشن  تسه 
يرگید تروص  نیا  رد  هک  دنکن  لمع  طرـش  نآ  هب  و  دشاب ، یـصوصخم  روط  هب  دهدیم  هک  ار  یلام  دـنک  طرـش  ای  دـهد ، ماجنا  يراک 

زا يرادـقم  دوش  مولعم  - 7 بیع .) راـیخ   ) دـشاب یبیع  نآ  ضوع  اـی  سنج  رد  - 6 طرـش .) فّلخت  رایخ   ) دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم 
ای دنزب  مه  هب  ار  هلماعم  مامت  دناوتیم  رادـیرخ  دوشن ، یـضار  هلماعم  هب  نآ  بحاص  رگا  هک  تسا ، يرگید  لام  دـناهتخورف ، هک  ار  سنج 

تسا و يرگید  لام  هداد ، ضوع  ناونع  هب  رادیرخ  هک  ار  يزیچ  زا  يرادقم  دوش  مولعم  رگا  زین  و  دریگب ، هدنـشورف  زا  ار  رادـقم  نآ  لوپ 
-8 تکرـش .) رایخ   ) دریگب رادیرخ  زا  ار  رادقم  نآ  ضوع  ای  دـنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  مامت  دـناوتیم  هدنـشورف  دوشن ، یـضار  نآ  بحاص 
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نیا رد  هک  تسا ، هدوبن  هتفگ ، هک  هنوگ  نآ  دوش  موـلعم  دـعب  دـیوگب و  وا  هب  هدـیدن  يرتـشم  هک  ار  ینیعم  سنج  تایـصوصخ  هدنـشورف 
حیـضوت هلاسر  دعب  دیوگب ، دهدیم  هک  ار  ینیعم  ضوع  تایـصوصخ  يرتشم  رگا  زین  و  دنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  يرتشم  تروص 

يرتشم - 9 تیؤُر .) رایخ   ) دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  هدنـشورف  تسا ، هدوبن  هتفگ  هک  يروط  هب  دوش  مولعم   328 ص : نتم ، لئاسملا ،
لوپ نداد  هک  دشاب  هدرکن  طرش  يرتشم  رگا  هک  دهدن ، لیوحت  ار  سنج  مه  هدنشورف  دهدن و  زور  هس  ات  هدیرخ ، دقن  هک  ار  یسنج  لوپ 

یضعب لثم  هدیرخ  هک  ار  یسنج  رگا  یلو  دنزب ، مهب  ار  هلماعم  دناوتیم  هدنـشورف  دشاب ، هدشن  مه  سنج  ریخأت  طرـش  دزادنیب و  ریخأت  ار 
ریخأت ار  لوپ  نداد  هک  دـشاب  هدرکن  طرـش  دـهدن و  ار  نآ  لوپ  بش  ات  هچنانچ  دوشیم ، دـساف  دـنامب  زور  کی  رگا  هک  دـشاب  اههویم  زا 

، دشاب ناویح  هلماعم  دروم  رگا  - 10 ریخأت .) رایخ   ) دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  هدنشورف  دشاب ، هدشن  مه  سنج  ریخأت  طرـش  دزادنیب و 
ار یبسا  اًلثم  دهد ، لیوحت  هتخورف  هک  ار  یسنج  دناوتن  هدنـشورف  - 11 ناویح .) رایخ   ) دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  زور  هس  ات  رادـیرخ 

هدنیآ لئاسم  رد  اهنیا  ماکحا  و  میلـست .) رّذعَت  رایخ   ) دـنزب مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  يرتشم  تروص  نیا  رد  هک  دـیامن ، رارف  هتخورف  هک 
نآ یلومعم  تمیق  زا  رتنارگ  ار  سنج  دـنک و  تلفغ  هلماعم  عقوم  رد  اـی  دـنادن ، ار  سنج  تمیق  رادـیرخ  رگا  « 1670 . » دش دهاوخ  هتفگ 
مه هب  ار  هلماعم  دناوتیم  دنهدیم ، ّتیمها  نآ  يدایز  یمک و  هب  دننادیم و  نوبغم  ار  وا  مدرم  هک  هدیرخ  نارگ  يردـق  هب  هچنانچ  درخب ،

مدرم هک  یتروص  رد  دشورفب  نآ  تمیق  زا  رتنازرا  ار  سنج  دنک و  تلفغ  هلماعم  عقوم  ای  دنادن ، ار  سنج  تمیق  هدنشورف  رگا  زین  و  دنزب ،
الثم هک  طرش ، عیب  هلماعم  رد  « 1671 . » دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  دننادب ، نوبغم  ار  وا  دنهدب و  ّتیمها  هتخورف  نازرا  هک  يرادـقم  هب 

هلماعم دناوتب  دهدب  ار  لوپ  ینّیعم  تدم  ات  هدنشورف  رگا  هک  دنراذگیم  رارق  دنـشورفیم و  رتمک  ای  ناموت  رازه  هب  ار  یناموت  رازه  سنج 
اب ار  العا  ياچ  رگا  « 1672 . » تسا حیحص  هلماعم  دنشاب  هتـشاد  شورف  دیرخ و  دصق  هدنـشورف  رادیرخ و  هک  یتروص  رد  دنزب ، مه  هب  ار 

329 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دنزب . مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  يرتشم  دـشورفب ، العا  ياچ  مسا  هب  دـنک و  طولخم  تسَپ  ياچ 
نآ هچناـنچ  تسا ، روک  نآ  مشچ  کـی  هک  دـمهفب  درخب و  ار  یناویح  اًـلثم  دراد ، یبیع  هتفرگ  هک  ار  یلاـم  دـمهفب  رادـیرخ  رگا  « 1673»

. دریگب ار  نآ  بویعم  ملاس و  تمیق  توافتلا  هب  ام  ای  دنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  هتـسنادیمن ، وا  هدوب و  لام  رد  هلماعم  زا  شیپ  بیع 
، هتـسنادیمن وا  هدوـب و  ضوـع  رد  هلماـعم  زا  شیپ  بیع  نآ  هچناـنچ  تسه ، یبـیع  هتفرگ  هک  یـضوع  رد  دـمهفب  هدنـشورف  رگا  « 1674»
، لام نتفرگ  لیوحت  زا  لبق  هلماعم و  زا  دعب  رگا  « 1675 . » دریگب ار  بویعم  ملاس و  تمیق  توافتلا  هب  ام  ای  دنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم 

یبیع نتفرگ ، لیوحت  زا  لبق  هلماعم و  زا  دـعب  لام  ضوع  رد  رگا  زین  و  دـنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  رادـیرخ  دوش ، ادـیپ  نآ  رد  یبیع 
هلماعم زا  دعب  رگا  « 1676 . » دراد لاکـشا  دنریگب ، تمیق  توافت  دنهاوخب  رگا  یلو  دنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  هدنـشورف  دوش ، ادـیپ 

فرط هب  هک  تسا  یفاک  هلماـعم  خـسف  يارب  و  درادـن ، ار  هلماـعم  ندز  مه  هب  قح  رگید  دـنزن ، مهب  ار  هلماـعم  ًاروف  دـمهفب و  ار  لاـم  بیع 
سنج ندیرخ  زا  دـعب  هاگره  « 1677 . » تسا هدرک  خـسف  ار  هلماعم  هک  دـهد  عالطا  نارگید  هب  تسین  نکمم  رگا  ای  دـهد و  عالطا  لـباقم 

لام دمهفب  رادـیرخ  رگا  تروص  راهچ  رد  « 1678 . » دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  دشابن ، رـضاح  هدنـشورف  هچ  رگا  دمهفب ، ار  نآ  بیع 
. دوش یضار  لام  بیع  هب  - 2 دنادب . ار  لام  بیع  ندیرخ ، عقوم  - 1 دریگب : تمیق  توافت  ای  دنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیمن  دراد ، یبیع 

هلماعم تقو  رد  هدنـشورف  - 4 مریگیمن . مه  تمیق  تواـفت  مهدیمن و  سپ  دـشاب ، هتـشاد  یبـیع  لاـم  رگا  دـیوگب ، هلماـعم  تقو  رد  - 3
دوش مولعمو  مشورفیم  بیع  نیا  اـب  ار  لاـم  دـیوگبو  دـنک  نیعم  ار  یبیع  رگا  یلو  مشورفیم ، دراد  هک  یبیع  ره  اـب  ار  لاـم  نیا  دـیوگب ،

، دهد سپ  ار  لام  هدرکن  نیعم  هدنشورف  هک  یبیع  يارب  دناوتیم  رادیرخ  دراد ، مه  يرگید   330 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  بیع 
توافت دـناوتیم  یلو  دـنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیمن  دراد ، یبیع  لاـم  دـمهفب  رادـیرخ  رگا  تروص  هس  رد  « 1679 . » دریگب توافت  اـی 

. تسا هدنامن  یقاب  هدش  هداد  لیوحت  يرادیرخ و  هک  هنوگ  نآ  دنیوگب : مدرم  هک  دـهدب  لام  رد  يرییغت  هلماعم  زا  دـعب  - 1 دریگب : تمیق 
يرگید بیع  لام ، نتفرگ  لیوحت  زا  دـعب  - 3 دشاب . هدرک  طقاس  ار  نآ  ندنادرگرب  قح  طقف  دراد و  بیع  لام  دـمهفب  هلماعم  زا  دـعب  - 2

هتفرگ لـیوحت  ار  نآ  هچ  رگا  دـنک ، ادـیپ  يرگید  بیع  زور  هس  نتـشذگ  زا  شیپ  درخب و  ار  یبوـیعم  ناوـیح  رگا  یلو  دوشادـیپ ، نآ  رد 
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، تدم نآ  رد  دشاب و  هتـشاد  ار  هلماعم  ندز  مه  هب  قح  هک  یتدم  ات  رادیرخ  طقف  رگا  نینچمه  و  دهد ، سپ  ار  نآ  دناوتیم  مه  زاب  دشاب 
331 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دنزب . مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  دشاب ، هتفرگ  لیوحت  ار  نآ  هچ  رگا  دنک ، ادیپ  يرگید  بیع  لام 

تکرش

هک دنک  طولخم  يروط  يرگید ، لام  اب  ار  دوخ  لام  زا  يرادقم  مادکره  هچنانچ  دنوش ، کیرش  رگیدکی  اب  دنهاوخب  رفن  ود  رگا  « 1680»
اب دـنهاوخیم  دـشاب  مولعم  هک  دـننک  يراک  ای  دـنناوخب ، ار  تکرـش  هغیـص  رگید  نابز  هب  ای  یبرع  هب  دوشن و  هداد  صیخـشت  رگیدـکی  زا 

، هراجا لثم  تعفنم ، ای  نویدم ، هّمذ  رد  نید  ای  تسا ، نیع  ای  تکرـش  دروم  « 1681 . » تسا حیحص  نانآ  تکرش  دنشاب ، کیرش  رگیدکی 
لثم دـنوش ، کیرـش  رگیدـکی  اـب  دـنریگیم  ناـشدوخ  راـک  زا  هک  يدزم  رد  هـک  دـنراذگب  رارق  رفن  دـنچ  رگا  « 1682 . » تسا قـح  اـی  و 

هب ار  زیچ  کی  رگا  یلو  تسین ؛ حیحـص  نانآ  تکرـش  دننک ، میـسقت  رگیدـکی  اب  دـنتفرگ  دزم  ردـقره  دـنراذگیم  رارق  هک  ییاهرگراک 
هک ار ، راک  کی  مه  اب  رفن  دنچ  رگا  نینچمه  دنوشیم ، کیرـش  نآ  رد  دوخ  ترجا  مهـس  تبـسن  هب  مادکره  دـنهدب ، همه  هب  دزم  ناونع 
نآ تمیق  درخب و  یسنج  دوخ  رابتعا  هب  مادک  ره  کیرش  ود  رگا  « 1683 . » دنتسه کیرش  نآ  ترجا  رد  دنهد ، ماجنا  دراد  ینیعم  ترجا 
هک دنک  لیکو  ار  يرگید  مادکره  رگا  اما  تسین ، حیحـص  دشاب  کیرـش  يرگید  هلماعم  دوس  رد  مادک  ره  یلو  دوش  راکهدب  شدوخ  ار 

. تسا حیحص  تکرـش  دنوش ، راکهدب  ودره  هک  درخب ، شکیرـش  شدوخ و  ياربار  سنج  یکیرـشره  دعب  درخب  هیـسن  وا  يارب  ار  سنج 
دنوش و کیرش  رایتخا  دصق و  يور  زا  دنشاب و  لقاع  فَّلکم و  دیاب  دنوشیم ، کیرش  مه  اب  تکرش  دقع  هطـساو  هب  هک  یناسک  « 1684»

هدوهیب ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  یهیفَـس  سپ  دنیامن ، فرـصت   332 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دوخ  لام  رد  دنناوتب  دـیاب  زین 
کیرش زا  رتشیب  ای  دنکیم ، راک  هک  یسک  دننک  طرـش  تکرـش  دقع  رد  رگا  « 1685 . » تسین حیحص  دنک  تکرش  رگا  دنکیم ، فرـصم 

هک یـسک  دننک  طرـش  رگا  رهظا ، رب  انب  تسا  نینچمه  و  دنیامن ، لمع  دناهدرک  هک  یطرـش  هب  دیاب  دربب ، تعفنم  رتشیب  دنکیم  راک  رگید 
زا یکی  هک  دننکن  طرش  رگا  « 1686 . » دشاب ییالقع  یطرش  نینچ  هک  یتروص  رد  دربب ، تعفنم  رتشیب  دنکیم  راک  رتمک  ای  دنکیمن ، راک 

نانآ هیامرـس  رگا  دنربیم و  هزادنا  کی  هب  مه  ار  ررـض  تعفنم و  دشاب ، هزادـنا  کی  نانآ  هیامرـس  هچنانچ  دربب ، تعفنم  رتشیب  اهکیرش 
ربارب ود  نانآ  زا  یکی  هیامرس  دنوش و  کیرش  رفن  ود  رگا  اًلثم  دنیامن ، تمسق  هیامرس  تبسن  هب  ار  ررض  تعفنم و  دیاب  دشابن ، هزادنا  کی 

راک رتمک  یکی  ای  دننک  راک  هزادنا  کی  هب  ود  ره  هچ  رگا  تسا  يرگید  مهس  ربارب  ود  ررض ، تعفنم و  زا  وا  مهس  دشاب ، يرگید  هیامرس 
هلماعم ییاهنت  هب  مادک  ره  ای  دنیامن ، شورف  دیرخ و  مه  اب  ود  ره  هک  دننک  طرـش  تکرـش  دقع  رد  رگا  « 1687 . » دنکن راک  چیه  ای  دنک ،

، دنیامن شورف  دیرخ و  هیامرـس  اب  کیمادک  هک  دننکن  نیعم  رگا  و  دنیامن ، لمع  دادرارق  هب  دیاب  دنک ، هلماعم  نانآ  زا  یکی  طقف  ای  دـننک ،
هب دیاب  تسوا  اب  تکرـش  هیامرـس  رایتخا  هک  یکیرـش  « 1688 . » دننک هلماعم  هیامرـس  نآ  اب  دنناوتیمن  يرگید ، هزاجا  نودـب  مادـک  چـیه 
هب دیاب  درخب ، یصوصخم  لحم  زا  ار  سنج  ای  دشورفب ، دقن  ای  درخب ، هیسن  هک  دناهتشاذگ  رارق  وا  اب  رگا  اًلثم  دنک ، لمع  تکرـش  دادرارق 

ار تالماعم  دشاب و  هتشادن  ررض  تکرش  يارب  هک  دیامن  يدتس  داد و  دیاب  دنشاب ، هتشاذگن  يرارق  وا  اب  رگا  و  دیامن ، راتفر  دادرارق  نامه 
دیاب دربن ، دوخ  هارمه  ترفاسم  رد  ار  تکرـش  لام  ای  دـشورفب ، دـقن  هک  تسا  لومعم  رگا  سپ  دـهد ، ماجنا  تسا  فراـعتم  هک  هنوگ  نآ 

اب هک  یکیرش  « 1689 . » دنک لمع  روط  نیمه  دناوتیم  دربب ، رفس  هب  ار  لام  ای  دهدب  هیسن  هک  تسا  لومعم  رگا  و  دیامن ، لمع  روط  نیمه 
، دیآ شیپ  تکرـش  يارب  یتراسخ  دنک و  شورف  دـیرخ و  دـناهدرک ، وا  اب  هک  يداد  رارق  فالخ  رب  رگا  دـنکیم ، هلماعم  تکرـش  هیامرس 

زین دـنک ، هلماعم  لومعم  فالخ  رب  دنـشاب و  هدرکن  يدادرارق  وا  اب  رگا  نینچمه   333 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  و  تسا ، نماض 
اب هک  یکیرـش  « 1690 . » دـشابیم حیحـص  دـهد  ماجنا  لومعم  قبط  اـی  دادرارق  قبط  رب  تراـسخ  زا  دـعب  هک  یتـالماعم  یلو  تسا  نماـض 

نماض دوش  فلت  نآ  زا  يرادقم  ًاقافتا  دنکن و  یهاتوک  هیامرـس  يرادهگن  رد  دیامنن و  يور  هدایز  رگا  دـنکیم ، هلماعم  تکرـش  هیامرس 
دیاب دروخب ، مسق  عرـش  مکاح  شیپ  هدـش و  فلت  هیامرـس  دـیوگب  رگا  دـنکیم ، هلماعم  تکرـش  هیامرـس  اب  هک  یکیرـش  « 1691 . » تسین
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دنناوتیمن مادک  چیه  دندرگرب ، دناهداد  رگیدکی  لام  رد  فرصت  يارب  هک  ياهزاجا  زا  ءاکرـش  مامت  رگا  « 1692 . » درک لوبق  ار  وا  فرح 
هزاجا زا  هک  یسک  یلو  دنرادن  فرصت  قح  رگید  ءاکرش  ددرگرب ، دوخ  هزاجا  زا  نانآ  زا  یکی  رگا  یتح  دننک ، فرصت  تکرـش  لام  رد 

، دننک تمسق  ار  تکرـش  هیامرـس  هک  دنک  اضاقت  ءاکرـش  زا  یکی  هاگره  « 1693 . » دنک فرصت  تکرـش  لام  رد  دناوتیم  هتـشگرب ، دوخ 
ای دوش ، هیفَس  ای  شوهیب ، ای  هناوید ، ای  دریمب ، ءاکرـش  زا  یکی  رگا  « 1694 . » دنیامن لوبق  دیاب  نارگید  دشاب ، هتشاد  تدم  تکرـش  هچ  رگا 

میسقت تکرش و  لصا  یلو  دننک ، فرـصت  تکرـش  لام  رد  دنناوتیمن  رگید  ءاکرـش  دنک ، عنم  شلاوما  رد  فرـصت  زا  ار  وا  عرـش  مکاح 
يزیچ کیرش ، رگا  « 1695 . » دش دهاوخ  نیزگیاج  تکرـش ، نآ  روما  رد  کیرـش ، ّیلو  ای  یفوتم  ثراو  تسا و  یقاب  دوخ  لاح  هب  دوس 

یـضار هلماـعم  نآ  هب  دـیوگب  رگید  کیرـش  درخب و  تکرـش  يارب  رگا  یلو  تسوا  دوخ  لاـم  شررـض  عفن و  درخب ، دوخ  يارب  هیـسن  ار 
هچنانچ هدوب ، لطاب  تکرش  دنمهفب  دعب  دننک و  ياهلماعم  تکرش  هیامرـس  اب  رگا  « 1696 . » تسا نانآ  يودره  لام  شررض  عفن و  متسه ،

زا هچ  ره  تسا و  حیحص  هلماعم  دندوب ، یضار  رگیدکی  لام  رد  فرصتب  مه  زاب  تسین ، تسرد  تکرش  دنتسنادیم  رگا  هک  دشاب  يروط 
فرـصت هب  ادـتبا  هک  ینانآ  هک  تسا  حیحـص  هلماعم  یتروص  رد  دـشابن ، روط  نیا  رگا  و  تسا ، نانآ  همه  لام  دـیآ ، تسد  هب  هلماـعم  نآ 

تروصره رد  و  تسا ؛ لطاب   334 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  هلماعم  هنرگ  دنوش و  یضار  هلماعم  نآ  هب  دناهدوبن ، یضار  نارگید 
هک يراک  دزم  دیاب  دربب  رتشیب  هدافتسا  درک  راک  سکره  هک  دشاب  هدش  طرـش  رگا  تسا ، هدرک  يراک  تکرـش  يارب  هک  نانآ  زا  مادکره 

هدرک و راک  دوخ  راـیتخا  هب  صخـش  یلو  دـنک  راـک  یـسک  دوب  هدـشن  طرـش  اًلـصا  رگا  تروص  نیا  ریغ  رد  دوش ؛ هداد  وا  هب  تسا  هدرک 
335 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسین . هجو  زا  یلاخ  دزم  قاقحتسا  هتشادن ، عربت  یناجم و  راک  دصق  هک  تسا  یعدم 

هبراضم

ود نآ  نیب  دوس  دشاب و  يرگید  زا  راک  نّیعم و  فرط  کی  زا  هیامرس  هک  تروص  نیدب  رفن  ود  نیب  یصاخ  دقع  زا  تسا  ترابع  هبراضم 
عونمم ینعی   ) روجحم ًاعرـش  کلام  و  دنـشاب ، راتخم  لقاع و  غلاب ، نیفرط  دـیاب  هبراضم  رد  ددرگ . میـسقت  دـنراذگیم  رارق  هک  یتبـسن  هب 

نئارق زا  دهد و  يرگید  هب  هیامرس  یصخش  رگا  نیا  رب  انب  تسا ، مزال  تعفنم  تبـسن  نییعت  هبراضم  رد  « 1697 . » دشابن لام ) رد  فرصتلا 
اب يرگید  دنراذگب ، نآ  میـسقت  هوحن  دوس و  دروم  رد  يرارق  هک  نیا  نودب  و  درادن ، نآ  دننام  ضرق و  ای  شـشخب  دـصق  هک  دوش  مولعم 

، تسا لثملا  ةرجا  قحتسم  طقف  لماع ، تسا و  هیامرس  بحاص  هب  قلعتم  لصاح ، دوس  هک ، نآ  هجیتن  تسین . هبراضم  نیا  دنک ، بسک  نآ 
تقوره نیفرط  ینعی  تـسا ، زیاـج  دـقع  هبراـضم  « 1698 . » دـنک تفاـیرد  ترجا  هداد  ماـجنا  هک  يراـک  هزادـنا  هـب  دـناوتیم  طـقف  ینعی 

و دوشیمن ، مزال  دقع  هب  لیدبت  هبراضم  دننک ، طرـش  ار  ینیعم  تدم  دقع  نتم  رد  رگا  یتح  و  دننزب ، مه  هب  ار  دقع  دـنناوتیم  دـنهاوخب ،
«1699 . » تسا کلام  هزاجا  هب  طونم  لماع  فرصت  تدم ، ندش  يرپس  زا  دعب  هک  تسا  نیا  نآ  همزال  تسا و  طرش  دقع و  تحص  برقا 

هیامرس دناوتیمن  تسا  یصخش  هدهع  رب  هک  ینید  ای  تعفنم  نیا  رب  انب  دشاب ، نیع  راد و  هکس  هرقن  الط ، هیامرـس  هبراضم ، رد  تسا  مزال 
. تسا زیاـج  دوشیم  تخادرپ  سنج  لـباقم  رد  اـًلومعم  هک  سانکـسا ، لـثم  ناـمزره ، جـیار  لوپ  اـب  هبراـضم  برقا ، رب  اـنب  و  دریگ ، رارق 

ناربج دیآ  تسد   336 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  هب  يدوس  رگا  یلو  تسا ، کلام  هب  طوبرم  تراسخ  هبراضم ، دقع  رد  « 1700»
. تسا طرـش  تحـص  رهظا  دریگ ، هدهع  هب  ار  نآ  زا  يرادـقم  ای  تراسخ  مامت  لماع  هک  دـننک  طرـش  هچنانچ  و  دوشیم ، نآ  اب  تراسخ 

هبراضم دـقع  رد  هک  نآ  رگم  دوشیم ، مک  لام  لصا  زا  دـشاب ، هبراضم  نآ  يارب  رفـس  هک  یتروص  رد  رفـس ، رد  لـماع  جراـخم  « 1701»
زا جراخم ، رد  لماع  هچنانچ  و  دوش ، لمع  دیاب  طرـش  قباطم  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب ، وا  دوخ  هدـهع  هب  لماع  جراخم  هک  دـیامن  طرش 

دقع رد  هکنیا  رگم  دوشیمن ، باسح  هبراضم  جراخم  زا  دـشاب  هدرک  يورهداـیز  تسین ، تراـجت  هب  طوبرم  هک  ایادـه ، اـهینامهم و  لـیبق 
یـصاخ يالاک  دیرخ  هچنانچ  هبراضم  رد  « 1702 . » دوشیمن وا  لام  يدایز ، رادقم  دنک  ییوجهفرـص  رگا  و  دـشاب ؛ هدرک  طرـش  هبراضم 

هک نآ  رگم  دشابیم ، هدراو  تراسخ  هیامرس و  نماض  تفلاخم ، تروص  رد  و  دنک ، لمع  طرـش  فالخ  رب  دیابن  لماع  دشاب ، هدش  طرش 
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«1703 . » تسا کلام  هدـهع  رب  یلامتحا  تراسخ  دوب و  دـهاوخ  داد  رارق  قباطم  هلـصاح  دوس  هزاجا ، تروص  رد  هک  دـهدب  هزاجا  کلام 
، لصاح دوس  هب  نآ  ندرک  ناربج  رد  دورب ، نیب  زا  نآ  دـننام  يدزد و  ای  نتخوس  هب  لماع  یهاتوک  نودـب  هبراـضم  لاـم  زا  يرادـقم  رگا 

راک نیا  زا  کلام  دوش و  هتخورف  هیسن  هب  هراجتلا  لام  زا  یتمسق  هبراضم  رد  رگا  « 1704 . » تسا ناربج  مدع  هدعاق  ياضتقم  تسا و  لمأت 
خـسف ار  هبراضم  لماع  رگا  و  تسین ، لماع  هدهع  هب  نآ  لیـصحت  اهیهدب و  هبلاطم  دیامن ، خسف  ار  هبراضم  دهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  عالطا 
قفاوم کلام ، ياضاقت  تروص  رد  لماع  طسوت  تابلاطم  لیـصحت  موزل  دـشاب ، رطخ  رد  وا  تلاخد  نودـب  تابلاطم  يروآ  عمج  دـیامن و 
کلام لام  هلـصاح  دوس  مامت  دـهد ، هزاجا  ار  لماع  ياههلماعم  کـلام  هچناـنچ  دـشاب ، دـساف  هبراـضم  دـقع  رگا  « 1705 . » تسا طاـیتحا 

، دشاب هبراضم  داسف  هب  لهاج  لماع  رگا  و  دنادن ، يرگید  دـنادب و  یکی  ای  و  دـننادن ، ای  دـننادب  ار  هبراضم  داسف  ودره  هاوخ  دوب ، دـهاوخ 
هک تروص  نیا  هب  هاوخ  دنک ، هبراضم  رگید  یلماع  اب  کلام  هزاجا  اب  دناوتیم  لماع  « 1706 . » دراد ار  شیاهراک  لثملا  ةرجا  نتفرگ  قح 

ناونع هب  هدومن و  خسف   337 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ار  لوا  هبراضم  ینعی  دورب ، رانک  دوخ  دهد و  رارق  کلام  لماع  ار  یمود 
وا مهـس  دوس  فصن  اًلثم  رگا  مود  تروص  رد  هک  دـهد ، رارق  شدوخ  لماع  ار  یمود  هاوخ  و  دـنک ، رارقرب  ار  مود  هبراضم  کلام ، لیکو 

رگا « 1707 . » کلام اب  هن  تسا  لوا  لماع  اب  شباسح  مود  لماع  نیاربانب  دـهد . رارق  ار  فصن  نیا  زا  ینیعم  تبـسن  مود  لـماع  يارب  هدوب 
، تسا حیحص  هبراضم  لصا  کلام  هزاجا  اب  تسا و  یلوضف  هبراضم  دیامن ، هبراضم  تیالو  ای  تلاکو  ای  نذا  نودب  يرگید  لام  اب  یـسک 
. دوشیم میـسقت  لـماع  کـلام و  نیب  داد ، رارق  قبط  رب  هلـصاح  دوس  یلو  تسا ، کـلام  هدـهع  هب  دوش  ادـیپ  یتراـسخ  هک  یتروـص  رد  و 
و تسارادتناما ، دوس  نتـشادن  هبراضم و  دقع  تحـص  تروص  رد  لماع  اریز  تسا ، ددعتم  ماکحا  لدابت  ای  عامتجا  لحم  هبراضم  « 1708»
و تسا ، بصاغ  هبراضم ، رد  هدش  نییعت  دروم  زا  زواجت  اب  و  تسا ، لیکو  تافرصت  رد  و  تسا ، دوس  رد  کیرـش  دوس  دوجو  تروص  رد 

لام نیا  اب  رگا  دـیوگب ، دراذـگب و  یـسک  رایتخا  رد  ار  دوخ  لام  کلام  رگا  « 1709 . » تسا لام  بحاص  ِریجا  هبراضم ، دـقع  رد  داسف  اـب 
یلو دراد ، ار  هبراضم  هدیاف  هک  تسا  هلاعُج  هکلب  تسین ، هبراضم  لمع  نیا  دشاب ، وت  نآ  زا  ثلث  ای  فصن  هب  هلصاح  دوس  يدرک  تراجت 

نآ لام  اب  هدسفم  ندوبن  تحلـصم و  دوجو  تروص  رد  دنناوتیم  ریغـص  يردپ  دج  ردـپ و  « 1710 . » تسین مزال  نآ  رد  هبراضم  طـیارش 
نینچ هب  زاجم  تحلـصم  دوجو  هدسفم و  مدع  تیاعر  اب  عرـش ، مکاح  نانآ  زا  دعب  دج و  ردپ و  ّیـصو  نینچمه  و  دنیامن ، هبراضم  ریغص 

لثم تسا ، ذـفان  تحلـصم ، تیاعر  تروص  رد  لماع  تافرـصت  دـشابن ، نیب  رد  یطرـش  لماع  کلام و  نیب  رگا  « 1711 . » دنتسه یفرصت 
زا رتمک  یتمیق  ای  هیـسن  هب  هک  نیا  لثم  دـنک ، زواـجت  هداد  کـلام  هک  ینذا  هدودـحم  زا  لـماع  رگا  و  فراـعتم ، تمیق  اـب  دـقن و  نتخورف 

338 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دهد . هزاجا  کلام  هک  نآ  رگم  تسین  حیحص  شاهلماعم  دیامن ، هلماعم  فراعتم  دودح 

حلُص

درذگب دوخ  قح  ای  بلط  زا  ای  دنک ، وا  کلم  ار  دوخ  لام  تعفنم  ای  لام  زا  يرادقم  هک  دـنک  قفاوت  يرگید  اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  حـلص 
رب انب  « 1712 . » درذـگب دراد  هک  یقح  ای  بلط  زا  ای  دـیامن  راذـگاو  وا  هب  ار  دوخ  لاـم  تعفنم  اـی  لاـم  زا  يرادـقم  ضوع ، رد  مه  وا  هک 
ای دریگ و  ماجنا  عازن  زا  دعب  حلـص  هک  دنکیمن  یقرف  و  تسین ، دوقع  ریاس  عبات  طیارـش ، ماکحا و  رد  تسا و  یلقتـسم  دقع  حلـص  رهظا ،

تروص نیا  رد  هک  دننکن ، مارح  ار  یلالح  ای  لالح و  ار  یمارح  حلـص  دـقع  رد  تسا  مزال  یلو  رهظا ، رب  انب  دـشابن ، نیب  رد  یعازن  اًلـصا 
روبجم ار  اهنآ  یـسک  دنـشاب و  لقاع  غلاب و  دیاب  دـننکیم ، حلـص  رگیدـکی  اب  ار  يزیچ  هک  رفن  ود  « 1713 . » تسین ذفان  حیحـص و  حلص ،
تسین مزال  « 1714 . » دشاب هدرکن  يریگولج  ناشلاوما  رد  فرصت  زا  ار  نانآ  مه  عرـش  مکاح  دنـشاب و  هتـشاد  حلـص  دصق  دشاب و  هدرکن 

یسک رگا  « 1715 . » تسا حیحص  دناهدرک  شزاس  حلص و  مه  اب  دنامهفب  هک  یلعف  ای  ظفل  ره  اب  هکلب  دوش ، هدناوخ  یبرع  هب  حلـص  هغیص 
دوخ یهدب  رادـقم  ناسنا  رگا  « 1716 . » دیامن لوبق  وا  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  دـنک  حلـص  يرگید  اب  ار  دوخ  قح  ای  بلط  دـهاوخب 

دـشاب و راکبلط  ناموت  هاجنپ  اًلثم  دـنک ، حلـص  تسه  هک  يرادـقم  زا  رتمک  هب  ار  دوخ  بلط  راکبلط  هچنانچ  دـنادن ، وا  راکبلط  دـنادبار و 
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یضار ار  وا  دیوگب و  وا  هب  ار  دوخ  یهدب  رادقم  هک  نآ  رگم  تسین ، لالح  راکهدب  يارب  يدایز  دیامن ، حلـص  ناموت  هد  هب  ار  دوخ  بلط 
ص: نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  درکیم . حلـص  رادـقم  نآ  هب  مه  زاب  تسنادیم ، ار  دوخ  بلط  رادـقم  رگا  هک  دـشاب  يروط  ای  دـنک ،

لـصا دشابن ، هلماعم  تیکلم و  لباق  ود  نآ  زا  یکی  رگا  دـنوشیم ، هضواعم  رگیدـکی  اب  زیچ  ود  نآ  رد  هک  حلـص  دـقع  رد  « 1717  » 339
یـسک يارب  خسف  قح  تسا ، بویعم  هدش  عقاو  هحلاصم  دروم  هک  يزیچ  ود  زا  یکی  هک  دش  مولعم  حلـص  زا  دعب  رگا  و  تسا ، لطاب  دقع 

کی زا  هـک  ار  يزیچ  ود  دـنهاوخب  رگا  « 1718 . » دـشاب هدـش  نوبغم  فرط  ود  زا  یکی  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ، تباث  هدـید  ررـض  هک 
یلو دشابن ، يرگید  زا  رتشیب  یکی  نزو  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  طایتحارب  انب  دننک ، حلـص  رگیدکی  اب  تسا  مولعم  نآ  نزو  سنج و 

، لئاسملا حیـضوت  هلاسر  تسا . حیحـص  حلـص  تسا  يرگید  زا  رتشیب  یکی  نزو  هک  دـنهد  لامتحا  هچ  رگا  دـشابن ، مولعم  اـهنآ  نزو  رگا 
340 ص : نتم ،

هراجا

هراشا

زین و  دنهد ، ماجنا  ار  هراجا  ناشدوخ  رایتخا  هب  دنـشاب و  لقاع  فلکم و  دیاب  دـنکیم  هراجا  ار  يزیچ  هک  یـسک  هدـنهد و  هراجا  « 1719»
هراجا ای  دنک  هراجا  ار  يزیچ  رگا  دنک ، فرـصت  دوخ  لام  رد  درادن  قح  نوچ  هیفـس  سپ  دنـشاب ، هتـشاد  فرـصت  قح  دوخ  لام  رد  دـیاب 

غولب زا  دعب  رگا  تسا  نینچمه  تسا و  حیحـص  دهد  هراجا  ار  يزیچ  یلو ، هزاجا  اب  ّزیمم  لفط  رگا  رهظا  رب  انب  یلو  تسین . حیحـص  دـهد 
فرط زا  دناوتیم  ناسنا  « 1720 . » تسین حیحـص  وا  هراجا  دهد ، هزاجا  مه  یلو  هچ  رگا  نونجم  رد  یلو  دهد ، تیاضر  شقباس  هراجا  هب 
ریجا ار  لفط  نآ  دوخ  ای  و  دهد ، هراجا  ار  لفط  لام  دـناوتیم  یـصو  ای  مّیق  ای  یلو  نینچمه  دـهد . هراجا  ار  وا  لام  دوش و  لیکو  يرگید 

شدوخ هزاجا  هب  یگتـسب  هراجا  نآ  همادا  تسا و  طقاس  وا  تیالو  دـش ، ادـیپ  وا  دـشر  اب  هارمه  غولب  هب  ملع  هک  یتقو  اّما  دـیامن ، يرگید 
هب ار  دوخ  کلم  دیوگب ، یـسک  هب  کلام  رگا  هکلب  دنناوخب ، یبرع  هب  ار  هراجا  هغیـص  تسین  مزال  رجأتـسم  هدنهد و  هراجا  « 1721 . » دراد

، دهد هراجا  ار  کلم  هک  نیا  دصق  هب  کلام  دننزن و  یفرح  رگا  نینچمه  و  تسا . حیحص  هراجا  مدرک ، لوبق  دیوگب ، وا  و  مداد ، هراجا  وت 
دهاوخب هراجا  هغیص  نودب  ناسنا  رگا  « 1722 . » تسا حیحص  هراجا  دریگب ، ندرک  هراجا  دصق  هب  مه  وا  دنک و  راذگاو  رجأتـسم  هب  ار  نآ 

هک یسک  « 1723 . » دراد لوبق  رب  تلالد  وا  راک  ینعی  تسا ، حیحـص  هراجا  دش  لمع  نآ  لوغـشم  هک  نیمه  دوش ، ریجا  یلمع  ماجنا  يارب 
ص: نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا . حیحـص  هدرک ، هراجا  ای  هداد  هراجا  ار  کلم  هک  دنامهفب  هراشا  اب  رگا  دـنزب ، فرح  دـناوتیمن 

رجأتسم دیامن ، هدافتسا  اهنآ  زا  وا  دوخ  طقف  هک  دنک  طرـش  وا  اب  کلم  بحاص  دنک و  هراجا  ار  یقاطا  ای  ناکد  ای  هناخ  رگا  « 1724  » 341
و دشاب ، هدنهد  هراجا  دوخ  هب  هچ  رگا  دهد ، هراجا  يرگید  هب  ار  نآ  دناوتیم  دنکن  طرـش  رگا  و  دهد ، هراجا  يرگید  هب  ار  نآ  دناوتیمن 
زا رتدایز  هب  دـهاوخب  رگا  یلو  تسا ، زیاج  مه  نآ  لیوحت  رهظا  رب  انب  دراد ، لاـم  نیع  لـیوحت  هب  جاـیتحا  لاـم  نآ  زا  ندرب  هدافتـسا  رگا 

هراجا هک  یـسنجریغ  هب  ای  دشاب ، هداد  ماجنا  يراک  دیفـس  ریمعت و  دننام  يراک  نآ ، رد  دیاب  دهد ، هراجا  ار  نآ  هدرک  هراجا  هک  يرادـقم 
هب هراجا  رهظاربانب  تروص ، ود  نیا  ریغ  رد  و  دـهد ، هراجا  رگید  زیچ  ای  مدـنگ  هب  هدرک  هراجا  لوپ  اب  رگا  اًـلثم  دـهد ، هراـجا  ار  نآ  هدرک 

رگا داد و  هراجا  يرگید  هب  ار  وا  دوش  یمن  دنک ، راک  وا  يارب  طقف  هک  دـنک  طرـش  ناسنا  اب  ریجا  رگا  « 1725 . » تسین زیاج  رتدایز  رادقم 
دناوتیم دـهد ، هراجا  يرگید  زیچ  هب  رگا  دریگن و  رتدایز  دـیاب  دـهد ، هراجا  هداد  رارق  وا  ترجا  هک  يزیچ  هب  ار  وا  هچنانچ  دـنکن ، طرش 

رهظا رب  انب  دهد ، ماجنا  ار  راک  ًاصخـش  وا  دوخ  هک  دنـشاب  هدرکن  طرـش  داد  رارق  ماگنه  دوش و  یـسک  ریجا  شدوخ  رگا  و  دریگب ، رتدایز 
، راک هدنامیقاب  رد  دـناوتیم  دـشاب ، هداد  ماجنا  ار  راک  نآ  زا  يرادـقم  رگا  یلو  دـیامن ، ریجا  رتمک  دزم  هب  ار  يرگید  صخـش  دـناوتیمن 

طرـش کلام  دـشاب و  نیمز  اًلثم  دـشاب  ریجا  ناکد و  هناخ ، زا  ریغ  يزیچ  هراجا  دروم  رگا  « 1726 . » دـیامن ریجا  يرتمک  دزم  هب  ار  يرگید 
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. تسا هدرک  هراجا  هک  يرادـقم  زا  رتشیب  هب  دـنچره  دـهد  هراـجا  ار  نآ  دـناوتیم  رجأتـسم  دـشاب  هدرکن  وا  هب  رـصحنم  ار  نآ  زا  هدافتـسا 
دناوتیم رهظا  رب  انب  دـیامن ، هدافتـسا  شدوخ  نآ  فصن  زا  دـنک و  هراجا  ناموت  دـص  هب  هلاس  کی  اًـلثم  ار ، یناـکد  اـی  هناـخ  رگا  « 1727»

تـسیب دص و  هب  اًلثم  هدرک ، هراجا  هک  يرادقم  زا  رتدایز  هب  ار  نآ  فصن  دهاوخب  رگا  یلو  دهد ، هراجا  ناموت  دص  هب  ار  نآ  رگید  فصن 
مامت رد  « 1728 . » دـهد هراجا  هدرک ، هراجا  هک  یـسنجریغ  هب  ای  دـشاب  هداد  ماجنا  ریمعت  دـننام  يراک  نآ ، رد  دـیاب  دـهد ، هراـجا  ناـموت 

، دشاب فلاخم  لوا  هراجا  اب  دیابن  مود  هراجا  رد  زاجم  هدافتسا  رادقم  دهد  هراجا  يرگید  هب  ار  هراجا  دروم  دناوتیم  رجأتسم  هک  يدراوم 
رفن ود  يراوس  يارب  دـناوتیمن  هدرک  هراـجا  رفن  کـی  يراوس  يارب  هک  ار  يراوـس   342 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  بکرم  اًـلثم 

. دهد هراجا 

هراجا دروم  لام  طیارش 

-2 تسین . تسرد  مداد  هراجا  ار  دوخ  ياههناخ  زا  یکی  دیوگب ، رگا  سپ  دـشاب ، نّیعم  - 1 دراد : طرـش  دنچ  دنهدیم  هراجا  هک  ار  یلام 
یـضعب رگا  و  دـشاب . موـلعم  اًـلماک  هـک  دـیوگب  ار  نآ  تایـصوصخ  يروـط  دـهدیم  هراـجا  ار  نآ  هـک  یـسک  اـی  دـنیبب ، ار  نآ  رجأتــسم 

زا هراجا  هک  دـشاب  يروط  دـیاب  طقف  تسین و  نتفگ  هب  مزال  تسا ، يداع  فراعتم و  اههراجا  لـیبق  نیا  رد  هک  تسا  يروط  تایـصوصخ 
هطساو هب  لام  نآ  - 4 تسا . لطاب  هدرک  رارف  هک  یبسا  نداد  هراـجا  سپ  دـشاب ، نکمم  نآ  نداد  لـیوحت  - 3 دشاب . ظوفحم  يدـعب  عازن 
هراجا نآ  يارب  ار  لام  هک  ياهدافتـسا  - 5 تسین . حیحـص  رگید  ياهیندروخ  هویم و  نان و  نداد  هراـجا  سپ  دورن ، نیب  زا  ندرک  هدافتـسا 
دوشن يرایبآ  مه  رهن  بآ  زا  دنکن و  ار  نآ  تیافک  ناراب  بآ  هک  یتروص  رد  تعارز  يارب  نیمز  نداد  هراجا  سپ  دشاب ، نکمم  دناهداد 

يواسم اهنآ  رد  رجأتـسم  رجؤم و  هک  تاحابم  نداد  هراجا  نیا  رب  انب  دـشاب . وا  دوخ  لام  دـهدیم  هراـجا  هک  ار  يزیچ  - 6 تسین . حیحص 
هراجا « 1729 . » دهد تیاضر  شبحاص  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  دهد ، هراجا  ار  رگید  صخش  لام  رگا  و  تسین ، حیحـص  دنـشابیم ،
هراجا تسین و  دوجوم  زونه  هک  شاهویم ، يارب  تخرد  نداد  هراـجا  لـثم  تسا ، حیحـص  تسین  دوجوم  اًـلعف  نآ  تعفنم  هک  يزیچ  نداد 

نز « 1730 . » درادن هبلاطم  قح  دشن ، دوجوم  تعفنم  هک  یتقو  ات  یلو  دشاب  نینچ  دناوتیم  زین  هراجا  ترجا  و  نآ ، ریش  يارب  ناویح  نداد 
رهوش زا  تسین  مزال  دوریمن ، نیب  زا  شرهوش  یعرش  قح  دراد  نانیمطا  رگا  و  دوش ، ریجا  دننک  هدافتسا  شریش  زا  هک  نآ  يارب  دناوتیم 

وا هزاـجا  نودـب  دورب ، نـیب  زا  رهوـش  قـح  نداد  ریـش  ببــس  هـب  رگا  یلو  دریگب ،  343 ص : نتم ، لـئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  هزاـجا  دوخ 
ریغ یلامعا  يارب  نز  هک  یتروص  رد  « 1731 . » دنک ریجا  رگید  لفط  ندادریش  يارب  ار  وا  شدوخ  رهوش ، هکنیا  رگم  دوش ، ریجا  دناوتیمن 

. دشاب رهوش  هزاجا  اب  دیاب  دشاب ، هتشاد  تافانم  رهوش  قح  اب  ندشریجا  نیا  هچنانچ  دوش ، رهوش  ریغ  ریجا  ندادریش ، زا 

هراجا دروم  لام  زا  هدافتسا  طیارش 

یشورف بارش  يارب  ناکد  نداد  هراجا  نیا  رب  انب  دشاب ، لالح  - 1 دراد : طرش  هس  دنهدیم  هراجا  نآ  يارب  ار  لام  هک  ياهدافتسا  « 1732»
هدافتـسا دنچ  دـنهدیم  هراجا  هک  ار  يزیچ  رگا  - 2 تسا . لطاب  بارـش ، لقن  لمح و  يارب  ناویح  نداد  هیارک  اـی  بارـش ، يرادـهگن  اـی 

دیاب دنهد ، هراجا  دربیم  مه  راب  دهدیم و  يراوس  هک  ار  یناویح  رگا  اًلثم  دنیامن ، نّیعم  دربب ، نآ  زا  دیاب  رجأتسم  هک  ار  ياهدافتسا  دراد ،
دـندرکن و نیعم  ار  ياهدافتـسا  رگا  و  نآ ، ياههدافتـسا  همه  ای  تسا  رجأتـسم  لام  نآ  يربراب  ای  يراوس  هک  دـننک  نّیعم  هراـجا  عقوم  رد 

رگا و  دنیامن ، نیعم  ار  هدافتـسا  تدم  - 3 تسا . زیاج  اههدافتـسا  همه  دناهدرک ، دصق  ار  صاخ  ياههدافتـسا  یـضعب  هک  دشابن  مه  مولعم 
«1733 . » تسا یفاک  دزودب ، یـصاخ  روط  هب  ار  ینیعم  سابل  هک  دنراذگب  رارق  طایخ  اب  اًلثم  دننک ، نیعم  ار  لمع  یلو  دشابن  مولعم  تدـم 

دنهد هراجا  هلاس  کی  اًلثم  ار  ياهناخ  رگا  « 1734 . » تسا هراجا  هغیص  ندناوخ  زا  دعب  نآ  يادتبا  دننکن ، نیعم  ار  هراجا  تدم  يادتبا  رگا 
رد هناخ  دنناوخیم ، هغیص  هک  یماگنه  هچ  رگا  تسا ، حیحص  هراجا  رهظاربانب  دنهد ، رارق  هغیص  ندناوخ  زا  دعب  هام  کی  ار  نآ  يادتبا  و 
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هراجا تسا ، ناموت  هد  یهام  نآ ، هراجا  یتسشن  هناخ  رد  تقوره  دیوگب ، دنکن و  مولعم  ار  هراجا  تّدم  رگا  « 1735 . » دشاب يرگید  هراجا 
هراجا وت  هب  ناموت  رازه  هب  ههام  کی  ار  هناـخ  دـیوگب ، رجأتـسم  هب  رگا  « 1736 . » تسین مولعم  هراجا  ياهتنا  ادـتبا و  نوچ  تسین ، حـیحص 

رازه یهام  ار  هناخ  دیوگب ، ای  تسا ، تمیق  نیمه  هب  نآ  هراجا  ینیـشنب  ردقره  نآ  زا  دعب  344 و  ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  مداد 
، تسا هراجا  دقع  هب  لصتم  هام  نامه  لوا ، هام  هک  دشاب  مولعم  نئارق  زا  یلو  دنکن ، مولعم  ار  نآ  رخآ  لوا و  مهدیم و  هراجا  وت  هب  ناموت 

دننک طرش  لوا  هام  هراجا  دقع  نمض  رد  هک  نآ  رگم  تسین ، حیحص  دعب  ياههام  يارب  اّما  تسا ، حیحـص  لوا  هام  يارب  هراجا  رهظا  رب  انب 
و درادن ، لاکشا  تدم  ندرکن  صخشم  تروص  نیا  رد  هک  دهدب  ناموت  رازه  یهام  ره  درک ، تنوکس  اجنآ  رد  هام  کی  زا  شیب  رگا  هک 

وت هب  ناموت  رازه  یهام  منک ، هدافتسا  نآ  زا  ات  یهدب  نم  هب  ار  هناخ  رگا  هک  دراذگب  رارق  هلاعج  تروص  هب  رجأتسم  رگا  تسا  روط  نیمه 
لزنم زا  هدافتـسا  ناموت ، رازه  اًلثم  صاخ ، ضوع  لباقم  رد  رگا  و  دوش ، لصاح  هراجا  هجیتن  نامه  ات  دـننک ، حلـص  رما  نیا  رب  ای  مهدیم ،
. دیامن هیلخت  تساوخرد  ای  دهد و  رییغت  ار  هراجا  غلبم  دناوتیم  دهاوخب  تقو  ره  یلو  تسا ، حیحص  دنک  حابم  لباقم  فرط  يارب  ار 

هراجا هقرفتم  لئاسم 

هلماعم نزو  اب  مدـنگ  لثم  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  رگا  سپ  دـشاب ، مولعم  دـیاب  دـهدیم  هراجالا  لاـم  ناونع  هب  رجأتـسم  هک  يزیچ  « 1737»
نّیعم نآ  دادـعت  دـیاب  دـننکیم  هلماعم  يددـع  تروص  هب  ودرگ ، لثم  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  رگا  دـشاب و  مولعم  نآ  نزو  دـیاب  دـننکیم ،

هب ار  نآ  تایصوصخ  رجأتسم  ای  دنیبب ، ار  نآ  هدنهد  هراجا  دیاب  دنرخیم ، ار  اهنآ  هدهاشم  اب  هک  تسا  دنفـسوگ  بسا و  لثم  رگا  دشاب و 
لـصاح هک  یتروص  رد  دـهد ، رارق  نیمز  ناـمه  لـصاح  ار  هراـجالا  لاـم  دـهد و  هراـجا  تعارز  يارب  ار  ینیمز  رگا  « 1738 . » دـیوگب وا 
تروص نیمه  رد  یلو  تسین ، حیحص  هراجا  دشابن  دوجوم  لصاح ، رگا  و  تسا ، حیحـص  هراجا  درک ، ورد  ار  نآ  ناوتب  هک  دشاب  دوجوم 

. تسا حیحـص  هراـجا  دـنک ، تخادرپ  نیمز  ناـمه  لـصاح  زا  ار  نآ  هک  دـنک  طرـش  دریگب و  هّمذ  هـب  ار  هراـجالا  لاـم  رجأتـسم  رگا  ریخا 
هدش ریجا  یلمع  ماجنا  يارب  رگا  نینچمه  درادن و  ار  ترجا  هبلاطم  قح  دهدن ، لیوحت  ار  نآ  ات  هداد ، هراجا  ار  يزیچ  هک  یـسک  « 1739»
هداد هراجا  هک  ار  يزیچ  هاگره  « 1740 . » درادن ار  ترجا  هبلاطم   345 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  قح  لمع  ماجنا  زا  شیپ  دشاب ،
لام دـیاب  دـنکن ، هدافتـسا  نآ  زا  هراجا  تدـم  رخآ  ات  دریگب و  لیوحت  ای  دریگن ، لیوحت  رجأتـسم  هچ  رگا  دـهد ، رارق  رجأتـسم  راـیتخا  رد 

رـضاح راک  نآ  ماجنا  يارب  زور  نآ  رد  دـهد و  ماجنا  ار  يراـک  ینیعم ، زور  رد  هک  دوش  ریجا  ناـسنا  رگا  « 1741 . » دـهدب ار  نآ  هراجالا 
زور رد  ار  یطایخ  رگا  اًلثم  دـهدب ، ار  وا  ترجا  دـیاب  دـنکن ، هعجارم  وا  هب  راـک  نآ  ماـجنا  يارب  هچرگا  هدرک  ریجا  ار  وا  هک  یـسک  دوش ،

ار شترجا  دیاب  دزودب ، هک  دـهدن  وا  هب  ار  هچراپ  هچ  رگا  دـشاب ، راک  هدامآ  زور  نآ  رد  طایخ  دـیامن و  ریجا  یـسابل  نتخود  يارب  ینیعم 
دوش مولعم  هراجا ، تدم  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  « 1742 . » دنک راک  يرگید  ای  شدوخ  يارب  ای  دشاب ، راکیب  زور  نآ  رد  طایخ  هچ  دـهدب ،

ناموت رازه  هب  هلاس  کی  ار  یقاتا  رگا  اًلثم  دهدب ، کلم  بحاص  هب  لومعم  رادـقم  هب  ار  هراجالا  لام  دـیاب  رجأتـسم  هدوب ، لطاب  هراجا  هک 
رازه ود  رگا  دهدب و  ناموت  دـصناپ  دـیاب  تسا ، ناموت  دـصناپ  ًالومعم  هناخ  نآ  هراجا  هچنانچ  هدوب ، لطاب  هراجا  دـمهفب  دـعب  دـنک  هراجا 

هراجا دیاب  هدوب ، لطاب  هراجا  هک  دوش  مولعم  هراجا  تدم  زا  يرادقم  نتشذگ  زا  دعب  رگا  زین  و  دزادرپب ، ناموت  رازهود  دیاب  تسا ، ناموت 
رد هک  دـشابن ، هراجا  نالطب  هب  ملاع  کلم  بحاص  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  دـهدب ، کلم  بحاـص  هب  لومعم  رادـقم  هب  ار  تدـم  نآ 

تسین دیعب  دشاب ، ترجا  نتشادن  هراجا ، نالطب  تلع  رگا  و  تسا ، لمأت  لحم  کلام ، طسوت  لثملا  ةرجا  نتفرگ  قاقحتـسا  ملع ، تروص 
رد هچناـنچ  دورب ، نـیب  زا  هدرک  هراــجا  هـک  ار  يزیچ  رگا  « 1743 . » دـشابن نآ  رد  ترجا  قاقحتـسا  دـشاب و  یعّربـت  یناـجم و  لـمع  هک 
هب هک  ار  ياهچراپ  اًـلثم  رگا  نینچمه  و  تسین ، نماـض  هدومنن  يور  هداـیز  مه  نآ  زا  ندرب  هدافتـسا  رد  هدرکن و  یهاـتوک  نآ  يرادـهگن 
نآ ضوع  تسین  مزال  دـشاب ، هدرکن  یهاتوک  مه  نآ  يرادـهگن  رد  هدرکن و  يور  هدایز  طایخ  هک  یتروص  رد  دورب ، نیب  زا  هداد  طایخ 

حیضوت هلاسر  تسا . نماض  دنک ، عیاض  هتفرگ  هک  ار  يزیچ  رگتعنـص  هاگره  « 1744 . » تسا عومـسم  هراب  نیا  رد  اهنآ  ياعدا  و  دهدب . ار 
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رادقم نآ  زا  رتشیب  هچنانچ  دراذگب ، نآ  رب  راب  رادقم  هچ  هک  دـیامن  نیعم  دـنک و  هراجا  ار  یناویح  رگا  « 1745  » 346 ص : نتم ، لئاسملا ،
دـنک و راب  لومعم  زا  رتشیب  دنـشاب و  هدرکن  نیعم  ار  راب  رادـقم  رگا  نینچمه  و  تسا ، نماض  دوش  بویعم  ای  دریمب  ناویح  نآ  دـنک و  راب 
. دزادرپـب لومعم  بسح  رب  دـیاب  زین  ار  نآ  زا  شیب  هدافتـسا  ترجا  تروص  ره  رد  و  تسا ، نماـض  ددرگ  بویعم  اـی  دوـش ، فـلت  ناوـیح 

دنیوگب هک  يروط  هب  دشاب ، هدیرب  لومعم  زا  رتشیب  هچنانچ  دریمب ، ای  دسرب  هچب  نآ  هب  يررـض  دنک و  هنتخ  ار  ياهچب  یـسک  رگا  « 1746»
رد هک  دـشاب  هتفگ  هچب  ّیلو  هب  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  و  تسین ، نماـض  هدـیربن  لومعم  زا  رتـشیب  رگا  یلو  تسا ، نماـض  هدرک  يّدـعت 

دیوگب وا  هب  ار  ضیرم  يوراد  درد و  ای  دـهدب ، وراد  ضیرم  هب  دوخ  تسد  اب  رتکد  رگا  « 1747 . » تسین نماض  وا  ررض ، ثودح  تروص 
هب رتکد  هاگره  « 1748 . » تسا نماض  رتکد  دریمب ، ای  دـسرب  يررـض  ضیرم  هب  دـنک و  اطخ  هجلاعم  رد  هچنانچ  دروخب ، ار  وراد  ضیرم  و 

ضیرم هب  دـنکب و  ار  دوخ  طاـیتحا  تقد و  هک  یتروـص  رد  متـسین ، نماـض  نم  دـسرب  ضیرم  هب  يررـض  رگا  دـیوگب ، وا  ّیلو  اـی  ضیرم 
رگا نینچمه  و  دننزب ، مهب  ار  هلماعم  دنناوتیم  رگیدکی  تیاضر  اب  رجؤم  رجأتـسم و  « 1749 . » تسین نماض  رتکد  دریمب ، ای  دسرب  يررض 

. دـننزب مهب  ار  هراجا  داد ، رارق  قباطم  دـنناوتیم  دنـشاب ، هتـشاد  ار  هلماعم  ندز  مهب  قح  نانآ  زا  یکی  ای  ود  ره  هک  دـننک  طرـش  هراجا  رد 
، تسا نوبغم  هک  دـشابن  تفتلم  هغیـص  ندـناوخ  عقوم  رد  هچنانچ  تسا ، هدـش  نوبغم  هک  دـمهفب  رجأتـسم  اـی  هدـنهد  هراـجا  رگا  « 1750»
، دنـشاب هتـشادن  ار  هلماعم  ندز  مهب  قح  دنـشاب  مه  نوبغم  رگا  هک  دـننک  طرـش  هراـجا  هغیـص  رد  رگا  یلو  دـنزب ، مهب  ار  هراـجا  دـناوتیم 

رجأتـسم دـیامن ، بصغ  ار  نآ  یـسک  دـهد  لیوحت  هک  نآ  زا  شیپ  دـهد و  هراجا  ار  يزیچ  رگا  « 1751 . » دننزب مهب  ار  هراجا  دـنناوتیمن 
بـصاغ فرـصت  رد  هک  ار  یتدم  هراجا  دنزن و  مه  هب  ار  هراجا  ای  دریگب ، سپ  هداد  رجؤم  هب  هک  ار  يزیچ  دـنزب و  مهب  ار  هراجا  دـناوتیم 
حیـضوت هلاـسر  زور  هد  ار  نآ  یـسک  دـیامن و  هراـجا  ناـموت  دـص  هب  ههاـم  کـی  ار  یناویح  رگا  سپ  دریگب ، وا  زا  لومعم  نازیم  هب  هدوب 

رگا « 1752 . » دریگب بصاغ  زا  ناموت  یس  دناوتیم  دشاب ، ناموت  یـس  نآ  زور  هد  یلومعم  هراجا  دنک و  بصغ   347 ص : نتم ، لئاسملا ،
نآ هیارک  دراد  قح  طقف  دـنزب و  مه  هب  ار  هراجا  دـناوتیمن  دـنک ، بصغ  ار  نآ  يرگید  ًادـعب  و  دریگب ، لیوحت  هدرک  هراجا  هک  ار  يزیچ 
هب هراجا  دـشورفب  رجأتـسم  هب  ار  کلم  دوش ، مامت  هراجا  تدـم  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  « 1753 . » دریگب بصاغ  زا  لومعم ، رادـقم  هب  ار  زیچ 

يرگید صخش  رگا  و  دشورفب ، يرگید  هب  ار  نآ  رگا  تسا  نینچمه  و  دهدب ، هدنـشورف  هب  ار  هراجالا  لامدیاب  رجأتـسم  دروخیمن و  مه 
ار هراجا  تّدم ، نیب  رد  رجأتسم  رگا  و  دنزب ، مه  هب  ار  عیب  نآ  دناوتیم  هدوب ، ربخیب  تسا  هراجا  رد  کلم  هک  نیا  زا  هدیرخ  ار  کلم  هک 

يروطب کلم  هراجا ، تدـم  عورـش  زا  لبق  رگا  « 1754 . » رادیرخ هن  تسا  هدنـشورف  ِنآ  زا  هراجا  تدـم  هیقب  رد  لام ، تعفنم  دـنک  خـسف 
هب رجأتـسم  هک  یلوپ  و  دوشیم ، لطاب  هراجا  دـشابن ، دـناهدرک  طرـش  هک  ياهدافتـسا  لباق  ای  دـشابن ، هدافتـسا  لـباق  چـیه  هک  دوش  بارخ 

. دنزب مهب  ار  هراجا  دناوتیم  دربب ، نآ  زا  يرصتخم  هدافتسا  دناوتب  طقف  هک  دشاب  يروطب  رگا  هکلب  ددرگیم ، رب  وا  هب  هداد  کلم  بحاص 
لباق ای  دشابن ، هدافتـسا  لباق  چیه  هک  دوش  بارخ  يروطب  هراجا ، تدم  زا  يرادقم  نتـشذگ  زا  دـعب  دـنک و  هراجا  ار  یکلم  رگا  « 1755»

دناوتیم دربب ، نآ  زا  دناوتب  مه  يرصتخم  هدافتسا  رگا  و  دوشیم ، لطاب  هدنام  یقاب  هک  یتدم  هراجا  دشابن ، دناهدرک  طرش  هک  ياهدافتسا 
ًاروف هچنانچ  دوش ، بارخ  نآ  قاطا  کی  دـهد و  هراجا  دراد  قاطا  ود  اًلثم  هک  ار  ياهناخ  رگا  « 1756 . » دنزب مهب  ار  هدنامیقاب  تدم  هراجا 
رگا یلو  دـنزب ، مهب  ار  هراجا  دـناوتیمن  مه  رجأتـسم  دوشیمن و  لـطاب  هراـجا  دورن ، نیب  زا  نآ  هدافتـسا  زا  رادـقم  چـیه  دزاـسب و  ار  نآ 

دناوتیم رجأتـسم  دوشیم و  لطاب  رادـقم  نآ  هب  هراجا  دورب ، نیب  زا  رجأتـسم  هدافتـسا  زا  يرادـقم  هک  دـشکب  لوط  يردـق  هب  نآ  نتخاس 
رجؤم کلم  هناخ ، رگا  یلو  دوشیمن ، لـطاب  هراـجارهظاربانب  دریمب ، رجأتـسم  اـی  رجوم  رگا  « 1757 . » دنزب مهب  ار  هدـنامیقاب  تدـم  هراجا 

نآ هچنانچ  دـشاب ، وا  لام   348 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  هناخ  تعفنم  تسا  هدـنز  وا  ات  هک  هدرک  تیـصو  يرگید  اًلثم  دـشابن ،
هیقب تعفنم ، نآ  کلام  هک  نآ  رگم  تسا ، لطاب  هراجا  هدرم  هک  یتقو  زا  دریمب ، هراجا  تدـم  ندـش  مامت  زا  شیپ  دـهد و  هراجا  ار  هناـخ 

رد دشاب  هتشادن  قح  يرگید ، صخش  هک  دنـشاب  هداد  هراجا  تروص  نیا  هب  رجأتـسم  هب  ار  هناخ  رگا  نینچمه  دهد . هزاجا  ار  هراجا  تدم 
رگراک وا  يارب  هک  دـنک  لیکو  ار  اّنب  راـک ، بحاـص  رگا  « 1758 . » دش دهاوخ  لطاب  هراجا  رجأتـسم  توم  ماگنه  زاب  دـنک ، تنوکـس  نآ 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 259 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


بحاص هب  ار  نآ  دـیاب  تسا و  مارح  وا  رب  نآ  يدایز  دـهدب ، رگراک  هب  دریگیم  راک  بحاص  زا  هک  يرادـقم  زا  رتمک  اّنب  هچنانچ  دریگب ،
يرگید رگا  دـهدب ، يرگید  هب  ای  دزاسب  شدوخ  هک  دوش  هداد  رایتخا  وا  هب  دـنک و  مامت  ار  نامتخاس  هک  دوش  ریجا  رگا  دـنادرگرب و  راک 

زیاج رهظا  رب  انب  دـنک ، ریجا  هدرک ، هراجا  شدوخ  ناـمتخاس ، بحاـص  زا  هچنآ  زا  رتمک  یغلبم  هب  ناـمتخاس ، ناـمه  ندرک  ماـمت  يارب  ار 
349 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسین .

هلاعُج

ارم هدشمگ  یـسکره  دیوگب : اًلثم  دهدب ، ینّیعم  لام  دنهدیم  ماجنا  وا  يارب  هک  يراک  لباقم  رد  دراذـگب  رارق  ناسنا  هک  تسا  نآ  هلاعج 
دنیوگ و لماع »  » دهدیم ماجنا  ار  راک  هک  یـسک  هب  و  لِعاج »  » دراذگیم ار  رارق  نیا  هک  یـسک  هب  و  مهدیم ، وا  هب  ناموت  هد  دـنک  ادـیپ 

یـسک دهد و  ماجنا  ار  لمع  دیاب  ریجا  هغیـص ، ندناوخ  زا  دـعب  هراجا ، رد  هک  تسا  نیا  راک ، يارب  يرگید  ندرک  ریجا  هلاعج و  نیب  قرف 
، دـهدن ماجنا  ار  لمع  ات  دوشن و  لمع  لوغـشم  دـناوتیم  لماع  هلاـعج  رد  یلو  دوشیم ، راکهدـب  وا  هب  ار  ترجا  هدرک  ریجا  ار  وا  هک  مه 

فرـصت دوخ  لام  رد  دـناوتب  ًاعرـش  دـنک و  داد  رارق  رایتخا  دـصق و  يور  زا  لقاع و  غلاب ، دـیاب  لعاج  « 1759 . » دوشیمن راکهدـب  لعاج 
ًاعرـش هک  دشابن  یتابجاو  زا  دشابن و  هدیافیب  دیاب  زین  دشابن و  مارح  دیاب  دنهد ، ماجنا  وا  يارب  دیوگیم  لعاج  هک  يراک  « 1760 . » دیامن
بجاو زامن  ای  دورب ، فوخم  یناکم  هب  کیرات  بش  رد  ای  دروخب ، بارـش  سک  ره  دـیوگب ، رگا  سپ  دروآ ، اجب  تسا  مزـال  لـماع  دوخ 

سک ره  دیوگب ، اًلثم  دنک ، نیعم  دهدب  دراذـگیم  رارق  هک  ار  یلام  رگا  « 1761 . » تسین هلاعج  مهدیم ، وا  هب  ناموت  دص  دـناوخب  ار  دوخ 
رگا یلو  تسا ، ردقچ  نآ  تمیق  تساجک و  لام  مدنگ  نیا  دـیوگب ، تسین  مزال  مهدیم ، وا  هب  ار  مدـنگ  هسیک  نیا  دـنک ، ادـیپ  ارم  بسا 

. دیامن نیعم  اًلماک  ار  نآ  تایـصوصخ  دیاب  مهدیم ، وا  هب  مدنگ  نم  هد  دنک ، ادـیپ  ارم  بسا  هک  یـسک  دـیوگب ، اًلثم  دـنکن ، نیعم  ار  لام 
دنک ادیپ   350 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ارم  هچب  یـسک  ره  دـیوگب ، اًلثم  دـهدن ، رارق  راک  يارب  نّیعم  دزم  لـعاج ، رگا  « 1762»

مدرم رظن  رد  وا  راک  هک  يرادقم  هب  ار  وا  دزم  دیاب  دهد  ماجنا  ار  لمع  نآ  یسک  هچنانچ  دنکن ، نیعم  ار  نآ  رادقم  و  مهدیم ، وا  هب  یلوپ 
دشاب نیا  وا  دصق  دهد و  ماجنا  هلاعج  اب  ای  هلاعج  نودب  ار  يراک  یصخش  رگا  « 1763 . » دیامن تخادرپ  لثملا ، ترجا  ینعی  دراد ، شزرا 

و دنزب ، مهب  ار  هلاعج  دـنک  راک  هب  عورـش  لماع ، هک  نآ  زا  شیپ  دـناوتیم  لعاج  « 1764 . » دوب دهاوخن  ترجا  قحتـسم  دریگن ، یلوپ  هک 
ار راک  لـماع  رگا  « 1765 . » دـهدب وا  هب  هداد  ماجنا  لماع  هک  یلمع  رادـقم  دزم  دـیاب  یلو  دـنزب  مهب  دـناوتیم ، زین  راک  هب  عورـش  زا  دـعب 

دناوتیمن تروص  نیا  رد  درادـن ، ياهدـیاف  لعاج  يارب  دوشن  مامتات  هک  تسا  بسا  ندرک  ادـیپ  لـثم  راـک  نآ  هچناـنچ  دراذـگب ، ماـمتان 
دـص دزودب  ارم  سابل  یـسک  ره  دیوگب ، اًلثم  دـهد ، رارق  لمع  ندرک  مامت  يارب  ار  دزم  لعاج  رگا  تسا  نینچمه  و  دـیامن ، هبلاطم  يزیچ 
دزم دیاب  لعاج  تسه ، دزم  مه  رادـقم  نآ  يارب  دریگ  ماجنا  لمع  زا  رادـقم  ره  هک  دـشاب  نیا  شدوصقم  رگا  اّما  و  مهدیم ، وا  هب  ناموت 

حیـضوت هلاسر  دـنیامن . یـضار  ار  رگیدـکی  هحلاصم ، اب  هک  تسا  نیا  طایتحا  هچ  رگا  دـهدب ، لماع  هب  هدـش  ماـجنا  هک  ار  يراـک  رادـقم 
351 ص : نتم ، لئاسملا ،

هعرازُم

ضوع رد  دـنک و  تعارز  اـت  دراذـگیم  عراز  راـیتخا  رد  ار  نیمز  کـلام  هک  تروص  نیدـب  عراز  کـلام و  نیب  تسا  ياهلماـعم  هعرازم 
راذـگاو وت  هب  ار  نیمز  دـیوگب : عراز  هب  کـلام  - 1 دراد : طرـش  دنچ  هعرازم  « 1766 . » دـهدب کلام  هب  عراز  ار  نآ  لـصاح  زا  يرادـقم 

. دریگب لیوحت  عراز  دنک و  راذگاو  هعرازم  يارب  ار  نیمز  کلام ، دـننزب  یفرح  هک  نیا  نودـب  ای  مدرک ، لوبق  دـیوگب : مه  عراز  و  مدرک ،
ناشلاوما رد  فرصت  زا  ار  نانآ  عرش  مکاح  دنهد و  ماجنا  ار  هعرازم  دوخ  رایتخا  دصق و  اب  دنـشاب و  لقاع  غلاب و  ودره  عراز  کلام و  - 2

رد مکح  نیا  دنهد و  ماجنا  ار  هعرازم  دنناوتیمن  دشاب  هدرکن  يریگولج  عرـش  مکاح  هچ  رگا  دنـشاب ، هیفـس  رگا  هکلب  دـشاب ، هدرکن  عنم 
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لثم دشاب ، عاشم  روط  هب  مادکره  مهس  - 4 دوشن . هداد  صاصتخا  ود  نآ  زا  یکی  هب  نیمز  لوصحم  مامت  - 3 تسا . يراج  تالماعم  همه 
هعطق لصاح  یکی و  لام  هعطق ، کی  لصاح  هک  دـنراذگب  رارق  رگا  سپ  دـشاب  هدـش  نییعت  دـیاب  و  اهنیا ، دـننام  لصاح و  ثلث  اـی  فصن 

حیحـص هدـب ، نم  هب  یهاوخیم  هچره  نک و  تعارز  نیمز  نیا  رد  دـیوگب : کـلام  رگا  زین  و  تسین ؛ حیحـص  دـشاب  يرگید  لاـم  رگید ،
ندمآ تسد  هب  تدـم  نآ  رد  هک  دـشاب  يردـق  هب  تدـم  دـیاب  و  دـننک ، نیعم  دـشاب  عراز  رایتخا  رد  نیمز  دـیاب  هک  ار  یتدـم  - 5 تسین .

، نتم لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  يراک  دنناوتب  اما  دشابن ، نکمم  نآ  رد  تعارز  رگا  و  دشاب ، تعارز  لباق  نیمز  - 6 دشاب . نکمم  لوصحم 
مسا هچنانچ  دننکیم  تعارز  عون  کی  اًلثم  هک  دنتسه  یلحم  رد  رگا  - 7 تسا . حیحص  هعرازم  دوش ، نکمم  تعارز  هک  دننک   352 ص :

نآ رگم  دیامن ، نیعم  دهد  ماجنا  دهاوخیم  هک  ار  یتعارز  دیاب  دننکیم  تعارز  عون  دنچ  رگا  و  دوشیم ، نیعم  تعارز  نامه  دـنربن  مه 
اب دراد و  نیمز  هعطق  دنچ  هک  یسک  سپ  دنک ، نیعم  ار  نیمز  کلام ، - 8 دوش . لمع  دیاب  عون  نامه  هب  هک  دشاب  فراعتم  یصاخ  عون  هک 
هک ار  یجرخ  - 9 تسا . لطاب  هعرازم  دـنکن ، نیعم  ار  نآ  نک و  تعارز  اهنیمز  نیا  زا  یکی  رد  دـیوگب  عراز  هب  رگا  دـنراد ، توافت  مه 

. دنیامن نیعم  ار  نآ  تسین  مزال  دـشاب ، مولعم  دـننکب  دـیاب  مادـکره  هک  ار  یجرخ  رگا  یلو  دـنیامن ، نیعم  دـننکب  دـیاب  نانآ  زا  مادـک  ره 
تروص هب  هچنانچ  دننک ، تمـسق  ناشدوخ  نیب  ار  هیقب  دـشاب و  وا  يارب  لصاح  زا  يرادـقم  هک  دراذـگب  رارق  عراز  اب  کلام  رگا  « 1767»

تدم رگا  « 1768 . » تسا حیحص  دیامن ، کلام  کلم  ار  لصاح  زا  تمسق  کی  عراز  دننک  طرش  هک  دشاب  هعرازم  دقع  نمض  رد  یطرش 
دناوتب کلام  هک  نیا  رد  سپ  دـیاین ، تسد  هب  لوصحم  دـشاب ، هدرک  يراگنا  لهـس  ای  یهاتوک  عراز  هک  نیا  نودـب  دوش و  ماـمت  هعرازم 

دصق ودره  نوچ  رهظا  رب  انب  و  تسا ، لاکـشا  دنک  یلاخ  ار  نیمز  دنیچب و  ار  لوصحم  هک  دنک  راداو  ار  عراز  ای  دنیچب  ار  تعارز  شدوخ 
یهاتوک ّتلع  هب  لوصحم  ندیـسرن  رگا  و  درادـن . ار  ورد  نامز  اـت  عرز  نتـشادهگن  يارب  ترجا  قاقحتـسا  کـلام  دناهتـشاد ، ار  تعارز 

زا دوخ  مهـس  قاقحتـسا  مدع  یلو  دشاب  عرز  ءاقب  يدایز  تدم  نیا  رد  نیمز  لثملا  ترجا  قحتـسم  کلام  هک  تسا  لامتحا  دـشاب ، عراز 
هدامآ لوصحم  هدش ، نیعم  تدم  رد  رگا  هک  دننک  طرـش  هعرازم  دـقع  رد  هچنانچ  لبق ، هلأسم  رد  « 1769 . » تسین هجو  زا  یلاخ  هعرازم ،

نیا دنامب ، نیمز  رد  عرَز  یتدم  ات  لوصحم ، ندیـسر  زا  دعب  هک  دننک  طرـش  ای  و  دـنامب ، یقاب  نیمز  رد  تعارز  ورد ، نامز  ات  دـشن ، ورد 
رد لوصحم  ندیـسر  زا  سپ  دشاب ، هدرکن  یطرـش  نینچ  رگا  و  درادن ، ار  نیمز  لثملا  ترجا  هبلاطم  قح  کلام  تسا و  ءافولا  مزال  طرش 
راک نیا  دوخ  ای  دنک و  عرز  ندرک  ورد  353 و  ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  ندنک  هب  راداو  ار  عراز  دناوتیم  کلام  مود ، تروص 

زا بآ  اًلثم  دـشابن ، نکمم  نیمز  رد  تعارز  یثداوح  ببـس  هب  رگا  « 1770 . » تشذـگ لبق  هلأسم  رد  لوا  تروص  مکح  دـهد و  ماجنا  ار 
قباطم رادقم  نآ  دشاب ، هدمآ  تسد  هب  داد  تاناویح  هب  ناوتب  هک  لیـصق  لثم  یتح  تعارز ، زا  يرادـقم  هک  یتروص  رد  دوش ، عطق  نیمز 

رد کلام  هدوب و  وا  فرـصت  رد  نیمز  هچنانچ  دـنکن ، تعارز  عراز  رگا  و  تسا ، لطاب  هعرازم  هیقب ، رد  تساهنآ و  يود  ره  لام  دادرارق 
، دنشاب هدناوخ  هغیـص  عراز  کلام و  رگا  « 1771 . » دهدب کلام  هب  لومعم  رادقم  هب  ار  تدـم  نآ  هراجا  دـیاب  تسا ، هتـشادن  یفرـصت  نآ 
وا دنک و  راذگاو  یسک  هب  ار  نیمز  هعرازم  دصق  هب  کلام  رگا  تسا  نینچمه  و  دننزب ، مهب  ار  هعرازم  دنناوتیمن  رگیدکی  تیاضر  نودب 

ار هلماعم  ندز  مهب  قح  نانآ  زا  یکی  ای  ود  ره  هک  دنشاب  هدرک  طرش  هعرازم  هغیص  ندناوخ  نمض  رد  رگا  یلو  دریگب ، دصق  نیمه  هب  مه 
، دریمب عراز  اـی  کـلام  هعرازم ، دادرارق  زا  دـعب  رگا  « 1772 . » دننزب مهب  ار  هلماعم  دناهتـشاذگ  هک  يرارق  قباطم  دنناوتیم  دنـشاب ، هتـشاد 

ماجنا ار  هعرازم  راک  شدوخ  عراز  هک  دنک  طرـش  هعرازم  دقع  رد  کلام  رگا  و  دنـشابیم ، نانآ  ياج  هب  ثاّرو  دروخیمن و  مهب  هعرازم 
ار لمع  زا  يرادقم  هک  نآ  زا  دعب  رگا  و  دنکیم . ادیپ  خسف  رایتخا  کلام  یلو  دوشیمن  لطاب  دـقع  دریمب ، لمع  زا  لبق  عراز  یلو  دـهد ،
هک يروط  هب  دـنک  راک  رخآ  ات  لوا  زا  شدوخ  هک  هدوب  نیا  طرـش  زا  دوصقم  رگا  سپ  دوشیمن ، لطاب  هعرازم  مه  زاـب  دریمب ، داد  ماـجنا 

دوصقم رگا  و  دنک ، خسف  هدنیآ  هتشذگ و  هب  تبـسن  ار  هعرازم  دناوتیم  کلام  هدشن ، ققحم  اهنآ  طرـش  دش  زجاع  راک  مامتا  زا  لبق  رگا 
راک شزرا  دراد و  خسف  قح  هدنیآ  هب  تبـسن  اهنت  تروص  نیا  رد  دهد ، ماجنا  شدوخ  دـناوتیم ، تسه و  یتقو  ات  هک  هدوب  نیا  طرـش  زا 

ندوب رـضاح  اب  ای  و  درکن ، تعارز  ًارایتخا  عراز  نیمز ، میلـست  دوجو  اب  رگا  « 1773 . » تسا ظوفحم  وا  ثاّرو  يارب  ندرم ، تقو  اـت  عراز 
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دنک یهاتوک  لماع  رگا  نینچمه  تسا . نماض  هدرک  عیاض  ار  يرگید  قح  هک  يرادقم  هب  مادـک  ره  دومنن ، میلـست  ار  نیمز  کلام  عراز ،
نتفرگ قح  کلام  هک  تسین  هجو  یب  دوش ، لـصاح  نیمز   354 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  رد  یصقن  ندرکن  تعارز  ببـس  هب  و 
هعرازم دشاب ، هتـشادن  دوجو  نآ  رب  مه  بآ  ندرک  يراج  ناکما  دـشاب و  بآ  نودـب  هعرازم  نیمز  رگا  « 1774 . » دشاب هتشاد  ار  تراسخ 
تعارز يرایبآ  بآ و  هیهت  هک  یتروص  رد  دشاب ، هتشادن  ربخ  عوضوم  زا  عراز  یلو  هدوب  بآ  ندرک  يراج  ناکما  رگا  یلو  تسا ، لطاب 

لطاب هعرازم  دنمهفب  تعارز  زا  دـعب  رگا  « 1775 . » دیامن خسف  ار  هعرازم  دقع  دناوتیم  دـشاب ، ررـض  مزلتـسم  عراز  يارب  تروص  نیا  هب 
ای واگ  هیارک  هدرک و  هک  ار  یجراخمو  عراز  دزم  دیابو  تسوا  لام  دـیآیم  تسد  هب  هک  یلوصحم  هدوب ، کلام  لام  رذـب ، هچنانچ  هدوب ،

تـسوا لام  مه  تعارز  هدوب ، عراز  لام  رذـب  رگا  و  دـهدب ، وا  هب  هدرک  راک  نیمز  نآ  رد  اهنآ  اب  هدوب و  عراز  لاـم  هک  ار  يرگید  ناویح 
هب هدرک  راک  هعرزم  نآ  رد  اهنآ  اب  هدوب و  وا  لام  هک  يرگید  ناویح  ای  واگ  هیارک  هدرک و  کلام  هک  ار  ییاهجرخ  نیمز و  هراـجا  دـیابو 

هبترمود دـعب  لاـس  دـنامب و  نیمز  رد  تعارز  هشیر  هعرازم ، تدـم  ندـش  ماـمت  لوـصحم و  ندرک  عـمج  زا  دـعب  رگا  « 1776 . » دـهدب وا 
کلام رذب  بحاص  رگا  دوب و  دهاوخ  رذب  بحاص  لام  لوصحم  دنـشاب ، هدرکن  رظن  فرـص  نآ  زا  عراز  کلام و  هچنانچ  دهد ، لوصحم 

355 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دهدب . کلام  هب  ار  نیمز  ترجا  دیاب  دشابن ، نیمز 

تاقاسُم

، يرایبآ لباقم  رد  تسوا  تسد  رد  ناتخرد  رایتخا  هک  یـسک  ای  اهنآ  کـلام  فرط  زا  هویم  ناـتخرد  تـالوصحم  زا  يرادـقم  يراذـگاو 
نآ گرب  زا  هک  انح  تخرد  لثم  ییاهتخرد  رد  تاقاسم  هلماعم  « 1777 . » دنیوگ تاقاسم  ار  نیعم  یتدم  رد  ناتخرد  تبقارم  ینابغاب و 

هکلب دنناوخب  هغیص  تسین  مزال  تاقاسم  هلماعم  رد  « 1778 . » درادن لاکشا  دننکیم ، هدافتسا  نآ  لُگ  زا  هک  یتخرد  ای  دننکیم ، هدافتـسا 
. تسا حیحـص  هلماعم  دریگب  لیوحت  دصق ، نیمه  هب  دنکیم  راک  هک  یـسکو  دنک  راذـگاو  ار  نآ  تاقاسم ، دـصق  هب  تخرد  بحاص  رگا 

زین و  دشاب ، هدرکن  روبجم  ار  اهنآ  یسک  دنشاب و  لقاع  غلاب و  دیاب  دریگیم ، هدهع  هب  ار  اهتخرد  زا  تبقارم  هک  یـسک  کلام و  « 1779»
لام رد  فرـصت  زا  عرـش  مکاح  هچ  رگا  دنـشاب  هیفـس  رگا  هکلب  دشاب ، هدرکن  عنم  ناشدوخ  لام  رد  فرـصت  زا  ار  نانآ  عرـش  مکاح  دیاب 

نآ رخآ  دننک و  نیعم  ار  نآ  ِلوا  رگا  و  دشاب ، مولعم  دیاب  تاقاسم  تدم  « 1780 . » تسین حیحص  نانآ  هلماعم  دشاب ، هدرکن  عنم  ناشدوخ 
اًلثم دوش ، نیعم  تبـسن  تروص  هب  مادکره  مهـس  دیاب  « 1781 . » تسا حیحـص  دـیآیم ، تسد  هب  لاـس  نآ  هویم  هک  دـنهد  رارق  یعقوم  ار 
راک هک  دـشاب  یـسک  لام  هیقب  کلام و  لام  اههویم  زا  نم  دـص  اًلثم  هک  دـنراذگب  رارق  رگا  و  دـشاب ، اهنیا  دـننام  لصاح و  ثلث  اـی  فصن 

، دشاب مولعم  عونره  لصاح  رادقم  دنشاب و  فلتخم  اهتخرد  رگا  تشذگ و  هعرازم  رد  هک  یتروص  هب  رگم  تسا ، لطاب  هلماعم  دنکیم ،
دیاب « 1782  » 356 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دنهد . رارق  نیفرط  زا  مادـکره  يارب  یـصوصخم ، مهـس  یعونره ، يارب  دـنناوتیم 
رگا سپ  دنراذگب ، رارق  نآ  ندیـسر  زا  شیپ  هویم و  ندش  رهاظ  زا  دعب  رگا  دـنراذگب و  هویم  ندـش  رهاظ  زا  شیپ  ار  تاقاسم  هلماعم  رارق 
رگا دراد ، لاکـشا  هنرگ  تسا و  حیحـص  هلماعم  دشاب ، هدنام  یقاب  تسا ، مزال  هویم  ندش  رتهب  ای  ندش  دایز  يارب  هک  يرایبآ  دننام  يراک 

نییعت ار  يزیچ  روما  میسقت  هب  تبـسن  رگا  تاقاسم  دقع  رد  « 1783 . » دشاب هتـشاد  نآ  يرادهگن  هویم و  ندیچ  دننام  يراک  هب  جایتحا  هچ 
اهتخرد حالـصا  راک و  لیاسو  تشک و  لیبق ، زا  تسا ، لماع  هدهع  هب  دوشیم  رارکت  لاسره  رد  هک  تاقاسم  ياهراک  زا  هچنآ  دـننکن ،

لثم دـنامیم ، یقاب  اهلاس  يارب  دوشیم و  داـجیا  لاـس  کـی  رد  هک  تامدـقم  زا  هچنآ  و  تسا ، نآ  داـیدزا  نداد و  هویم  بجوم  هچنآ  و 
هن تسا ، کلام  هدـهع  هب  غاب ، ای  یتعارز  نیمز  تایلام  « 1784 . » تسا کلام  هدهع  هب  اهلودج ، ثادحا  يرایبآ و  لیاسو  یـشکراوید و 

تاقاسم دـقع  رد  رگا  « 1785 . » دـننک لمع  نآ  قبط  رب  دـیاب  هک  دنـشاب ، هدرک  طرـش  دـقع  رد  هک  نآ  رگم  هعرازم ، ای  تاقاسم  لـماع  رب 
نیا رد  نوچ  دراد ، تفلاخم  تاقاسم  دـقع  ياضتقم  اب  اریز  تسا ، لطاب  دـقع  دـهد ، ماجنا  ار  تاقاسم  راک  ماـمت  کـلام  هک  دـننک  طرش 
رفن ود  « 1786 . » درادن یقح  راک  نودب  دنکیم و  ادیپ  ار  لوصحم  زا  یمهـس  قاقحتـسا  دـهدیم  ماجنا  هک  يراک  لباقم  رد  لماع  دـقع ،
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طرـش تاقاسم  هغیـص  ندناوخ  نمـض  رد  رگا  زین  و  دننزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دـنناوتیم  رگیدـکی  تیاضر  اب  دناهتـشاذگ ، تاقاسم  رارق  هک 
درادن لاکشا  هلماعم  ندز  مه  هب  دناهتشاذگ ، هک  يرارق  قباطم  دنـشاب ، هتـشاد  ار  هلماعم  ندز  مه  هب  قح  نانآ  زا  یکی  ای  ود ، ره  هک  دننک 

اب تاقاسم  « 1787 . » دـنزب مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  هدوب ، وا  عفن  هب  طرـش  هک  یـسک  دوشن ، یلمع  دـننک و  یطرـش  هلماـعم  رد  رگا  هکلب 
عراز دوـخ  دنـشاب  هدرک  طرـش  هک  یتروـص  رد  و  دـنوشیم ، نیزگیاـج  وا  ثاّرو  هـکلب  دوـشیمن ، لـطاب  داد  رارق  نـیفرط  زا  یکی  ندرم 

دراکب و تخرد  نآ  رد  هک  دنک  راذـگاو  يرگید  هب  ار  نیمز  رگا  « 1788 . » تشذگ هعارزم  ماکحا  رد  نآ  مکح  دـهد ، ماجنا  ار  تاقاسم 
357 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  قفاوت  تروص  رد  یلو  تسا ، لطاب  تروص  نیا  هب  هلماعم  دـشاب ، ودره  لام  دـیآیم  لمع  هچنآ 

کلم هدش  سرَغ  ياهتخرد  دشاب  لطاب  تاقاسم  دـقع  رگا  « 1789 . » دروآ تسد  هب  هراجا  ای  حلـص و  اـب  ار  هجیتن  نیمه  ناوتیم  نیفرط 
هتشاک ار  اهنآ  هک  تسا  یسک  لام  هنرگ  و  دربیم ، لثملا  ترجا  لماع  هدوب ، کلام  لام  رگا  سپ  هدوب ، وا  ِنآ  زا  اهلاهن  هک  تسا  یـسک 
بحاص هب  هدـش  دراو  اـهتخرد  رب  هک  ار  یتراـسخ  دـیاب  ندـنک  تروص  رد  و  دراد ، ار  اـهنآ  ندـنک  قح  مه  نیمز  بحاـص  یلو  تسا ،
ندـنک نامز  ات  ای  رخآ ، ات  لوا  زا  نیمز  ترجا  دـناوتیم  هدوب ، لطاب  تاقاسم  دـقع  تسنادیمن  کـلام  هک  یتروص  رد  و  دـهدب ، تخرد 

دناوـتیمن یلو  دریگب ، تـخرد  بحاـص  زا  دوـشیم ، داـجیا  اـهتخرد  ندـنک  رثا  رد  هـک  ار  اـهلادوگ  ندرکرپ  ترجا  زین  اـهتخرد و 
دنک روبجم  ار  نیمز  کلام  هک  درادن  قح  تخرد  بحاص  نینچمه  و  دشورفب ، وا  هب  دـنَکَن و  ار  اهنآ  هک  دـنک  روبجم  ار  تخرد  بحاص 

358 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دریگب . ار  نیمز  ترجا  اهنت  دنامب و  یقاب  وا  نیمز  رد  اهتخرد  دهد  هزاجا  هک 

روجحم ماکحا 

هـس نیا  زا  کیره  نیا  رب  انب  تسا . زیچ  هس  زا  یکی  ندش  غلاب  هناشن  دنک و  فرـصت  دوخ  لام  رد  دناوتیمن  ًاعرـش  هدـشن  غلاب  هک  ياهچب 
نوریب - 2 تروع . يالاب  مکـش  ریز  رد  تشرد  يوم  ندـییور  - 1 تسا : یعرـش  فیلکت  دـح  هب  ندیـسر  غولب و  تمالع  ییاهنت  هب  هناشن 

. نز رد  يرمق  لاس  ُهن  ندـش  مامت  درم و  رد  يرمق  لاس  هدزناپ  ندـش  ماـمت  - 3 رایتخا . یب  ای  رایتخا  اب  يرادـیب  ای  باوخ  رد  ینم ، ندـمآ 
غولب هناشن  هک  تسین  دیعب  اهنیا  دننام  ادص و  ندش  تشرد  لغب و  ریز  هنیس و  رد  بل و  تشپ  تروص و  رد  تشرد  يوم  ندییور  « 1790»

تیوقت و لیبق  زا  هجلاعم  هک  نآ  رگم  تسین  غولب  هناشن  رهظاربانب  دشاب ، وراد  لامعتسا  هجلاعم و  ببـس  هب  رگا  وم  ندییور  « 1791 . » دشاب
لوبق درک ، مالتحا  هب  غولب  ياعدا  تسا  کـیدزن  وا  غولب  هک  يّزیمم  هچب  رگا  « 1792 . » تسا رثؤم  یندب  هوق  دشر  رد  هک  دـشاب  تاحیرفت 

لـصاح ملع  هب  کیدزن  نانیمطا  ای  ملع و  اـی  دـنهد ، ربخ  لداـع  رفن  ود  رگا  تسا  نینچمه  و  تسین ، هجو  زا  یلاـخ  مسق  هنّیب و  نودـب  نآ 
لام رد  دنناوتیمن  دشاب ، هدرک  عنم  شلاوما  رد  فرصت  زا  یتلع  هب  ار  وا  عرـش  مکاح  هک  یـسک  نینچمه  هیفـس و  صخـش  « 1793 . » دوش

حیضوت هلاسر  تسا ، حیحص  ّیلو  هزاجا  اب  شیاهدقع  هیفس ، صخش  و  درادن ، یلاکشا  اهنآ  یلامریغ  تافرصت  یلو  دنیامن ، فرـصت  دوخ 
ریغ ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  تسا  یسک  هیفس  . ) دوش يرگید  لیکو  دقع ، هغیـص  يارجا  رد  دناوتیم  زین  359 و  ص : نتم ، لئاسملا ،

هک یسک  « 1794 (. » دـشابیم فراعتم  مدرم  زا  رتمک  وا  لـقع  نآ ، حالـصا  یلاـم و  روما  ریبدـت  رد  دـنکیم و  فرـص  هدوهیب  ییـالقع و 
هب هک  یضرم  رد  ناسنا  « 1795 . » تسین حیحص  دنکیم  دوخ  لام  رد  یگناوید  ماگنه  رد  هک  یفرـصت  تسا ، هناوید  یهاگ  لقاع و  یهاگ 

فارـسا هک  ییاهراک  نامهم و  لایع و  دوخ و  فرـصم  هب  دهاوخب  هک  ار  دوخ  لام  زا  رادقمره  دـناوتیم  برقا  رب  انب  دوریم ، ایند  زا  نآ 
حیضوت هلاسر  تسا . حیحص  دهد ، هراجا  ای  دشورفب  تمیق  زا  رتنازرا  ای  دشخبب  یـسک  هب  ار  دوخ  لام  رگا  زین  و  دناسرب ، دوشیمن  هدرمش 

360 ص : نتم ، لئاسملا ،

تلاکو

ار یسک  اًلثم  دهد ، ماجنا  وا  فرط  زا  ات  دیامن  راذگاو  يرگید  هب  دنک ، تلاخد  نآ  رد  دناوتیم  هک  ار  يراک  ناسنا  هک  تسا  نآ  تلاکو 
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فرـصم هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  یهیفـس  صخـش  سپ  دـیامن ، دـقع  وا  يارب  ار  ینز  ای  دـشورفب  ار  وا  هناـخ  هک  دـنک  لـیکو 
هب ناسنا  رگا  دـنناوخب و  هغیـص  تسین  مزـال  تلاـکو  رد  « 1796 . » دـیامن لیکو  ار  یـسک  شدوخ ، لام  شورف  يارب  دـناوتیمن  دـنکیم ،

ار لام  وا  دشورفب و  وا  يارب  هک  دهدب  یسک  هب  ار  دوخ  لام  اًلثم  هدومن ، لوبق  هک  دنامهفب  مه  وا  هدرک و  لیکو  ار  وا  هک  دنامهفب  يرگید 
لقاع غلاب و  دیاب  دوشیم ، لیکو  هک  یسک  زین  دنکیم و  لیکو  ار  يرگید  هک  یسک  ینعی  لِّکَُوم ، « 1797 . » تسا حیحص  تلاکو  دریگب ،
يارب دناوتیمن  دهد  ماجنا  دیابن  ًاعرـش  ای  دهد ، ماجنا  دناوتیمن  ناسنا  هک  ار  يراک  « 1798 . » دننک مادقا  رایتخا  دصق و  يور  زا  دنـشاب و 
يارب دناوتیمن  دناوخب ، ار  ییوشانز  دقع  هغیـص  دـیابن  نوچ  تسا  جـح  مارحا  رد  هک  یـسک  اًلثم  دوش ، لیکو  يرگید  فرط  زا  نآ  ماجنا 

، تسا حیحـص  دنک ، لیکو  شدوخ  ياهراک  مامت  ماجنا  يارب  ار  یـسک  ناسنا  رگا  « 1799 . » دوش لیکو  يرگید  فرط  زا  هغیـص  ندناوخ 
، دـنک لزع  ار  لیکو  رگا  « 1800 . » تسین حیحـص  تلاکو  دـنکن ، نیعم  ار  راک  نآ  دـیامن و  لـیکو  دوخ  ياـهراک  زا  یکی  يارب  رگا  یلو 
ار راک  نآ  ربخ ، ندیسر  زا  لبق  رگا  یلو  دهد ، ماجنا  ار  راک  نآ  دناوتیمن  دیسر ، وا  هب  ربخ  هک  نآ  زا  دعب  دیامن ، رانکرب  تلاکو  زا  ینعی 

رگا دـنک و  يریگهرانک  تلاکو  زا  دـناوتیم  لـیکو  « 1801  » 361 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا . حیحـص  دـشاب ، هداد  ماـجنا 
یلو دیامن ، لیکو  ار  يرگید  هدش ، راذـگاو  وا  هب  هک  يراک  ماجنا  يارب  دـناوتیمن  لیکو  « 1802 . » درادن لاکـشا  دشاب  مه  بیاغ  لّکوم 
يارب دشاب  هتفگ  رگا  سپ  دیامن ، راتفر  دناوتیم  هداد ، هزاجا  وا  هب  هک  یتروص  ره  هب  دریگب ، لیکو  هک  دـشاب  هداد  هزاجا  وا  هب  لّکوم  رگا 

، لّکوم هزاجا  اب  لـیکو  رگا  « 1803 . » دنک لیکو  شدوخ  فرط  زا  ار  یـسک  دـناوتیمن  دریگب و  لیکو  وا  فرط  زا  دـیاب  ریگب ، لیکو  نم 
، یمود تلاکو  دنک ، لزع  ار  وا  لّکوم  ای  دریمب ، لوا  لیکو  رگا  و  دیامن ، لزع  ار  لیکو  نآ  دـناوتیمن  دـنک ، لیکو  وا  فرط  زا  ار  یـسک 
ار لیکو  نآ  دـنناوتیم  لوا  لیکو  لّکوم و  دـنک  لیکو  شدوخ  فرط  زا  ار  یـسک  لّکوم ، هزاجا  اب  لـیکو  رگا  « 1804 . » دوشیمن لطاب 

تلاکو دوش ، شوهیب  ای  هناوید  ای  دریمب  لوا  لّکوم  رگا  دوشیم و  لطاب  یمود  تلاکو  دوش ، لزع  ای  دریمب  لوا  لـیکو  رگا  دـننک و  لزع 
دهد هزاجا  اهنآ  هب  دنک و  لیکو  يراک  ماجنا  يارب  ار  رفن  دنچ  رگا  « 1805 . » یلبق هلئسم  رد  تسا  نینچمه  و  دوشیم ، لطاب  لیکو  ود  ره 

تلاکو دریمب ، نانآ  زا  یکی  هچنانچ  دهد و  ماجنا  ار  راک  نآ  دناوتیم  نانآ  زا  کی  ره  دـننک ، مادـقا  راک  نآ  رد  ییاهنت  هب  مادـک  ره  هک 
اب هک  دشاب  هتفگ  رگا  یلو  دننک . مادقا  ییاهنت  هب  ای  مه  اب  هک  دشاب  هدرکن  نییعت  رگا  رهظاربانب ، تسا  نینچمه  و  دوشیمن ، لطاب  نارگید 

نارگید تلاکو  دریمب ، نانآ  زا  یکی  هک  یتروص  رد  دنـشاب  هدش  لیکو  مه  اب  رگا  و  دنیامن ، مادقا  ییاهنت  هب  دنناوتیمن  دـنهد ، ماجنا  مه 
ای هناوید  یهاگ  هاـگ  رگا  زین  و  دوشیم ؛ لـطاب  تلاـکو  دوش ، یگـشیمه  هناوید  اـی  دریمب ، لّـکوم  اـی  لـیکو  رگا  « 1806 . » دوشیم لـطاب 
نآ رد  فرـصت  يارب  هک  يزیچ  رگا  زین  و  دوش ، دیدجت  تلاکو  یـشوهیب  ای  یگناوید  لاوز  زا  دعب  دیاب  بجاو ، طایتحا  ربانب  دوش  شوهیب 

ار یسک  ناسنا  رگا  « 1807 . » دوشیم لطاب  تلاکو  دریمب ، هدش  لیکو  نآ  شورف  يارب  هک  يدنفسوگ  اًلثم  دورب ، نیب  زا  تسا  هدش  لیکو 
. دهدب وا  هب  دیاب  هتـشاذگ  رارق  هک  ار  يزیچ  راک ، نآ  ماجنا  زا  دعب  دراذـگب ، رارق  وا  يارب  دزم  ناونع  هب  يزیچ  دـنک و  لیکو  يراک  يارب 
هک یفرـصت  زا  ریغ  دنکن و  یهاتوک  تسوا  رایتخا  رد  هک  یلام  يرادهگن  رد  لیکو  رگا  « 1808  » 362 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر 
دنک اعدا  لیکو  رگا  و  دهدب . ار  نآ  ضوع  تسین  مزال  دورب ، نیب  زا  لام  نآ  ًاقافتا  دیامنن و  نآ  رد  يرگید  فرـصت  دناهداد ، هزاجا  وا  هب 
یلام يرادهگن  رد  لیکو  رگا  « 1809 . » دوشیم لوبق  شیاعّدا  دشابن ، شفالخرب  هنّیب  هچنانچ  هدش ، فلت  یهاتوک  زواجت و  نودب  لام  هک 

، دورب نیب  زا  لام  نآ  دـیامنب و  نآ  رد  يرگید  فرـصت  دـناهداد  هزاجا  وا  هب  هک  یفرـصت  زا  ریغ  اـی  دـنک ، یهاـتوک  تسوا  راـیتخا  رد  هک 
زا ریغ  لیکو  رگا  « 1810 . » دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش ، فلت  سابل  نآ  دشوپب و  شورفب ، دناهتفگ  هک  ار  یـسابل  رگا  سپ  تسا ، نماض 
وا هب  هک  ار  یفرـصت  ًادعب  دشوپب و  شورفب ، دناهتفگ  هک  ار  یـسابل  اًلثم  دـنکب ، لام  رد  يرگید  فرـصت  دـناهداد ، هزاجا  وا  هب  هک  یفرـصت 

ار هلماعم  نآ  تسا  مزال  دنیبب ، یبیع  هدیرخ  تلاکو  هب  هک  يزیچ  رد  لیکو  رگا  « 1811 . » تسا حیحص  فرصت  نآ  دیامنب ، دناهداد  هزاجا 
دناوتیمن لیکو  دـنک ، عنم  هلماعم  ندرک  خـسف  زا  ار  وا  لِّکوم  رگا  و  بیاغ ، ای  دـشاب  رـضاح  لِّکوم  هچ  دـنک ، خـسف  بیع  رایخ  تهج  زا 

قالط يارب  دـناوتیم  هکلب  دوش ، لیکو  رگید  درم  نز  قـالط  اـی  شرهوش  رگید  نز  نداد  قـالط  يارب  دـناوتیم  نز  « 1812 . » دنک خسف 
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. دوش لیکو  شرهوش  فرط  زا  شدوخ 

ضرق

هلآ و هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  زا  تسا ، هدـش  شرافـس  دایز  نآ  هب  تاـیاور  نآرق و  رد  هک  تسا  یبحتـسم  ياـهراک  زا  نداد  ضرق 
راکهدب اب  رگا  و  دنتسرفیم ، تمحر  وا  رب  هکئالم  دوشیم و  دایز  وا  لام  دهدب ، ضرق  دوخ  ناملسم  ردارب  هب  سکره  : » هدش تیاور  ملس 

وا رب  تشهب  دهدن ، دهاوخب و  ضرق  وا  زا  شناملسم  ردارب  هک  یسک  درذگیم و  طارـص  زا  تعرـس  هب  باسح و  نودب  دنک ، ارادم  دوخ 
دـصق نیمه  هب  مه  وا  دهدب و  یـسک  هب  ضرق  تین  هب  ار  يزیچ  رگا  هکلب  دـنناوخب ، هغیـص  تسین  مزال  ضرق  رد  « 1814 «. » دوشیم مارح 

رب انب  دنهد ، رارق  یتدـم  نآ  تخادرپ  يارب  ضرق  هغیـص  رد  رگا  « 1815 . » دشاب مولعم  الماک  دیاب  نآ  رادـقم  یلو  تسا ، حیحـص  دریگب ،
ضرق تساوخ  تقوره  دناوتیم  راکهدب  یلو  دیامن ، هبلاطم  ار  دوخ  بلط  دناوتیمن  تدم  نآ  ندش  مامت  زا  لبق  راکبلط  بجاو ، طایتحا 

دوخ بلط  راکبلط  رگا  « 1816 . » دیامن هبلاطم  ار  دوخ  بلط  دناوتیم  دهاوخب ، تقوره  راکبلط  دشاب ، هتـشادن  تدم  رگا  یلو  دزادرپب ، ار 
رگا « 1817 . » تسا راکهانگ  دزادنیب  ریخأت  رگا  دزادرپب و  ار  نآ  ًاروف  دیاب  دهدب  ار  دوخ  یهدـب  دـناوتب  راکهدـب  هچنانچ  دـنک ، هبلاطم  ار 

راکبلط نتفای  هب  يدیما  هنوگ  چیه  رگا  و  دناسرب ، وا  هب  ات  دنک  يرادهگن  ار  وا  لام  هدرک و  وجتـسج  دـیاب  راکهدـب  دـش ، دـیدپان  راکبلط 
ًاقافتا رگا  و  دـهدب ؛ هقدـص  ریقف  هب  تسوا » هفیظو  عقاو  رد  هچنآ   » دـصق هب  وا  هزاجا  اب  ای  دـهدب و  عرـش  مکاح  هب  ای  ار  لاـم  دـیاب  درادـن ،

. دوش یـضار  شدوخ  يارب  هدش ، هداد  هک  ياهقدص  باوث  هب  ای  دریگب و  راکهدب  زا  ار  دوخ  بلط  هکنیا  نیب  تسا  ّریخم  دش ، ادیپ  راکبلط 
هب ار  شلام  دـیاب  دـشابن ، وا  یهدـب  نفد و  و  نفک ، بجاو  جرخ  زا  رتشیب  تیم  لام  رگا  « 1818  » 364 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر 
ای دوش ، مک  نآ  تمیق  دنک و  ضرق  هرقن  ای  الط  لوپ  يرادقم  یـسک  رگا  « 1819 . » دسریمن يزیچ  وا  ثراو  هب  دنناسرب و  اهفرصم  نیمه 

. درادـن لاکـشا  دـنوش  یـضار  نآ  ریغ  هب  ود  ره  رگا  یلو  تسا  یفاک  دـهدب ، سپ  هتفرگ  هک  ار  رادـقم  نامه  هچناـنچ  ددرگ ، ربارب  دـنچ 
هک دنک  طرـش  دهدب و  مدنگ  نم  کی  اًلثم  دریگب ، دهدیم  هک  يرادقم  زا  رتدایز  هک  دنک  طرـش  دـهدیم  ضرق  هک  یـسک  رگا  « 1820»

راکهدب هک  دراذگب  رارق  رگا  هکلب  تسا ، مارح  ابر و  دریگب ، سَپ  ددع  هدزای  هک  دهدب  غرم  مخت  ددع  هد  ای  دریگب ، ریـس  جـنپ  نم و  کی 
هدرک ضرق  هک  ار  یناموت  کی  دنک  طرش  اًلثم  دهد ، سپ  رگید  سنج  يرادقم  اب  هدرک  ضرق  هک  ار  يزیچ  ای  دهد ، ماجنا  وا  يارب  يراک 

اًلثم دهد ، سپ  یـصاخ  روطب  دریگیم  ضرق  هک  ار  يزیچ  هک  دنک  طرـش  وا  اب  رگا  نینچمه  تسا ، مارح  ابر و  دهد ، سپ  تیربک  کی  اب 
، دنک طرـش  هکنیا  نودب  رگا  یلو  دشابیم . مارح  ابر و  مه  زاب  دریگب ، سپ  هتخاس  هک  دنک  طرـش  دـهدب و  وا  هب  هتخاسن  يالط  يرادـقم 

دننام يزیچ  ای  مدنگ ، رگا  « 1821 . » تسا بحتسم  هکلب  درادن و  لاکشا  رهظا  رب  انب  دهدب  سپ  هدرک  ضرق  هچنآ  زا  رتدایز  راکهدب  دوخ 
حیـضوت هلاسر  تسا . هدـنهد  ضرق  لاـم  دـیآیم ، تسد  هب  نآ  زا  هک  یلوصحم  دـنک ، تعارز  نآ  اـب  دریگب و  ییاـبِر  ضرق  روطب  ار  نآ 

365 ص : نتم ، لئاسملا ،

نهر

تـسد هب  لام  نآ  زا  ار  شبلط  دهدن ، ار  وا  بلط  رگا  هک  دراذگب  ورگ  راکبلط  دزن  ار  دوخ  لام  زا  يرادـقم  راکهدـب ، هک  تسا  نآ  نهر 
دهدب و راکبلط  هب  ورگ ، دصق  هب  ار  دوخ  لام  راکهدـب  هک  ردـق  نیمه  دـنناوخب و  هغیـص  تسین  مزال  برقا ، ربانب  نهر  رد  « 1822 . » دروآ
دنـشاب و لقاع  غلاب و  دیاب  دریگیم  ورگ  ار  لام  هک  یـسک  هدنهد و  ورگ  « 1823 . » تسا حیحـص  نهر  دریگب ، دصق  نیمه  هب  مه  راکبلط 

دنناـم یتـلع - هـب  ار  وا  عرـش  مکاـح  هـک  یـسک  نـینچمه  دـشابن و  هیفــس  دـیاب  هدـنهد  ورگ  زین  و  دـشاب ، هدرکن  روـبجم  ار  اـهنآ  یــسک 
زا دناوتیم  هناوید  لفط و  ّیلو  اما  دراذگب ، ورگ  ار  دوخ  لام  دناوتیمن  دشاب ، هدرک  عنم  شلاوما  رد  فرصت  زا  نآ - ریغ  یگتـسکشرو و 

ًاعرـش هک  دراذگب  ورگ  دـناوتیم  ار  یلام  ناسنا  « 1824 . » دـشاب اهنآ  تحلـصم  هب  هک  یتروص  رد  دریگب ، ورگ  ای  دـهدب  ورگ  اهنآ  فرط 
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ورگ هب  دیوگب : لام  بحاص  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  دراذگب ، ورگ  ار  يرگید  صخـش  لام  رگا  و  دنک ، فرـصت  لام  نآ  رد  دناوتب 
نآ دناوتیمن  هدـنهد  ورگ  رگید  تفرگ ، ورگ  ناونع  هب  هدـنهد  ورگ  هزاجا  اب  ار  یلام  هدـنریگ  ورگ  رگا  « 1825 . » متسه یضار  نتشاذگ 

حیحـص نآ  شورف  دیرخ و  دیاب  دـنراذگیم ، ورگ  هک  ار  يزیچ  « 1826 . » دـنک تخادرپ  ار  دوخ  ضرق  هک  نآ  رگم  دریگب ، وا  زا  ار  لاـم 
تقو ندیـسر  زا  لـبق  دـنراذگیم ، ورگ  هک  ار  يزیچ  رگا  « 1827 . » تسین حیحـص  دنراذگب  ورگ  ار  نآ  دـننام  بارـش و  رگا  سپ  دـشاب ،

لثم دوش ، يریگولج  دـیاب  درک ، يریگولج  نآ  داـسف  زا  ناوتیم  دوـشیم و   366 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دـساف  ضرق ، يادا 
. دوشیم ورگ  نآ  تمیق  دـشورفب و  تسا  زیاج  دـشورفب ، ندـش  دـساف  زا  لبق  ار  نآ  هک  درک  طرـش  هدـنریگ  ورگ  هچنانچ  و  غاب ، يرایبآ 
، دنشورفب ای  دنشخبب  اًلثم  دننک ، یسک  کلم  رگیدکی  هزاجا  نودب  هدش ، هتـشاذگ  ورگ  هک  ار  یلام  دنناوتیمن  راکهدب  راکبلط و  « 1828»

هزاجا نودب  هدـنریگ  ورگ  « 1829 . » درادن لاکـشا  متـسه ، یـضار  دیوگب  يرگید  دعب  دـشورفب ، ای  دـشخبب  ار  نآ  نانآ  زا  یکی  رگا  یلو 
دیاب درک ، هناخ  رد  تنوکـس  ای  ناویح  يراوس  لثم  یفرـصت  رگا  و  دنک ، فرـصت  هتفرگ  ورگ  ار  نآ  هک  یلامر  تسین د  زیاج  هدنهد  ورگ 

دناوتیمن هدنریگ  ورگ  نذا  نودب  زین  هدنهد  ورگ  نینچ  مه  تسا . نماض  دش  فلت  فرصت ، ببس  هب  رگا  و  دهدب ، ار  هدافتسا  لثملا  ةرجا 
نیا هک  یفرصت  یلو  دوشیم ، نآ  تمیق  ندش  مک  ای  لام  رییغت  ببس  دراد و  تافانم  نهر  اب  هک  دیامن  یفّرصت  هتشاذگ  ورگ  هک  یلام  رد 

حالصا و ای  ناویح ، ندینارچ  نداد و  فلع  بآ و  لیبق  زا  دشاب ، نآ  حالصا  ظفح و  يارب  هک  یفرصت  نینچمه  تسا و  زیاج  دشابن  نینچ 
نودب رگا  نیا  رب  انب  تسا ، هدنهد  ورگ  هزاجا  اب  اریز  تسا ، تناما  هدنریگورگ  تسد  رد  نهر  « 1830 . » دشابیم زیاج  تخرد ، نداد  بآ 

نآ لوپ  دشورفب  راکهدب  هزاجا  اب  هتشادرب  ورگ  هک  ار  يزیچ  راکبلط  رگا  « 1831 . » تسین نماض  دوش ، فلت  وا  تسد  رد  طیرفت  يّدعت و 
هچنانچ دادـن ، راکبلط  هبلاطم  دوجو  اب  ار  دوخ  یهدـب  راکهدـب  دـش و  مامت  یهدـب  تقو  رگا  « 1832 . » دـشابیم ورگ  لام ، دوخ  لـثم  مه 

دیاب دوبن  لیکو  رگا  و  دنک ، نآ  شورف  هب  مادـقا  دـناوتیم  دـشاب ، هدـش  هتـشاذگ  ورگ  هچنآ  شورف  رد  لیکو  راکهدـب ، فرط  زا  راکبلط 
یسرتسد راکبلط  رگا  و  دنکیم ، مادقا  ورگ  شورف  دروم  رد  دنادب  حالـص  هک  تروصره  هب  عرـش  مکاح  هدرک و  عرـش  مکاح  هب  هعجارم 

هب راک  نیاو  هدرک  لداع  نمؤم  هب  هعجارم  تسا ، راک  رد  يرگید  روذـحم  ای  تسا و  لکـشم  وا  هب  یـسرتسد  اـی  درادـن و  عرـش  مکاـح  هب 
، نتم لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  شبلط  رادقم  هب  دیاب  دشورفب ، ار  ورگ  راکبلط  دشاب  زیاج  هک  یتروص  رد  « 1833 . » دریگیم ماجنا  وا  هلیسو 
زا شیب  هلـصاح  غلبم  شورف ، زا  دـعب  هک  یتروص  رد  دـشاب ، نآ  ماـمت  نتخورف  رب  فـقوتم  شبلط  لوـصو  رگا  دـیامن و  اـفتکا   367 ص :
هب راکبلط  دـشابن ، لام  مامت  نتخورف  هب  رـضاح  راکهدـب  رگا  و  درادیم ، هگن  دوخ  دزن  تناـما  تروص  هب  ار  يداـیز  رادـقم  دـشاب  شبلط 

شبلط زا  رتمک  لام  مامت  رگا  و  دـنکیم ، هعجارم  لداـع  نمؤم  هب  مکاـح ، هب  عوجر  ناـکما  مدـع  تروص  رد  و  دـیامنیم ، عوجر  مکاـح 
هزاجا هدنریگ  ورگ  زا  دیاب  دنک ، ادا  ار  شـضرق  لام  شورف  اب  دهاوخب  هدنهد  ورگ  هچنانچ  و  دوشیم ، راکبلط  راکهدـب  زا  ار  یقاب  دـشاب ،

نآ هارمه  دوشیم و  هداد  هراجا  يرتمک  ترجا  هب  اًلثم  هناخ  هک  يدراوم  رد  « 1834 . » دیامنیم هعجارم  مکاح  هب  دادن  هزاجا  رگا  دریگب و 
هک یتروص  رد  دوش ، هدنادرگرب  شبحاص  هب  هراجا  تدم  نایاپ  زا  سپ  هک  دریگیم ، رارق  کلام  رایتخا  رد  نهر  ای  ضرق  ناونع  هب  یلوپ 

368 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  درادن . یلاکشا  دشاب ، فراعتم  هلماعم  دشاب و  هدرک  ضرق  طرش  هراجا ، نمض  رد 

( تناما  ) هعیدَو

لام بحاص  دـننزب  یفرح  هک  نیا  نودـب  ای  دـنک ، لوبق  مه  وا  و  دـشاب ، تناما  وت  دزن  دـیوگب  دـهدب و  یـسک  هب  ار  دوخ  لاـم  ناـسنا  رگا 
ًادعب هک  يراد  تناما  هعیدو و  ماکحا  هب  دیاب  دریگب ، ندرک  يرادهگن  دصق  هب  مه  وا  دهدیم و  وا  هب  يرادـهگن  ياربار  لام  هک  دـنامهفب 

تناما هناوید  ای  هچب  شیپ  ار  یلام  رگا  سپ  دنشاب ، لقاع  غلاب و  ود  ره  دیاب  راذگ ، تناما  راد و  تناما  « 1835 . » دیامن لمع  دوشیم  هتفگ 
روبجم تناما  يرادهگن  لوبق و  رد  ار  یسک  رگا  « 1836 . » تسین حیحص  دنراذگب ، تناما  یـسک  شیپ  ار  یلام  هچب  هناوید و  ای  دنراذگب ،

هناوید اـی  هچب  زا  رگا  « 1837 . » دوش یـضار  نآ  هب  رابجا ، ندـش  فرطرب  زا  دـعب  هک  نیا  رگم  دوشیمن ، بترتم  وا  رب  تناـما  مکح  دـننک 
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دناسرب و وا  ّیلو  هب  دیاب  تسا ، هناوید  ای  هچب  دوخ  لام  زیچ ، نآ  رگا  دهدب و  شبحاص  هب  ار  نآ  دیاب  دـنک ، لوبق  تناما  روط  هب  ار  يزیچ 
نآ يرادهگن  رد  هچنانچ  هتفرگ ، هچب  زا  ار  نآ  دورن  نیب  زا  لام  هک  نیا  يارب  رگا  یلو  دهدب ، ار  نآ  ضوع  دـیاب  دوش ، فلت  لام  هچنانچ 
لام وا  هچنانچ  تسین ، رضاح  وا  لام  يرادهگن  يارب  هک  دنامهفب  لام  بحاص  هب  ناسنارگا  « 1838 . » تسین نماض  دشاب ، هدرکن  یهاتوک 

طایتحا یلو  تسین ، نماض  هدرکن  لوبق  ار  تناما  هک  یـسک  دوش ، فلت  لام  نآ  درادـنرب و  ار  لام  مه  صخـش  نیا  و  دورب ، دراذـگب و  ار 
دریگب و سپ  ار  تناما  دناوتیم  دهاوخب  تقو  ره  راذـگ  تناما  « 1839 . » دیامن يرادهگن  ار  نآ  دشاب  نکمم  رگا  هک  تسا  نآ  بحتـسم 
369 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  کلام  رگا  و  دـنادرگرب ، شبحاـص  هب  ار  تناـما  دـناوتیم  دـهاوخب  تقو  ره  رادـتناما ، نینچمه 
ار بصغ  مکح  نآ  زا  دـعب  تسا و  نماض  دـهدن ، ار  تناما  تسا ، نکمم  شیارب  تناما  ّدر  هک  نیا  اب  راد  تناـما  دـنک و  بلط  ار  تناـما 
، دنزب مهب  ار  هعیدو  دوش و  فرـصنم  تناما  يرادهگن  زا  رادـتناما  رگا  « 1840 . » دنامیم وا  دزن  کلام  تیاضر  نودب  اریز  دـنکیم ، ادـیپ 

نودب رگا  و  تسین ، يرادهگن  هب  رـضاح  هک  دهد  ربخ  نانآ  هب  ای  دناسرب ، شبحاص  ّیلو  ای  لیکو  ای  نآ  بحاص  هب  ار  تناما  ًاعیرـس  دـیاب 
، يرادهگن يارب  رگا  رادتناما ، « 1841 . » دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش ، فلت  لام  هچنانچ  دهدن ، مه  ربخ  دناسرن و  نانآ  هب  ار  تناما  رذـع 
رد هدرک و  تنایخ  تناما  رد  دـنیوگن  ًاـفرع  هک  دـنک  يرادـهگن  ار  نآ  يروط  دـیامن و  هیهت  بساـنم ، ياـج  دـیاب  درادـن ، یبساـنم  ياـج 

«1842 . » دـهدب ار  نآ  ضوع  دـیاب  دوش ، فلت  دراذـگب و  تسین  بسانم  هک  ییاج  رد  ار  نآ  رگا  و  تسا ، هدومن  یهاتوک  نآ  يرادـهگن 
رد ار  تناما  هچنانچ  دراذـگن  اجنآ  رگا  و  دراذـگب ، اجنآ  ارنآ  راد  تناما  دـیاب  دـنک  نییعت  تناما  ظفح  يارب  ار  ییاـج  راذـگ  تناـما  رگا 

هدرب ییاج  هب  ار  تناما  رگا  اّما  تسا . نماض  رهظاربانب  دـسریمن ، هدرک  نیعم  کلام  هک  ییاج  ّدـح  هب  لام  ظفح  رد  هک  هتـشاذگ  ییاـج 
ياج اب  يواسم  ای  رتهب  راذگ  تناما  رظن  رد  اجنآ  هک  دنادب  مه  راد  تناما  تسا و  هدش  نییعت  ياج  لثم  ای  رتهب  يرادـهگن  ظفح و  رد  هک 

دنکن و یهاتوک  تناما  يرادهگن  رد  رگا  رادتناما ، « 1843 . » تسین نماض  فلت ، تروص  رد  درادن و  لاکشا  رهظاربانب ، تسا ، هدش  نیعم 
تنایخ دنیوگب  هک  هدرک  يّدـعت  ای  یهاتوک  يروط  هب  رگا  و  تسین ، نماض  دوش ، فلت  لام  ًاقافتا  دـیامنن و  مه  يور  هدایز  ینعی ، يّدـعت 
ناونع هب  هن  یلو  تفرگ ، ار  یـسک  لاـم  رگا  « 1844 . » دـشاب ینامـسآ  تافآ  ببـس  هب  فلت  هچ  رگا  تسا  نماض  دوش ، فلت  لام  هدرک و 

ار لام  مه  زاب  دـش  فرطرب  هارکا  هک  نآ  زا  دـعب  درک و  لوبق  هارکا  اب  ار  تناـما  رگا  « 1845 . » تسا نماض  رگید ، ناونع  هب  هن  و  تناـما ،
370 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا . نماض  تشادـن  ار  یهارکا  دـقع  هب  تیاضر  دـصق  ای  تناما  لوبق  دـصق  یلو  تشاد ، هگن 

تسین نماض  هدننک  فلت  برقاربانب  تسا و  نماض  هدننک  راداو  درک ، راداو  لام  ندرک  فلت  هب  هارکا  اب  ار  راد  تناما  یـسک  رگا  « 1846»
، نیما صخـش  دنک و  بصغ  ار  تناما  دهاوخب  یملاظ  رگا  « 1847 . » دشاب هدرکن  زواجت  دوب ، هدـش  هارکا  نآ  رب  هچنآ  زا  هک  نآ  طرـش  هب 
ار تناما  ملاظ  و  هتـشادن ، وا  رب  مه  یجرح  هک  نیا  اب  دنکن  عفد  هچنانچ  و  دنک ، عفد  ار  وا  تسا  بجاو  دشاب ، هتـشاد  ار  ملاظ  عفد  ِییاناوت 

هیقب ات  دهدب  تسا  مزال  دشاب ، هتـشاد  نآ  زا  یتمـسق  نداد  هب  یگتـسب  تناما  ظفح  رگا  نینچمه  و  تسا ، نماض  راد  تناما  دـنک ، بصغ 
رگا و  تسا . نماض  دوب ، ندرک  ظفح  لباق  هک  ار  يرادـقم  دـنک ، بصغ  ار  لام  همه  ملاظ  هجیتن  رد  دـهدن و  هچنانچ  و  دوش ، ظفح  لاـم 

یتروص رد  درادن  وا  يارب  یجرح  ررض و  رگا  هکلب  تسا و  زیاج  دنک ، تخادرپ  ار  یلام  نیما  صخـش  هک  دشاب  نیا  رب  فقوتم  ملاظ  عفد 
دهدب دصق  نیا  هب  دناوتیم  و  دزادرپب ، ار  لام  نآ  تسا  بجاو  دشابن ، عرش ) مکاح  ولو   ) وا ّیلو  ای  راذگ  تناما  زا  نتفرگ  نذا  ناکما  هک 

، دناوتیم رگا  سپ  دیوگب ، غورد  هک  دـشاب  نآ  رب  فقوتم  تناما  ظفح  رگا  « 1848 . » دریگب وا  زا  دنک و  عوجر  راذگ  تناما  هب  ًادـعب  هک 
نماض دـنامن  ظوفحم  تناما  تفگن و  غورد  رگا  دوش و  ظفح  تناما  اـت  دـیوگب  غورد  تسا  بجاو  دـناوتیمن ، رگا  و  دـنک ، هیروت  دـیاب 
تناما زا  ار  یلاـم  راذـگ  تناـما  رگا  « 1849 . » تسا نماـض  هنرگ  و  دروـخب ، مسق  تسا  بجاو  دـش ، مزـال  غورد  مـسق  رگا  هـکلب  تـسا ،

راذگ تناما  رگا  و  دـهدن ، سپ  درادرب و  ّصاقَت  ناونع  هب  رادـقم  نامه  هب  تناما  لام  زا  دـناوتیم  هدـنریگ  تناما  هدرک ، بصغ  هدـنریگ 
رد هکلب  دـهدن ، سپ  بصاـغ  هب  ار  لاـم  نآ  تسا  بجاو  نـیما  رب  سپ  هتـشاذگ ، تناـما  ار  نآ  هدرک و  بـصغ  ار  يرگید  صخـش  لاـم 

تسا بجاو  دننک ، هبلاطم  ار  تناما  وا  هثرو  دریمب و  بصاغ  رگا  و  دیامن ، يریگولج  بصاغ  تسد  هب  نآ  ندیسر  زا  دیاب  ناکما  تروص 
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نانیمطا هک  نآ  رگم  دـنک ، لوبق  تناما  ناونع  هب  ار  نآ  تسین  زیاج  ندوب  یبصغ  هب  ملع  تروص  رد  یلو  دوش ، تناـما  دوجو  رکنم  نیما 
دیامن ترفاسم  تسا  بجاو  دـشاب ، مزال  ترفاسم  تناـما  ظـفح  يارب  رگا  « 1850 . » دنادرگرب یلـصا  کلام  هب  دناوتیم  هک  دشاب  هتـشاد 
تناما ظفح  رد  مه  هدنریگ  تناما  یهاتوک  دوش و  فلت  لام  رگا  « 1851 . » دیامن در  ار  تناما  ای   371 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر 

«1852 . » دوشیم مدـقم  تسا ، تمیق  يدایز  رکنم  هک  نیما  لوق  دوش ، فـالتخا  نآ  تمیق  رد  یلو  دـنک ، فارتعا  شدوخ  اـی  دوش  تباـث 
نودب رگا  و  دهد ، ربخ  وا  ّیلو  هب  ای  دناسرب و  وا  ّیلو  هب  ار  تناما  ًاروف  دیاب  هدرک  لوبق  ار  تناما  هک  یـسک  دوش ، هناوید  لام  بحاص  رگا 
بحاص رگا  « 1853 . » دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش ، فلت  لام  دـنک و  یهاتوک  مه  نداد  ربخ  زا  دـهدن و  وا  ّیلو  هبار  لام  یعرـش  رذـع 

مه نداد  ربخ  زا  دـهدن و  وا  ثاّرو  هب  ار  لام  هچنانچ  و  دـهد ، ربخ  وا  ثاّرو  هب  ای  دـناسرب . وا  ثاّرو  هب  ار  لام  دـیاب  راد  تناما  دریمب ، لام 
، متـسه ّتیمثراو  نم  دـیوگیم  هک  یـسک  دـمهفب  دـهاوخیم  هک  نآ  يارب  رگا  یلو  تسا ، نماـض  دوـش ، فـلت  لاـم  دـنک و  یهاـتوک 

برقاربانب دوش ، فلت  لام  دـنک و  يراددوخ  مه  نداد  ربخ  زا  دـهدن و  ار  لام  هن ، اـی  دراد  يرگید  ثراو  ّتیم  اـی  هن ، اـی  دـیوگیمتسار 
، دهدب هثرو  همه  هب  ار  لام  دیاب  هدرک  لوبق  ار  تناما  هک  یسک  دشاب ، هتشاد  ثراو  دنچ  دریمب و  لام  بحاص  رگا  « 1854 . » تسین نماض 
، دهدب هثرو  زا  یکی  هب  ار  لام  مامت  نارگید  هزاجا  نودب  رگا  سپ  دناهدرک ، راذگاو  وا  هب  ار  لام  نتفرگ  نانآ  همه  هک  دهدب  یـسک  هب  ای 
هب رتدوز  هچ  ره  دـیاب  وا  ّیلو  اـی  ثراو  دوش ، هناوید  اـی  دریمب ، هدرک  لوبق  ار  تناـما  هک  یـسک  رگا  « 1855 . » تسا نارگید  مهـس  نماض 
هب نانیمطا  هک  يروط  هب  دـنیبب  دوخ  رد  ار  گرم  ياههناشن  راد  تناـما  رگا  « 1856 . » دـناسرب وا  هب  ار  تناما  ای  دـهد ، عالطا  لام  بحاص 

مکاح هب  ار  نآ  دیاب  تسین  نکمم  رگا  و  دـناسرب ، وا  لیکو  ای  نآ  بحاص  هب  ار  تناما  دـیاب  تسا  نکمم  هچنانچ  دـنک ، ادـیپ  دوخ  گرم 
وا ثراو  هک  یتروص  رد  درادـن ، یـسرتسد  لداع  نینمؤم  عرـش و  مکاح  هب  هچنانچ  و  دـهدب ، لداـع  نینمؤم  هب  دـشن  مه  نآ  رگا  و  عرش ،

بحاص مسا  دهاش ، یصو و  هب  دریگب و  دهاش  دنک و  تیـصو  دیاب  هنرگ  و  دنک ، تیـصو  تسین  مزال  دراد ، عالطا  تناما  زا  تسا و  نیما 
گرم ياههناشن  راد  تناما  رگا  « 1857  » 372 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دیوگب . ار  نآ  لحم  لام و  تایـصوصخ  سنج و  لام و 

هچ رگا  دهدب ، ار  شـضوع  دیاب  دورب  نیب  زا  تناما  نآ  هچنانچ  دـنکن ، لمع  دـش  هتفگ  لبق  هلأسم  رد  هک  ياهفیظو  هب  دـنیبب و  دوخ  رد  ار 
در ار  نآ  تسا  بجاو  دـنک ، هبلاـطم  ار  نآ  وا  هـتفرگ و  یتناـما  رفاـک  اـی  قساـف  زا  رگا  « 1858 . » دـشاب هدرکن  یهاتوک  نآ  يرادـهگن  رد 

رگا هکلب  دیامن ، کّلمت  شدوخ  يارب  ار  نآ  ناملـسم  تسا  زیاج  دنک و  در  ار  یبرح  رفاک  تناما  هک  تسین  بجاو  رهظاربانب  یلو  دـیامن ،
373 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسین . زیاج  گنج  نامز  رد  نآ  ندرک  در  دشاب ، یگنج  لیاسو  تناما 

هَیِراع

، هیراع رد  « 1859 . » دریگن وا  زا  مه  يزیچ  ضوع ، رد  دنک و  هدافتـسا  نآ  زا  هک  دـهدب  يرگید  هب  ار  دوخ  لام  ناسنا  هک  تسا  نآ  هیراع 
، تسین زیاج  نآ  هرهاظ  عفانم  زا  ریغ  ییاههدافتـسا  دـشاب و  زیچ  نآ  بسانم  ناکم  نامز و  بسح  هب  ًاتداع و  هک  تسا  زیاج  ییاههدافتـسا 

مه ياهنیرق  و  تشاد ، يددعتم  عفانم  هک  دوب  يزیچ  رگا  و  دنک ، هدافتـسا  نآ  عفانم  همه  زا  دناوتیم  هک  دشاب  هنیرق  ای  دـنادب  هک  نیا  رگم 
يدعت و هدش  نیعم  هیراع  رد  هک  يرادـقم  زا  رگا  « 1860 . » تسا زیاج  نآ ، عفانم  مامت  زا  هدافتـسا  تشادن ، دوجو  عفانم  زا  یـضعب  عنم  رب 
هک يرادقم  زا  رتدایز  ار  نیمز  ای  دش ، نآ  رب  راوس  ای  درک  لمح  ياهیراع  ناویح  رب  هدوب  زاجم  هک  يرادـقم  زا  رتدایز  اًلثم  دـیامن ، زواجت 

هدرک هیراع  ینیعم  هدافتـسا  يارب  ار  نآ  رگا  و  تسا ، نماض  ار  رادـقم  نآ  زا  رتدایز  ياههدافتـسا  ترجا  سپ  درک ، تعارز  تشاد  هزاجا 
«1861 . » تسا نماض  مه  ار  نآ  نیع  دوش  فلت  لام  نآ  رگا  و  تسا ، نماـض  ار  نآ  ماـمت  ترجا  سپ  هدومن  نآ  زا  يرگید  هدافتـسا  یلو 
. تسا حیحـص  هیراع  دریگب ، دصق  نیمه  هب  وا  دهدب و  یـسک  هب  هیراع  دصق  هب  ار  سابل  اًلثم  رگا  و  دنناوخب ، هغیـص  هیراع  رد  تسین  مزال 
رد هداد ، هراجا  ار  نآ  اًلثم  هدرک ، راذـگاو  نارگید  هب  ار  نآ  تعفنم  یلو  تسا  ناـسنا  لاـم  هک  يزیچ  یبصغ و  زیچ  نداد  هیراـع  « 1862»

يزیچ « 1863 . » متسه یـضار  نداد  هیراع  هب  دیوگب ، هدرک ، هراجا  ار  زیچ  نآ  هک  یـسک  ای  یبصغ  زیچ  کلام  هک  تسا  حیحـص  یتروص 
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رد رگا  یلو  دـهدب ، هیراع   374 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دـناوتیم  هدرک  هراـجا  ار  نآ  اًـلثم  تسا  ناـسنا  لاـم  شتعفنم  هک  ار 
دوخ لام  هّچب ، هناوید و  رگا  « 1864 . » دهد هیراع  يرگید  هب  ار  نآ  دناوتیمن  دنک ، هدافتسا  نآ  زا  شدوخ  هک  دنـشاب  هدرک  طرـش  هراجا 

هیراع هب  ّیلو  روتـسد  هب  ار  لام  نآ  هچب  دـهد و  هیراع  ار  وا  لام  هک  دـنادب  تحلـصم  هچب  ّیلو  رگا  اـما  تسین ، حیحـص  دـنهدب  هیراـع  ار 
يور هداـیز  مه  نآ  زا  هدافتـسا  رد  دـنکن و  یهاـتوک  هدرک  هیراـع  هـک  يزیچ  يرادـهگن  رد  رگا  « 1865 . » درادن لاکـشا  دناسرب ، هدننک 

هک ار  يزیچ  ای  دشاب ، نماض  هدننک  هیراع  دوش  فلت  رگا  هک  دـننک  طرـش  هچنانچ  یلو  تسین ؛ نماض  دوش  فلت  زیچ  نآ  ًاقافتا  دـیامنن و 
دوش فلت  رگا  هک  دنک  طرش  دیامن و  هیراع  ار  هرقنو  الط  رگا  « 1866 . » دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  رهظا  ربانب  دشاب ، هرقن  الط و  هدرک  هیراع 

. دهدب وا  هثرو  هب  هدرک  هیراع  هک  ار  يزیچ  دیاب  هدنریگ  دریمب ، هدنهد  هیراع  رگا  « 1867 . » تسین نماض  دوش  فلت  هچنانچ  دشابن ، نماض 
هیراع هک  ار  یلام  دیاب  هدننک  هیراع  دوش ، هناوید  اًلثم  دنک ، فرـصت  دوخ  لام  رد  دناوتن  ًاعرـش  هک  دوش  يروط  هدنهد  هیراع  رگا  « 1868»
هدرک هیراع  هک  مه  یـسک  و  دریگب ، سپ  ار  نآ  دناوتیم  دـهاوخب  تقوره  هداد  هیراع  يزیچ  هک  یـسک  « 1869 . » دـهدب وا  ّیلو  هب  هدرک 

داد هیراع  تسا  ناملسم  مکح  رد  هک  یسک  ای  ناملسم  تیم  نفد  يارب  ار  ینیمز  رگا  « 1870 . » دهد سپ  ار  نآ  دناوتیم  دهاوخب  تقوره 
«1871 . » دشاب هتفر  نیب  زا  تیم  ندب  هک  نآ  رگم  دیامن ، ربق  شبن  هب  راداو  ار  هدـنریگ  هیراع  دـناوتیمن  تشگرب ، هیراع  زا  نفد  زا  دـعب  و 

هیراع « 1872 . » تسا لطاب  دنهدب  مارح  هدافتـسا  يارب  رگا  یلو  درادن ، لاکـشا  دـنهدب ، هیراع  قاطا  تنیز  يارب  ار  هرقن  الط و  فرظ  رگا 
هیراع هک  ار  يزیچ  رگا  « 1873 . » تسا حیحص  يریگتفج  يارب  رن  ناویح  نداد  هیراع  و  نآ ، مشپ  ریش و  زا  هدافتسا  يارب  دنفسوگ  نداد 

اًلثم هچ  رگا  تسا ، نماض  تروص  نیا  ریغ  رد  و  تسین ، نماض  هدـننک  هیراع  دوش ، فلت  زیچ  نآ  دـعب  دـهدب و  وا  ّیلو  ای  کلام  هب  هدرک 
هک یلبطـصا  رد  ار  بسا  اًـلثم  هدربیم ؛ اـجنآ  هب  اـًلومعم  شبحاـص  هـک  دربـب  ییاـج  هـب  ار   375 ص : نتم ، لـئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  نآ 

هیراع ای  هراجا  يرگید  هب  دناوتیمن  نآ ، بحاص  هزاجا  نودب  هدرک  هیراع  هک  ار  يزیچ  « 1874 . » ددنبب هدرک  تسرد  نآ  يارب  شبحاص 
، هدرک هیراع  ار  زیچ  نآ  لوا  هک  یسک  هچنانچ  دهد ، هیراع  يرگید  هب  نآ ، بحاص  هزاجا  اب  هدرک  هیراع  هک  ار  يزیچ  رگا  « 1875 . » دهد

شبحاص هب  ار  نآ  دـیاب  تسا ، یبصغ  هدرک  هیراـع  هک  ار  یلاـم  دـنادب  رگا  « 1876 . » دوشیمن لطاب  یمود  هیراـع  دوش ، هناوید  اـی  دریمب 
تسد رد  دربب و  ياهدافتسا  نآ  زا  دنک و  هیراع  تسا  یبصغ  دنادیم  هک  ار  یلام  رگا  « 1877 . » دهدب هدنهد  هیراع  هب  دناوتیمن  دناسرب و 
ضوـع دـناوتیم  نینچمه  و  دـنک ، هبلاـطم  هدرک  بصغ  ار  لاـم  هـک  یـسک  زا  اـی  وا  زا  ار  لاـم  ضوـع  دـناوتیم  کـلام  دورب ، نـیب  زا  وا 

دناوتیم بصاغ  تفرگ ، بصاغ  زا  يزیچ  کلام  رگا  و  دـیامن ، هبلاـطم  بصاـغ  زا  اـی  وا و  زا  هدرب ، هدـنریگ  هیراـع  هک  ار  ییاههدافتـسا 
هک ار  يزیچ  دناوتیمنوا  دریگبهدننک ، هیراع  زا  ار  نآ  هدافتسا  ضوع  ای  لام  ضوع  کلام ، رگا  و  دریگب ، هدنریگ  هیراع  زا  ار  نآ  ضوع 

، دورب نیب  زا  وا  تسد  رد  تسا و  یبـصغ  هدرک  هیراـع  هـک  ار  یلاـم  دـنادن  رگا  « 1878 . » دیامن هبلاطم  هدـنهد  هیراع  زادـهدیم  کلام  هب 
رگا یلو  دـیامن ، هبلاطم  هدـنهد  هیراع  زا  هداد  لام  بحاص  هب  ار  هچنآ  دـناوتیم  مه  وا  دریگب ، وا  زا  ار  نآ  ضوع  لاـم  بحاـص  هچناـنچ 

، دهدب ار  شـضوع  دیاب  دورب ، نیب  زا  زیچ  نآ  رگا  هک  دشاب  هدرک  طرـش  وا  اب  هدنهد  هیراع  ای  دشاب ، هرقن  الط و  هدرک  هیراع  هک  ار  يزیچ 
376 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دیامن . هبلاطم  هدنهد  هیراع  زا  دهدیم ، لام  بحاص  هب  هک  ار  يزیچ  دناوتیمن 

جاودزا

هراشا

تسا ترابع  نآ  و  مئاد ؛ دقع  - 1 تسا : مسق  ود  رب  نآ  دوشیم و  لالح  درم  هب  نز  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  يدقع  جاودزا  ای  حاکن  دـقع 
ترابع نآ  و  مئادریغ ؛ دـقع  - 2 دـنیوگ . همئاد »  » دـننکیم دـقع  تروص  نیا  هب  هک  ار  ینز  دوـشن و  نیعم  نآ  رد  تدـم  هک  یجاودزا  زا 

تدم هب  هک  نآ  لثم  دنمانیم ، هغیـص »  » ای هعتم »  » دننک دـقع  تروص  نیا  هب  هک  ار  ینز  دوش و  نیعم  نآ  رد  تدـم  هک  یجاودزا  زا  تسا 
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. دنیامن دقع  رتشیب  ای  هام  کی  ای  زور  کی  ای  تعاس  کی 

دقع ماکحا 

نز و دوخ  ای  ار  هغیص  و  تسین ، یفاک  درم  نز و  ندوب  یضار  اهنت  دوش و  هدناوخ  دقع  هغیص  دیاب  مئاد ، ریغ  ای  مئاد  ییوشانز  رد  « 1879»
يارب دـناوتیم  مه  نز  دـشاب ، درم  تسین  مزال  لیکو  « 1880 . » دـناوخب نانآ  فرط  زا  هک  دـننکیم  لیکو  ار  يرگید  ای  دـنناوخیم ، درم 

يادتبا دروآ و  رد  يدرم  دقع  هب  زور  هد  اًلثم  ار  وا  هک  دنک  لیکو  ار  یسک  نز  رگا  « 1881 . » دوش لیکو  يرگید  فرط  زا  هغیص  ندناوخ 
دهاوخب هک  تقو  ره  دناوتیم  لیکو  نآ  هداد ، لماک  رایتخا  لیکو  هب  هک  دوش  مولعم  نز  هتفگ  زا  هک  یتروص  رد  دـنکن ، نیعم  ار  زور  هد 

دصق ار  ینیعم  تعاس  ای  زور  نز ، هک  دشاب  مولعم  رگا  و  دروآرد ،  377 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  درم  نآ  دقع  هب  زور  هد  ار  وا 
. دناوخب وا  دصق  قباطم  ار  هغیص  دیاب  هدرک ،

مئاد دقع  هغیص 

نز ار  دوخ  : » ینعی مُوْلعَْملا ،» ِقادِّصلا  یَلَع  یـسْفَن  َُکتْجَّوَز  : » دیوگب نز  لوا  دنناوخب و  درم  نز و  دوخ  ار  مئاد  دـقع  هغیـص  رگا  « 1882»
حیحـص دـقع  مدرک ،» لوبق  ار  جاودزا  : » ینعی ْجـیوزَّتلا ،» ُْتِلبَق  : » دـیوگب هلـصافالب  درم  نآ  زا  سپ  و  هدـش ،» نیعم  هک  يرهم  هب  مدومن  وت 

لیکو دشاب و  همطاف  نز  مسا  دمحا و  درم  مسا  اًلثم  هچنانچ  دناوخب ، ار  دقع  هغیـص  اهنآ  فرط  زا  هک  دننک  لیکو  ار  يرگید  رگا  و  تسا ،
یلِّکَوُِمل ُْتِلبَق  : » دـیوگب هلـصافالب  درم  لـیکو  سپـس  و  مُوْلعَْملا ،» ِقادِّصلا  یَلَع  دَـمْحا ، َکَـلِّکَُوم  ۀَـمِطاف ، یتَـلِّکَُوم  ُتْجَّوَز  : » دـیوگب نز 

. دشابیم حیحص  ِقادِّصلا ،» یَلَع  دَمْحا ،

مئادریغ دقع  هغیص 

: دیوگب نز  هچنانچ  دندرک ، نیعم  ار  رهم  تدم و  هک  نآ  زا  دعب  دنناوخب ، ار  مئاد  ریغ  دـقع  هغیـص  دـنهاوخب  درم  نز و  دوخ  رگا  « 1883»
لیکو ار  يرگید  رگا  و  تسا ، حیحص  ُْتِلبَق ،» : » دیوگب هلصافالب  درم  سپـس  و  مُوْلعَملا ،» ِرْهَْملا  یَلَع  ۀَمُوْلعَْملا  ِةَّدُْملا  ِیف  یـسْفَن  َُکتْجَّوَز  »

درم لیکو  هلـصافالب  سپ  مُوْلعَْملا ،» ِرْهَْملا  یَلَع  ِۀَمُوْلعَْملا  ِةَّدُْملا  ِیف  َکَلِّکَُوم  یتَلِّکَُوم  ُْتعَّتَم  : » دیوگب درم  لیکو  هب  نز  لیکو  لوا  دـننک و 
378 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دشابیم . حیحص  اذَکه ،» یلِّکَوُِمل  ُْتِلبَق  : » دیوگب

دقع طیارش 

ندوب یبرع  بحتـسم  طایتحا  و  تسا ، یفاک  یبرع  رب  تردـق  دوجو  اب  رگید  نابز  ای  یـسراف  هب  دـقع  هغیـص  همجرت  رهظا ، رب  اـنب  « 1884»
طایتحا دوشیم ، يراج  ظفل  نیا  هب  دـقع ، هغیـص  هک  دـنادیم  طقف  تسین و  هغیـص  یبرع  ياـنعم  هب  انـشآ  هک  یـسک  يارب  و  تسا ، هغیص 

دنناوتیمن رگا  و  تسین ، لـمأت  زا  یلاـخ  یبرع  هب  وا  ندرکاـفتکا  و  دـناوخب ، ار  شاهمجرت  مه  یبرع و  هغیـص  مه  هک  تسا  نیا  بحتـسم 
هب هچ  دوخ و  يارب  هچ  دناوخیم ، ار  دقع  هغیص  هک  یـسک  « 1885 . » تسا یفاک  همجرت  ًاعطق  دنریگب ، لیکو  ای  دـنناوخب و  ار  یبرع  هغیص 
رد رگا  و  دشاب ، هتـشاد  حاکن  دقع  داجیا  دـصق  هغیـص  ندـناوخ  ماگنه  رد  دـشاب و  لقاع  غلاب و  دـیاب  بجاو ، طایتحا  رب  انب  لیکو ، ناونع 
هب ار  رهوش  نز و  دیاب  دنناوخیم ، ار  دقع  هغیـص  هک  درم  ای  نز  لیکو  ای  ّیلو  « 1886 . » تسین حیحص  دقع  دنناوخب ، ار  هغیص  یتسم  لاح 

دقع فالخ ، دـصق  اب  ای  دـشاب  تلفغ  يور  زا  هچ  دوشن ، نیعم  دـصق  ای  ظفل  هب  رهوش  اـی  نز  هک  یتروص  رد  دـننک و  نیعم  ظـفل  دـصق و 
هتـشاد روضح  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  تسین ، مزـال  مئادریغ  مئاد و  دـقع  رد  لداـع ، دـهاش  ود  روضح  « 1887 . » تسا لطاب 

دنیوگب درم  نز و  ًادعب  دننک و  دقع  نانآ  هزاجا  نودب  يدرم  يارب  ار  ینز  رگا  یلو  دنشاب ، یـضار  دقع  هب  دیاب  درم  نز و  « 1888 . » دنشاب
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ندـناوخ زا  دـعب  دـنیامن و  روبجم  جاودزا  هب  ار  ود  نآ  زا  یکی  ای  درم  نز و  رگا  « 1889 . » تسا حیحص  دقع  میتسه ، یـضار  دقع  نآ  هب 
ای غلابان  دنزرف  يارب  دنناوتیم  يردـپ  دـج  ردـپ و  « 1890 . » تسا حیحـص  دقع  میتسه ، یـضار  دقع  نآ  هب  دنیوگب  دنوش و  یـضار  دـقع 
ای دش  غلاب  لفط  نآ  هک  نآ  زا  دـعب  دـننک و  جاودزا  دـشاب  تحلـصم  هک  یتروص  رد  تسا ، هدـش  غلاب  یگناوید  لاح  رد  هک  دوخ ، هناوید 

379 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  رهظا . رب  اـنب  دـشاب  رـسپ  لـفط ، رگا  یتح  دـنزب ، مه  هب  ار  نآ  دـناوتیمن  دـیدرگ ، لـقاع  هناوید 
هچنانچ دنک ، رهوش  دـهاوخب  رگا  دـهدیم ، صیخـشت  ار  دوخ  تحلـصم  ینعی  تسا ، هدیـشر  هدیـسر و  غولب  دـح  هب  هک  يرتخد  « 1891»

ببـس هب  شتراکب  هک  یتروص  رد  هرکابریغ  رد  یلو  دریگب ؛ هزاجا  دوخ  يردـپ  دـج  ای  ردـپ  زا  دـیاب  ًاـفیلکت  طاـیتحا  رب  اـنب  دـشاب  هرکاـب 
زا دوشن  هک  يروط  هب  دنـشاب ، بیاغ  يردپ  دج  ردپ و  رگا  « 1892 . » تسین مزال  يردپ  دج  ردپ و  هزاجا  دـشاب ، هتفر  نیب  زا  ندرکرهوش 

ردپ رگا  نینچمه  و  دشاب ، يدیدش ) تّقشم  ینعی   ) جرح ای  ررض  ندرکن  جاودزا  رد  ای  دشاب ، مزال  رتخد  يارب  جاودزا  تفرگ و  نذا  نانآ 
دراد جاودزا  هب  لیامت  زین  وا  و  دننک ، تعنامم  طیارـش ، تامدقم و  مامت  دوجو  اب  تسوا ، وفکمه  هک  یـسک  اب  وا  جاودزا  زا  يردپ  دج  ای 

. دیامن جاودزا  دناوتیم  طیارش  مامت  عامتجا  اب  دشاب ، وا  تحلصم  هب  مه  جاودزا  و 

دقع خسف  دراوم 

يرامیب - 2 یگناوید . - 1 دنزب : مه  هب  ار  دـقع  دـناوتیم  دراد ، ار  بیع  تفه  نیا  زا  یکی  نز  هک  دـمهفب  دـقع  زا  دـعب  درم  رگا  « 1893»
ای ضیح  لوب و  يارجم  ینعی  دـشاب ؛ هدـش  اـضفا  - 6 دـشاب . مولعم  هک  يروط  هب  ندوـب ، لـش  - 5 يروک . - 4 صرب . يراـمیب  - 3 هروخ .

دیاب تسا و  لکـشم  دـقع  ندز  مه  هب  دـشاب ، هدـش  یکی  وا  طئاغ  ضیح و  يارجم  رگا  یلو  دـشاب ، هدـش  یکی  وا  طئاغ  ضیح و  يارجم 
رهوش هک  دمهفب  دقع  زا  دعب  نز  رگا  « 1894 . » دوش یکیدزن  عنام  هک  دشاب ، وا  جرف  رد  ياهدغ  ای  ناوختـسا  ای  تشوگ  - 7 دوش . طایتحا 

مه هب  ار  دقع  دـناوتیم  دناهدیـشک ، ار  وا  ياههضیب  ای  دـیامن ، یکیدزن  دـناوتیمن  تسا و  نیّنِع  ای  درادـن ، يدرم  تلآ  ای  تسا ، هناوید  وا 
قالط دنوش و  یم  ادج  مه  زا  دـنزب ، مهب  ار  دـقع  دـش  هتفگ  لبق  هلأسم  ود  رد  هک  بویع  زا  یکی  ببـس  هب  نز ، ای  درم  رگا  « 1895 . » دنزب

380 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ار  دقع  نز  دنک ، یکیدزن  دناوتیمن  تسا و  نیّنِع  درم  هک  نآ  ّتلع  هب  رگا  « 1896 . » تسین مزال 
، دـنزب مه  هب  ار  دـقع  نز  اـی  درم  دـش ، هتفگ  هک  رگید  بوـیع  زا  یکی  ّتلع  هب  رگا  یلو  دـهدب ، ار  رهم  فـصن  دـیاب  رهوـش  دـنزب ، مه  هب 

. دهدب ار  رهم  مامت  دیاب  هدرک ، یکیدزن  رگا  تسین و  وا  رب  يزیچ  دشاب ، هدرکن  یکیدزن  نز  اب  درم  هچنانچ 

مئاد دقع  ماکحا 

میلـست دهاوخیم  وا  هک  یتذـل  ره  يارب  ار  دوخ  دـیاب  و  دور ، نوریب  هناخ  زا  رهوش  هزاجا  نودـب  دـیابن  هدـش ، مئاد  دـقع  هک  ینز  « 1897»
لزنم و سابل ، اذغ ، هیهت  دـنک ، تعاطا  رهوش  زا  روما  نیا  رد  رگا  و  دـنکن ، يریگولج  وا  ندرک  یکیدزن  زا  یعرـش  رذـع  نودـب  دـیامن و 

نویدم دشاب ، هتـشادن  ای  دشاب ، هتـشاد  ییاناوت  هچ  دـنکن ، هیهت  رگا  و  تسا ، بجاو  رهوش  رب  هدـش  رکذ  یهقف  بتک  رد  هک  يرگید  مزاول 
لزنم و سابل ، اذغ ، قح  تساراکهانگ و  دـنکن ، ار  رهوش  تعاطا  دـش ، هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  ییاهراک  رد  نز  رگا  « 1898 . » تسا نز 

نز اب  درم  هچنانچ  تسا و  حیحـص  دـقع  دـننکن ، نیعم  ار  رهم  مئاد  دـقع  رد  رگا  « 1899 . » دوریمن نیب  زا  وا  رهم  یلو  درادـن ، یباوـخمه 
یتدم رهم ، نداد  يارب  مئاد  دقع  ندـناوخ  ماگنه  رگا  « 1900 . » دهدب دنتـسه ، وا  لثم  هک  ینانز  رهم  قباطم  ار  وا  رهم  دیاب  دـنک ، یکیدزن 
دشاب هتشاد  ار  رهم  نداد  ییاناوت  رهوش  هچ  دنک ، يریگولج  رهوش  ندرک  یکیدزن  زا  رهم  نتفرگ  زا  لبق  دناوتیم  نز  دنشاب ، هدرکن  نیعم 

زا یعرش  رذع  نودب  دناوتیمن  رگید  دنک ، یکیدزن  وا  اب  رهوش  دوش و  یضار  یکیدزن  هب  رهم  نتفرگ  زا  لبق  رگا  یلو  دشاب . هتـشادن  هچ 
حیـضوت هلاسر  دوشیم . فصن  رهم  يوقا ، رب  انب  لوخد ، زا  لـبق  درم  اـی  نز  توف  تروص  رد  « 1901 . » دـیامن يریگولج  رهوش ، یکیدزن 

381 ص : نتم ، لئاسملا ،
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( هغیص ای   ) هعتم

هک دنک  طرش  دقع  رد  رگا  دوشیم  هغیـص  هک  ینز  « 1903 . » تساحیحص دشابن ، زین  ندرب  تذل  يارب  هچ  رگا  نز ، ندرک  هغیـص  « 1902»
یکیدزن هب  ًادعب  رگا  یلو  دربب ، وا  زا  رگید  ياهتذل  دناوتیم ، طقف  رهوش  تسا و  حیحـص  وا  طرـش  دـقع و  دـنکن ، یکیدزن  وا  اب  رهوش 

زا دعب  هدـشن ، مامت  شاهّدـع  زونه  هدوب و  وا  هغیـص  هک  ار  ینز  دـناوتیم  درم  « 1904 . » دیامن یکیدزن  وا  اب  دـناوتیم  رهوش  دوش ، یـضار 
. دروآ رد  دوخ  مئاد  دقع  هب  تدم ، نآ  ندیشخب  ای  جاودزا  تّدم  ندش  مامت 

« مارح ياهجاودزا  »

دوخ يارب  ار  ینز  یسک  رگا  « 1906 . » تسا مارح  نز  ردام  رهاوخ و  ردام و  لثم  دنتـسه  مَرحَم  ناسنا  هب  هک  ییاهنز  اـب  جاودزا  « 1905»
«1907 . » دنوشیم مَرحَم  درم  نآ  هب  دنور  الاب  هچ  ره  وا ، ردپ  ردام  نز و  نآ  ردام  ِردام  ردام و  دنکن ، یکیدزن  وا  اب  هچ  رگا  دـیامن ، دـقع 
هب ًادعب  ای  دنشاب ، دقع  تقو  رد  هچ  دنیآ ، نییاپ  هچ  ره  نز  نآ  يرـسپ  يرتخد و  هون  رتخد و  دیامن ، یکیدزن  وا  اب  دنک و  دقع  ار  ینز  رگا 
رد نز  نآ  هک  یتقو  ات  دـشاب ، هدرکن  مه  یکیدزن  هدرک ، دـقع  دوخ  يارب  هک  ینز  اب  رگا  « 1908 . » دنوشیم مرحَم  درم  نآ  هب  دنیایب ، ایند 

ِردام هلاخ  همع و  و  ردام ، هلاخ  همع و  ردپ ، ِردـپ  هلاخ  همع و  ردـپ ، هلاخ  همع و  « 1909 . » دنک جاودزا  وا  رتخد  اب  دناوتیمن  تسوا  دـقع 
نییاپ هچ  ره  وا  يرتخد  يرـسپ و  هونو  رـسپ  و  دنور ، الاب  هچره  درم ، ّدج  ردـپ و  « 1910 . » دنتـسه مرحم  ناسنا  هب  دـنور ، الاب  هچره  ردام 

ای دشاب ، مئاد  دـنک ، دـقع  دوخ  يارب  ار  ینز  رگا  « 1911 . » دنتـسه مرحم  وا  نز  هب  دنیایب ، ایند  هب  ًادعب  ای  دنـشاب ، دـقع  عقوم  رد  هچ  دـنیآ ،
. دـیامن جاودزا  نز ، نآ  رهاوـخ  اـب  دـناوتیمن  تسوا ، دـقع  رد   382 ص : نتم ، لـئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  نز  نآ  هک  یتـقو  اـت  مئادریغ ،

دقع ار  نانآ  شنز  هزاجا  نودـب  رگا  یلو  دـنک ، جاودزا  وا  هداز  ردارب  هداز و  رهاوخ  اب  دوخ ، نز  هزاجا  نودـب  دـناوتیمن  ناـسنا  « 1912»
هلاخ رتخد  ای  همع  رتخد  هک  نآ  زا  لبق  ناـسنا  رگا  « 1913 . » درادن لاکشا  برقا  رب  انب  متسه ، یـضار  دقع  نآ  هب  دیوگب  نز  ًادعب  دیامن و 
رتخد ای  همع  رتخد  اب  رگا  « 1914 . » دیامن جاودزا  نانآ  اب  دـناوتیمن  رگید  طوحا ، رب  انب  دـنک ، انز  نانآ  ردام  اب  هَّللاب  ذوعن  دریگب ، ار  دوخ 

ریغ ینز  اب  رگا  « 1915 . » درادن لاکشا  نانآ  دقع  دیامن ، انز  ناشردام  اب  دنک ، یکیدزن  نانآ  اب  هک  نآ  زا  شیپ  دیامن و  جاودزا  دوخ  هلاخ 
دقع ار  ینز  رگا  یلو  تسا ، جاودزا  مدع  رد  طایتحا  یلو  دیامن ، جاودزا  وا  رتخد  اب  دـناوتیم  رهظا ، رب  انب  دـنک ، انز  دوخ  هلاخ  همع و  زا 
دنک یکیدزن  وا  اب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  تسا  نینچمه  و  دوشیمن ، مارح  وا  رب  نز  نآ  دنک ، انز  وا  ردام  اب  دعب  دنک  یکیدزن  وا  اب  دـیامن و 

هک يرفاک  نانز  اب  دناوتیمن  مه  ناملسم  درم  دیامن و  جاودزا  ناملـسم  ریغ  درم  اب  دناوتیمن  ناملـسم ، نز  « 1916 . » دـیامن انز  وا  ردام  اب 
«1917 . » دیامن جاودزا  دناوتیم  هغیص  تروص  هب  ًاتقوم  دنـشاب ، ینارـصن  ای  يدوهی و  هک  ینانز  اب  یلو  دنک ، جاودزا  دنتـسین ، باتک  لها 

تافو هّدـع  ای  نئاب ، قالط  هّدـع  رد  هک  ینز  اب  رگا  و  دوشیم ، مارح  وا  رب  نز  نآ  دـنک ، انز  تسا  یعجر  قـالط  هّدـع  رد  هک  ینز  اـب  رگا 
هک تسا  هورکم  رهظا  رب  انب  دـنک ، انز  تسین ، هّدـع  رد  هک  يرهوشیب  نز  اب  رگا  « 1918 . » دیامن دقع  ار  وا  دناوتیم  ًادعب  دـنک ، انز  تسا 

هدومن هبوت  دوخ  راک  زا  نز  هک  نیا  رگم  دیامنن ، جاودزا  وا  اب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هکلب  دیامن ، دقع  دوخ  يارب  ار  نز  نآ  ًادعب 
مامت نز  هّدع  هک  دننادب  نانآ  زا  یکی  ای  نز ، درم و  هچنانچ  دـنک ، دـقع  دوخ  يارب  تسا  يرگید  هّدـع  رد  هک  ار  ینز  رگا  « 1919 . » دشاب

. دشاب هدرکن  یکیدزن  نز  نآ  اب  دقع  زا  دعب  درم  هچرگا  دوشیم ، مارح  وا  رب  نز  نآ  تسا ، مارح  هّدع  رد  نز  ندرک  دقع  دننادب  هدـشن و 
مادک چیه  هچنانچ   383 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  هدوب ، هّدع  رد  هک  دوش  مولعم  دعب  دنک و  دقع  دوخ  يارب  ار  ینز  رگا  « 1920»

رد وا  اـب  درم  هک  یتروص  رد  تسا ، مارح  هّدـع  رد  نز  ندرک  دـقع  هک  دناهتـسنادیمن  هک  نیا  اـی  تسا و  هّدـع  رد  نز  هک  دناهتـسنادیمن 
رب نز  یلو  تسا ، لطاب  دقع  هدوب ، هّدع  نامز  زا  دـعب  ندرک  یکیدزن  رگا  دوشیم و  مارح  وا  رب  نز  نآ  دـشاب ، هدرک  یکیدزن  هّدـع  نامز 
ادج وا  زا  دیاب  دنک ، جاودزا  وا  اب  دراد و  رهوش  ینز  دـنادب  ناسنا  رگا  « 1921 . » دیامن دقع  ار  نز  ًادعب  دـناوتیم  هکلب  دوشیمن ، مارح  وا 
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نیارد هک  دـشاب ، هدرکن  یکیدزن  مه  وا  اـب  دراد و  رهوش  نز  دـنادن  هک  نیا  رگم  دـنک ، دـقع  دوخ  يارب  ار  وا  دـناوتیمن  مه  ًادـعب  دوش و 
نز رگا  « 1922 . » درادن یعنام  رهظاربانب  نز ، نآ  اب  جاودزا  هّدع ، مایا  ندـش  مامت  وا و  قالط  زا  دـعب  یلو  تسا ، لطاب  دـقع  طقف  تروص 
وا رهوش ، هک  تسا  رتهب  دـشاب ، یقاب  دوخ  لمع  رب  دـنکن و  هبوت  هچنانچ  دوشیمن و  مارح  دوخ  رهوش  رب  دـنک ، انز  هَّللِاب - ُذوعَن  رادرهوش -

طاول هچ  رگا  تسا ، مارح  هدـننک  طاول  رب  هداد ، طاول  هک  یـسک  رتخد  رهاوخ و  ردام ، « 1923 . » دهدب ار  شرهم  دیاب  یلو  دـهد  قالط  ار 
. دـنوشیمن مارح  وا  رب  هن ، ای  هدـش  لوخد  هک  دـنک  کش  ای  هدـش ، لوخد  هک  دـنک  ناـمگ  رگا  یلو  دنـشابن ، غلاـب  هدـنهد  طاول  هدـننک و 

مارح وا  رب  نانآ  رهظا  رب  انب  دـنک ، طاول  صخـش  نآ  اب  جاودزا ، زا  دـعب  دـیامن و  جاودزا  یـسک  رتخد  اـی  رهاوخ  اـی  رداـم  اـب  رگا  « 1924»
اب تسا ، جـح  لامعا  زا  یکی  هک  مارحا ، لاح  رد  یـسک  رگا  « 1925 . » قالط ببـس  هب  تسا  دقع  ندرک  لطاب  طوحا  هچ  رگ  دـنوشیمن ،
ار نز  نآ  دناوتیمن  رگید  تسا ، مارح  وا  رب  نتفرگ  نز  مارحا  لاح  رد  هک  هتـسنادیم  هچنانچ  و  تسا ، لطاب  وا  دـقع  دـیامن  جاودزا  ینز 
نز رگا  و  تسا ، لطاب  وا  دـقع  دـنک ، جاودزا  تسین ، مارحا  لاح  رد  هک  يدرم  اـب  تسا ، مارحا  لاـح  رد  هک  ینز  رگا  « 1926 . » دنک دقع 
درم رگا  « 1927 . » دـنکن جاودزا  درم  نآ  اب  ًادـعب  هک  تسا ، نآ  بجاو  طایتحا  تسا ، مارح  مارحا ، لاح  رد  ندرک  جاودزا  هک  هتـسنادیم 
زین و  دوشیمن ، لالح  دوب ، هدش  مارح  وا  رب  ندـش  مِرُْحم  هطـساو  هب  هک  شنز  درواین ، اجب  تسا ، جـح  لامعا  زا  یکی  هک  ار ، ءاسن  فاوط 

ماجنا ار  ءاسن  فاوط  ًادعب  رگا  یلو  دوشیمن ، لالح  وا  رب  شرهوش  دـنکن ، ءاسن   384 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  فاوط  نز  رگا 
اب دوش ، مامت  رتخد  لاس  ُهن  هک  نآ  زا  شیپ  دنک و  دقع  دوخ  يارب  ار  یغلابان  رتخد  یسک  رگا  « 1928 . » دنوشیم لالح  رگیدکی  هب  دنهد 
وا تیّجوز  زا  یلو  دنک . یکیدزن  وا  اب  دـیابن  تقو  چـیه  رگید  بجاو ، طایتحا  رب  انب  دـیامن  اضفا  ار  وا  هچنانچ  دـنک ، لوخد  یکیدزن و  وا 

بجاو درم  رب  مه  هـید  رهم ، زا  ریغ  تـسا و  درم  رب  نز  هـقفن  دنتـسه  هدـنز  ودره  یتـقو  اـت  تروـصره  رد  دوریمن ، نوریب  قـالط  نودـب 
هس هک  ار  ینز  « 1929 . » دوشیمن مارح  وا  رب  نز  نآ  رهظا  رب  انب  یلو  هدش ، مارح  بکترم  دـنچره  دـشاب ، هدرکن  اضفا  هچنانچ  و  دوشیم ،

، دـنک جاودزا  يرگید  درم  اب  دوشیم  هتفگ  قـالط  باـتک  رد  هک  یطیارـش  اـب  رگا  یلو  دوشیم ، مارح  شرهوش  رب  دـناهداد  قـالط  هبترم 
یـسک يارب  مجنپ  نز  اب  مئاد  جاودزا  « 1930 . » دیامن دـقع  دوخ  يارب  ار  وا  هرابود  دـناوتیم  لوا  رهوش  دـهد ، قالط  ار  وا  درم  نآ  هاگنآ 

رگا دیآ و  رـس  هب  هّدع  دیاب  تسا  یعجر  قالط  رگا  هک  دـهد ، قالط  ار  اهنآ  زا  یـضعب  هک  نآ  رگم  تسین  زیاج  دراد ، مئاد  نز  راهچ  هک 
. تسا طایتحا  فالخ  هکلب  تسا و  هورکم  هّدع  نامز  رد  هچ  رگا  تسین ، مزال  هّدع  ندمآرس  تسا  نئاب  قالط 

ندرک هاگن  ماکحا 

هاگن و  تسا . مارح  نآ ، نودب  هچ  تذل و  دصق  اب  هچ  نانآ  يوم  هب  ندرک  هاگن  نینچمه  مرحمان و  نانز  ندب  هب  درم  ندرک  هاگن  « 1931»
. تسا زیاج  رهظا  رب  انب  اهنآ  هب  هاگن  تذل ، دـصق  نودـب  اّما  و  تسا ، مارح  دـشاب ، تذـل  دـصق  هب  رگا  اهنآ  ياهتسد  تروص و  هب  ندرک 
، تسینزیاج دمهفیم  ار  دـب  بوخ و  یلو  هدـشنمامت  شلاس  ُهن  هک  يرتخد  يوم  ندـب و  هب  درم  ندرک  هاگن  بجاو  طایتحا  رب  انب  « 1932»

ندرک هاگن  نینچمه  و  تسا . مارح  بجاو ، طایتحا  رب  انب  مرحمان ، درم  ندب  هب  نز  ندرک  هاگن  « 1933 . » دشاب مه  تذل  دصقنودب  هچرگا 
هاگن زاوج  اما  و  تسین . زیاـج   385 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دمهفیم ، ار  دـب  بوخ و  یلو  هدـشن  غلاب  هک  يرـسپ  ندـب  هب  نز 

هب کمک  ندرک  هاـگن  نیا  هک  نیا  رگم  تسین ، هجو  زا  یلاـخ  رـس ، لـثم  تسا ، زاـب  ًاـبلاغ  هک  مرحماـن  درم  ندـب  زا  یتمـسق  هب  نز  ندرک 
تسد و  تسا . مارح  ندرک ، هاگن  لثم  مرحمان ، درم  ندب  هب  نز  ندز  تسد  ای  مرحمان  نز  ندب  هب  درم  ندز  تسد  « 1934 . » دشاب تیصعم 

نانز هب  هکلب  هّمذ  لها  نانز  هب  ندرک  هاگن  « 1935 . » تسین زیاج  رهظا  رب  انب  زین  سکعلاب  مرحمان و  نز  ياـهتسد  تروص و  هب  درم  ندز 
یتروص رد  تذل و  دصق  نودب  دوشیمن ، هدیناشوپ  ًاتداع  هک  اهنآ  ندـب  زا  ییاهاج  هب  دنتـسه  رفک  هب  موکحم  دـلوت  ماگنه  زا  هک  يرفاک 

، دنرادن ندناشوپ  هب  تداع  هک  اهنآ  ریغ  نیشنهیداب و  نانز  هب  ندرک  هاگن  رهظا  رب  انب  و  تسا . زیاج  دشابن ، مارح  رد  ندش  عقاو  فوخ  هک 
. تسا زیاج  اهزاین ، ریاس  دتـس و  داد و  رد  اهنآ  اب  ترـشاعم  سپ  مارح ، رد  عوقو  فوخ  تروص  رد  رگم  تسا  زیاـج  تذـل ، دـصق  نودـب 
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هچ رگا  دناشوپب  مرحمان  درم  زا  ار  دوخ  يوم  ندب و  دـیاب  نز  « 1937 . » تسا زیاج  تذل ، دصق  نودب  مرحمان  نز  يادص  ندینـش  « 1936»
ار دوخ  زین  دمهفیم  ار  دب  بوخ و  هک  غلاب  ریغ  رـسپ  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  دـشابن ، نیب  رد  یتذـل  دـصق  مارح و  هب  کمک 

رگا و  دـشابن ، مارح  رب  کـمک  هچ  رگا  دـناشوپب  مرحماـن  نز  زا  ار  دوـخ  ندـب  مه  درم  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  نینچمه  و  دـناشوپب .
بجاو طایتحا  زین  و  تسا . بجاو  مرحمان  نز  زا  تروع  ندناشوپ  هک  روط  نامه  تسا ، بجاو  ًاعطق  ندب  ندناشوپ  دشاب  مارح  رب  کمک 

رد یتذل  دصق  هچ  رگا  دناشوپب ، دمهفیم  ار  دب  بوخ و  یلو  هدـشن  مامت  شلاس  ُهن  هک  یمرحمان  رتخد  زا  ار  دوخ  ندـب  درم  هک  تسا  نآ 
نز و یلو  تسا ، مارح  دـمهفیم ، ار  دـب  بوـخ و  هک  يّزیمم  هچب  تروـع  هب  یتـح  يرگید ، تروـع  هب  ندرک  هاـگن  « 1938 . » دشابن نیب 

تذل دصق  رگا  دـنمرحم ، رگیدـکی  اب  هک  ینز  درم و  « 1939 . » دننک هاگن  نطاب ، هچ  رهاظ و  هچ  رگیدکی ، ندـب  مامت  هب  دـنناوتیم  رهوش 
ندرک هاگن  « 1940  » 386 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دننک . هاگن  رگیدکی  ندب  مامت  هب  تروع ، زا  ریغ  دـنناوتیم  دنـشاب  هتـشادن 

زیاج تذل  دصق  نودب  یلو  تسا ، مارح  تذل ، دصق  اب  رگید  نز  ندب  هب  نز  ندرک  هاگن  نینچمه  تذل و  دصق  اب  رگید  درم  ندـب  هب  درم 
وا ندـب  هب  تسد  دـنک و  هاگن  ار  وا  هک  دوش  راچان  مرحمان  درم  هجلاـعم  يارب  نز  اـی  مرحماـن و  نز  هجلاـعم  يارب  درم  رگا  « 1941 . » تسا

دیابن دنک  هجلاعم  دناوتب  ندز  تسد  اب  رگا  و  دنزب ، وا  ندب  هب  تسد  دیابن  دنک  هجلاعم  دناوتب  ندرک  هاگناب  رگا  یلو  درادن ، لاکـشا  دنزب ،
ندز تسد  ندرک و  هاگن  « 1943 . » درادن لاکشا  دنک  هاگن  وا  تروع  هب  هک  دوش  راچان  یسک  هجلاعم  يارب  ناسنا  رگا  « 1942 . » دنک هاگن 

هک ینز  تروص  هب  درم  ندرک  هاگن  « 1944 . » تسا زیاج  تّذل ، دصق  نودب  دمهفیمن ، ار  دب  بوخ و  هک  ّزیمم  ریغ  هچب  نزریپ و  ندـب  هب 
جاودزا نز  هک  دهدب  مه  لامتحا  تسین و  وا  اب  جاودزا  زا  یعرش  عنام  هک  دنادب  هک  نآ  طرش  هب  تسا  زیاج  دنک  جاودزا  وا  اب  دهاوخیم 

زیاج درم  نیا  يارب  طقف  ندرک  هاگن  طیارـش ، نیا  اب  و  دنکیم . ادیپ  ياهزات  عالطا  ندرک  هاگن  نیا  اب  هک  دهدب  لامتحا  دنکیم و  لوبق  ار 
نآ رد  مه  نز  هزاجا  تسه و  زین  بحتسم  دقع ، زا  دعب  عازن  زا  يریگولج  يارب  یندرک  هاگن  نینچ  هکلب  دشاب ، هبترم  دنچ  هچ  رگا  تسا ،
هب دـناوتب  مه  نز  هک  دراد  یهجو  و  تسا . زیاج  طیارـش  نیمه  اب  مه  نز  نآ  رگید  نساحم  وم و  هب  ندرک  هاگن  رهظا  رب  انب  و  تسین ، مزال 

. دنک هاگن  دش  هتفگ  هک  یطیارش  اب  دنک  جاودزا  وا  اب  دهاوخیم  هک  يدرم 

جاودزا هقرفتم  لئاسم 

، دنزب مهبار  دقع  دناوتیم  رهظاربانب ، هدوبن ، هرکاب  هک  دوش  مولعم  دقع  زا  دعب  دشاب و  هرکاب  نز  هک  دنک  طرـش  دقع  رد  درم  رگا  « 1945»
یسیلدَت هک  یتروص  رد  رگم  درادن ، خسف  رایتخا  تسین ، هرکاب  هک  دوش  مولعم  ًادعب  درک و  جاودزا  ینز  اب  ندوب  هرکاب  نامگ  هب  رگا  یلو 

، لئاسملا حیضوت  هلاسر  نید  يرورض  مکح  ای  دوش ، ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ای  ادخ  رکنم  هک  یناملسم  « 1946 . » دشاب راک  رد 
هک یتروص  رد  دـنک ، راکنا  ار  هزور  زامن و  ندوب  بجاو  لثم  دـننادیم ، مالـسا  نید  ءزج  ناناملـسم  هک  ار  یمکح  ینعی   387 ص : نتم ،
رد شردام  ای  ردپ  هک  یـسک  « 1947 . » تسا دَتُرم  ددرگرب ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ای  ادخ  بیذکت  هب  مکح  نآ  ندـش  رکنم 

دوشیم و مارح  وا  رب  شنز  دوش ، دترم  ًادعب  و  دنک ، مالـسا  راهظا  ندش  غلاب  زا  دعب  هچنانچ  دـناهدوب ، ناملـسم  وا  هفطن  ندـش  هتـسب  عقوم 
هدمآ و ایند  هب  ناملـسمریغ  ردام  ردپ و  زا  هک  يدرم  « 1948 . » دراد هگن  تافو  هّدع  دوشیم  هتفگ  قالط  ماکحا  رد  هک  يرادـقم  هب  دـیاب 
رد وا  نز  هچنانچ  دوش ، دترم  یکیدزن  زا  دعب  رگا  و  ددرگیم ، لطاب  وا  دقع  دوش ، دترم  شرسمه  اب  یکیدزن  زا  شیپ  رگا  هدش ، ناملـسم 
زا شیپ  رگا  سپ  دراد ، هاگن  هّدـع  دوشیم ، هتفگ  قالط  ماکحا  رد  هک  يرادـقم  هب  نز  نآ  دـیاب  دـننیبیم ، ضیح  هک  دـشاب  ییاـهنز  نس 
هب دـنک ، یکیدزن  وا  اـب  رهوـش  هک  نآ  زا  شیپ  نز  رگا  « 1949 . » تسا لطاب  هنرگ  یقاب و  دقع  دوش  ناملـسم  وا  رهوش  هّدـع ، ندـش  مامت 

هـسئای یلو  دوش  دترم  یکیدزن  زا  دعب  رگا  تسا  نینچمه  و  ددرگیم ، لطاب  وا  دـقع  دوش ، دـترم  دـش ، هتفگ  هلأـسم 1946  رد  هک  يروط 
ناملـسم هّدع  مامتا  زا  لبق  رگا  سپ  دراد ، هگن  هّدع  دش  دهاوخ  هتفگ  قالط  ماکحا  رد  هک  يروتـسد  هب  دیاب  دشابن ، هسئای  رگا  اّما  دـشاب ،

رهـش زا  ار  وا  هک  دـنک  طرـش  درم  اب  دـقع  رد  نز  رگا  « 1950 . » تسا لطاب  دقع  دـنامب ، دـترم  هّدـع  رخآ  ات  رگا  تسا و  یقاب  دـقع  دوش ،
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یلعف رهوش  دـشاب  هتـشاد  يرتخد  یلبق  رهوش  زا  نز  رگا  « 1951 . » دربب نوریب  رهـش  نآ  زا  ار  نز  دـیابن  دـنک ، لوبق  مه  درم  دربـن و  نوریب 
نآ ردام  اب  دناوتیم  دنک ، دقع  دوخ  رسپ  يارب  ار  يرتخد  رگا  زین  و  دنک ، دقع  تسین  نز  نآ  زا  هک  دوخ  رسپ  يارب  ار  رتخد  نآ  دناوتیم 
رگا هدمآ ، ایند  هب  انز  زا  هک  یسک  « 1953 . » دنک طقس  ار  شاهچب  تسین  زیاج  دوش ، نتسبآ  انز  زا  ینز  رگا  « 1952 . » دیامن جاودزا  رتخد 
دنک یکیدزن  نز  اب  ضیح  لاح  رد  ای  ناضمر  هاـم  هزور  رد  درم  هاـگره  « 1954 . » تسا هدازلالح  دـالوا  نآ  دوش  راد  دـالوا  دریگب و  نز 

388 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا . هداز  لالح  دیایب  ایند  هب  نانآ  زا  ياهچب  رگا  یلو  هدرک ، تیصعم 

ندادریش ماکحا 

هراشا

: دوشیم مَرحَم  لیذ  دارفا  هب  ندروخ  ریش  هطساو  هب  هچب  نآ  دهد ، ریـش  دش ، دهاوخ  هتفگ  ًادعب  هک  یطیارـش  اب  ار  ياهچب  نز  رگا  « 1955»
نز نآ  ردام  ردپ و  - 3 دنیوگیم . یعاضر  ردپ  ار  وا  و  تسوا ، لام  ریش  هک  نز  رهوش  - 2 دنیوگیم . یعاضر  ردام  ار  وا  و  نز ، دوخ  - 1

-5 دـنیآیم . ایند  هب  ًادـعب  اـی  دـناهدمآ ، اـیند  هب  نز  نآ  زا  هک  ییاـههچب  - 4 دنـشاب . وا  یعاضر  رداـم  ردـپ و  هچ  رگا  دـنور ، ـالاب  هچ  ره 
نآ ردارب  رهاوخ و  - 6 دنـشاب . هداد  ریـش  ار  اههچب  نآ  وا  دالوا  ای  هدمآ ، ایند  هب  وا  دالوا  زا  هچ  دـنیآ ، نییاپ  هچ  ره  نز  نآ  دالوا  ياههچب 
هچ رگا  نز ، نآ  هـمع  وــمع و  - 7 دنـشاب . هدـش  ردارب  رهاوخ و  نز  نآ  اـب  ندروـخ ، ریـش  هطـساو  هب  ینعی  دنـشاب ، یعاـضر  هچ  رگا  نز ،

نییاپ هچ  ره  تسا ، رهوش  نآ  لام  ریـش  هک  نز ، نآ  رهوش  دـالوا  - 9 دنـشاب . یعاضر  هچ  رگا  نز ، نآ  هلاـخ  ییاد و  - 8 دنشاب . یعاضر 
، تسوا لام  ریـش  هک  رهوش  ردارب  رهاوخ و  - 11 دـنور . الاب  هچره  تسا ، رهوش  نآ  لام  ریـش  هک  نز ، نآ  رهوش  ردام  ردـپ و  - 10 دنیآ .

یعاضر هچ  رگا  دـنور ، الاب  هچ  ره  تسوا ، لام  ریـش  هک  رهوش  هلاخ  ییاد و  همع ، ومع ، - 12 دنـشاب . وا  یعاضر  ردارب  رهاوخ و  هچ  رگا 
، دهد ریش  دوشیم  هتفگ  ًادعب  هک  یطیارـش  اب  ار  ياهچب  نز  رگا  « 1956 . » دوشیم هتفگ  دعب  لئاسم  رد  هک  يرگید  هدع  نینچمه  دنـشاب .

ياهرتخد اب  دـناوتیمن  نینچمه  دـنک . جاودزا  دـناهدمآ  ایند  هب  نز  نآ  زا  هک  ییاهرتخد  اب  دـناوتیمن  طوحا ، رهظا و  رب  انب  هچب  نآ  ردـپ 
یلو دـیامنن ، دـقع  دوخ  يارب  مه  ار  وا  یعاضر  ياهرتخد  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هکلب  دـیامن ، جاودزا  تسوا  لاـم  ریـش  هک  رهوش 

هک یطیارش  اب  ار  ياهچب  نز  رگا  « 1957  » 389 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دنک . جاودزا  نز  نآ  یعاضر  ياهرتخد  اب  تسا  زیاج 
ریش ار  ياهچب  نز  رگا  « 1958 . » دوشیمن مرحم  هچب ، نآ  ياهرهاوخ  هب  تسا ، ریـش  بحاص  هک  نز ، نآ  رهوش  دهد ، ریـش  دوشیم  هتفگ 

. دـنوشیمن مرحم  هدروـخ ، ریـش  هک  ياهچب  رهاوـخ  ردارب و  هب  نز ، نآ  ناـشیوخ  نینچمه  دوـشیمن . مرحم  هچب  نآ  ياـهردارب  هب  دـهد ،
دقع دوخ  يارب  ار  رتخد  نآ  دناوتیمن  رگید  دیامن ، یکیدزن  نز  نآ  اب  جاودزا و  هداد ، لماک  ریش  ار  يرتخد  هک  ینز  اب  درم  رگا  « 1959»

جاودزا هداد  لـماک  ریـش  ار  رتخد  نآ  هک  ینز  اـب  دـناوتیمن  رگید  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  دـنک ، جاودزا  يرتخد  اـب  درم  رگا  « 1960 . » دنک
زا درم ، ردپ  نز  رگا  نینچمه  دیامن . جاودزا  دناوتیمن  هداد  لماک  ریـش  ار  وا  درم ، گرزبردام  ای  ردام  هک  يرتخد  اب  درم  « 1961 . » دیامن

دوخ يارب  ار  يراوخ  ریش  رتخد  یصخش  هچنانچ  و  دیامن ، جاودزا  رتخد  نآ  اب  دناوتیمن  درم  نآ  دشاب ، هداد  ریـش  ار  يرتخد  وا ، ردپ  ریش 
اب « 1962 . » دوشیم لطاب  دقع  دهد ، ریـش  ار  رتخد  نآ  صخـش ، نآ  ردپ  ریـش  زا  وا  ردـپ  نز  ای  گرزب ، ردام  ای  ردام  ًادـعب  و  دـنک ، دـقع 
ای هدازرهاوخ  رگا  تسا  نینچمه  و  درک ، جاودزا  ناوتیمن  هداد ، لماک  ریش  ار  وا  شردارب  ریـش  زا  ناسنا  ردارب  نز  ای  رهاوخ ، هک  يرتخد 
هب رتخد  نآ  دـهد ، ریـش  ار  دوخ  يرتـخد  هون  نز  رگا  « 1963 . » دـشاب هداد  ریـش  ار  رتخد  نآ  ناسنا  ردارب  هون  اـی  رهاوخ ، هون  اـی  هدازردارب 

ار دوخ  يرـسپ  هون  رگا  یلو  دهد ، ریـش  دراد  رگید  نز  زا  شرتخد ، رهوش  هک  ار  ياهچب  رگا  تسا  نینچمه  و  دوشیم ، مارح  دوخ  رهوش 
رتخد نآ  رهوش  هچب  يرتخد ، ردپ  نز  رگا  « 1964 . » دوشیمن مارح  دوخ  رهوش  رب  تسا ، راوخ  ریش  لفط  ردام  هک  شرسپ ، نز  دهد ، ریش 

حیضوت هلاسر  دشاب . وا  رهوش  رگید  نز  زا  ای  رتخد  نامه  زا  هچب  هچ  دوشیم ، مارح  دوخ  رهوش  هب  رتخد  نآ  دهد ، ریش  ردپ  نآریـش  زا  ار 
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390 ص : نتم ، لئاسملا ،

نداد ریش  طیارش 

هدرم هک  ینز  ناتسپ  زا  رگا  سپ  دروخب ، ار  هدنز  نز  ریش  هچب ، - 1 دراد : طرش  تشه  تسا ، ندش  مرحم  بجوم  هک  ینداد  ریش  « 1965»
هچب هب  هدمآ  ایند  هب  انز  زا  هک  ار  ياهچب  ریـش  رگا  سپ  دشابن ، مارح  زا  نز  نآ  ریـش  - 2 دوشیمن . مرحم  یسک  هب  هچب  دروخب ، ریـش  تسا 

، دنزیرب وا  يولگ  رد  ار  ریش  رگا  سپ  دکمب ، ناتـسپ  زا  ار  ریـش  هچب ، - 3 دوشیمن . مرحم  یسک  هب  هچب  ریش ، نآ  هطـساو  هب  دنهدب ، رگید 
زا ریش  - 5 دوشیمن . مرحم  یسک  هب  دنهد  ریش  ار  وا  لاس  ود  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  و  دشاب ، هدشن  مامت  هچب  لاس  ود  - 4 دوشیمن . مَرحَم 
ریش هطساو  هب  هک  یناسک  بجاو  طایتحا  رب  انب  مه  زاب  دنک ، یق  رگا  یلو  دنکن ، یق  ار  ریـش  يرامیب  هطـساو  هب  هچب  - 6 دشاب . رهوش  کی 

هب زور  هنابـش  کی  ای  هبترم ، هدزناپ  - 7 دـنیامنن . وا  هب  مه  هنامرحم  هاگن  دـننکن و  جاودزا  وا  اب  دـیاب  دـنوشیم ، مرحم  هچب  نآ  هب  ندروخ 
هدش مکحم  شناوختسا  ریش  نآ  زا  دنیوگب  هک  دنهدب  وا  هب  ریش  يرادقم  ای  دروخب ، لماک  ریـش  دوشیم  هتفگ  هلأسم 1967  رد  هک  يروط 
رگا هک  تسا  نیا  طوـحا  یلو  تسا ، یفاـک  رهظا  رب  اـنب  دـنهد ، ریـش  وا  هب  مه  هـبترم  هد  رگا  هـکلب  تـسا ، هدـییور  شندـب  رد  تشوـگ  و 

زا شیپ  رگا  « 1966 . » دشابن طولخم  رگید  زیچ  اب  دـشاب و  صلاخ  ریـش ، - 8 دنهدب . ریـش  هبترم  هدزناپ  دیآ ، دوجو  هب  ّتیمرحم  دـنهاوخب 
، هدریـش نز  ندییاز  عقوم  زا  هچنانچ  یلو  دوشیمن ، مرحم  یـسک  هب  دروخب ، ریـش  هبترم  شـش  نآ ، زا  دعب  هبترم و  ُهن  لاس ، ود  ندش  مامت 
. دوشیم مرحم  دش ، هتفگ  هک  یناسک  هب  هچب  نآ  رهظا  رب  انب  دهد ، ریـش  ار  ياهچب  دشاب و  یقاب  وا  ریـش  دـشاب و  هتـشذگ  لاس  ود  زا  رتشیب 

اذغ یمک  رگا  یلو  دروخن ، ار  رگید  نز  ریـش  ای  اذغ  زور  هنابـش  کی  نیب  رد  هچب  دـیاب  « 1967  » 391 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر 
هدزناپ نیب  رد  دروخب و  نز  کی  ریش  زا  ار  هبترم  هدزناپ  زین  و  درادن ، لاکشا  هدروخ  اذغ  ندروخ ، ریـش  تاعفد  نیب  رد  دنیوگن  هک  دروخب 

، دنک ربص  یمک  ای  دنک  هزات  سفن  ندروخ  ریش  نیب  رد  رگا  یلو  دروخب ، ریش  هلـصاف  نودب  هعفدره  رد  دروخن و  ار  رگید  نز  ریـش  هبترم ،
ینز رگا  « 1968 . » درادـن لاکـشا  دوش ، باسح  هعفد  کی  دوشیم  ریـس  هک  یتقو  ات  دریگیم  ناـهد  رد  ناتـسپ  هک  یتقو  زا  هک  يروط  هب 

یـسک اب  هّدـع  ندـش  مامت  لوا و  رهوش  زا  قالط  زا  دـعب  اًلثم  هدـشن ، هبترم  هد  زونه  یلو  دوب  شلوا  رهوش  زا  ریـش  هک  داد  ریـش  ار  ياهچب 
رگا « 1969 . » دوشیمن ندش  مرحم  بجوم  دهدب ، هچب  هب  مود  ریش  نیا  زا  ار  ریش  هیقب  رگا  دش ، ریش  ياراد  نتسبآ و  وا  زا  دومن و  جاودزا 
هچب ود  نآ  دهد ، ریش  ار  يرگید  هچب  مه  رهوش  نآ  ریش  زا  دنک و  رایتخا  يرگید  رهوش  دعب  دهد ، ریش  ار  ياهچب  دوخ  رهوش  ریـش  زا  نز 
ینز هب  رهوش و  هب  رگیدکی و  هب  نانآ  همه  دهد ، ریـش  ار  هچب  نیدـنچ  رهوش  کی  ریـش  زا  نز  رگا  « 1970 . » دنوشیمن مرحم  رگیدکی  هب 

ریش ار  ياهچب  دش  هتفگ  هک  یطیارش  اب  نانآ  مادک  ره  دشاب و  هتـشاد  نز  دنچ  یـسک  رگا  « 1971 . » دنوشیم مرحم  هداد  ریـش  ار  نانآ  هک 
یکی دشاب و  هتشاد  هدریش  نز  ود  یسک  رگا  « 1972 . » دنوشیم مرحم  اهنز  نآ  همه  هب  درم و  نآ  هب  رگیدکی و  هب  اههچب  نآ  همه  دنهد ،
کی ریـش  زا  ینز  رگا  « 1973 . » دوشیمن مرحم  یـسک  هب  هچب  نآ  دـهدب ، ریـش  هبترم  تفه  يرگید  هبترم و  تشه  اًلثم  ار  ياهچب  ناـنآ  زا 
ردارب هک  ینز  « 1974 . » دنوشیمن مرحم  رسپ  نآ  ردارب  رهاوخ و  هب  رتخد  نآ  ردارب  رهاوخ و  دهدب ، لماک  ریـش  ار  يرتخد  رـسپ و  رهوش ،

، ندروخ ریـش  هطـساو  هب  ینعی  دنـشاب ، یعاضر  هچرگا  رهاوخ ، ود  اب  دناوتیمن  ناسنا  « 1975 . » دوشیمن مرحم  وا  هب  هداد ، ریـش  ار  ناـسنا 
کی رد  نانآ  دقع  هک  یتروص  رد  دناهدوب ، رهاوخ  دمهفب  دعب  دنک و  دقع  ار  نز  ود  هچنانچ  و  دنک ، جاودزا  دنشاب  هدش  رگیدکی  رهاوخ 

، یمود دـقع  حیحـص و  یلوا  دـقع  هدوبن ، تقو  کی  رد  رگا  و  تسا ،  392 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  لـطاب  ود  ره  هدوب ، تقو 
. دوشیمن مرحم  ناسنا  هب  دهد ، ریش  ار  ناسنا  هلاخ  رتخد  ای  همع  رتخد  یسک  رگا  « 1976 . » دشابیم لطاب 

نداد ریش  بادآ 

مک تسا  هورکم  و  دشاب ، وکین  تروص  تفع ، لقع ، ياراد  یماما و  هدزاود  دنریگیم ، لفط  يارب  هک  ار  ياهیاد  تسا  بحتـسم  « 1977»
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هدـمآ ایند  هب  انز  زا  وا  هچب  هک  دـنریگب  ياهیاد  تسا  هورکم  زین  و  دـشاب ، هدازانز  ای  قلُخدـب ، ای  تروصدـب ، ای  یماما  هدزاود  ریغ  ای  لـقع 
. دشاب

نداد ریش  هقرفتم  لئاسم 

ریش دیوگب ، اًلثم  هدش ، مارح  وا  رب  نز  نآ  ندروخ ، ریـش  هطـساو  هب  دیوگب  دنک ، دقع  دوخ  يارب  ار  ینز  هک  نآ  زا  شیپ  درم  رگا  « 1978»
لطاب دـقع  دـیامن ، لوبق  ار  وا  فرح  مه  نز  دوخ  و  دـیوگب ، دـقع  زا  دـعب  رگا  و  دـنک ، جاودزا  نز  نآ  اب  دـناوتیمن  ماهدروخ  ار  وا  ردام 

مارح درم  نآ  رب  هک  دـنادب  نز  ندرک ، یکیدزن  تقو  رد  یلو  دـشاب ، هدرک  یکیدزن  اـی  دـشاب ، هدرکن  یکیدزن  وا  اـب  درم  رگا  سپ  تسا ،
. دهدب دنتـسه  وا  لثم  هک  ییاهنز  قباطم  ار  وا  رهم  دیاب  رهوش  هدوب ، مارح  درم  نآ  رب  هک  دمهفب  یکیدزن  زا  دعب  رگا  و  درادـن ، رهم  تسا ،

دقع زا  دعب  رگا  دنک و  جاودزا  درم  نآ  اب  دناوتیمن  هدش ، مارح  يدرم  رب  ندروخ  ریـش  هطـساو  هب  دـیوگب  دـقع  زا  شیپ  نز  رگا  « 1979»
ینداد ریش  « 1980 . » دش هتفگ  لبق  هلأسم  رد  نآ  مکح  تسا و  مارح  وا  رب  نز  هک  دیوگب  دقع  زا  دعب  درم  هک  تسا  یتروص  لثم  دـیوگب ،

-2 دـنک . ادـیپ  نانیمطا  ای  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  ناـسنا  هک  ياهّدـع  نداد  ربخ  - 1 دوشیم : تباـث  زیچ  ود  هب  تسا  ندـش  مرحم  بجوـم  هک 
دنیوگب مه  ار   393 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  نداد  ریـش  طیارـش  دیاب  یلو  دنـشاب ، لداع  هک  نز  راهچ  ای  لداع  درم  ود  تداهش 

و هدروخن ، تّدـم  نیا  رد  يرگید  زیچ  هدروخ و  ریـش  نز  نالف  ناتـسپ  زا  تعاس  راهچ  تسیب و  هچب  نالف  هک  میاهدـید  اـم  دـنیوگب ، اًـلثم 
هدیقع مه  طیارـش ، نیا  دروم  رد  دننادیم و  ار  طیارـش  هک  دشاب  مولعم  رگا  یلو  دنهد ، حرـش  دش  هتفگ  اًلبق  هک  ار  اهطرـش  ریاس  نینچمه 

رتمک رگا  و  دنهد ، حرش  ار  طیارش  تسین  مزال  دنـشاب  قفاوم  تیمرحم  هب  داقتعا  رد  دناهدوب  ریـش  مه  هک  ینز  درم و  اب  نینچمه  دنتـسه و 
هب هچب  دـننک  کـش  رگا  « 1981 . » تسا طاـیتحا  قـفاوم  هچ  رگا  تسا ، لـمأت  اـهنآ  فرح  ندرک  لوـبق  رد  دـنهد ، تداهـش  دادـعت  نیا  زا 

هتشاد نامگ  رگا  تسا  نینچمه  و  دوشیمن ، مرحم  یسک  هب  هچب  هن ، ای  هدروخ  ریش  طیارش  ریاس  اب  تسا و  ندش  مرحم  تلع  هک  يرادقم 
. دسرن نانیمطا  دح  هب  نامگ  یلو  دنشاب 

هقفن تناضح و  دالوا ، ماکحا 

هک یلاله  هام  شـش  لقادح  نامیاز ، یکیدزن و  نیب  هک  نآ  طرـش  هب  دوشیم ، رهوش  هب  قحلم  دوشیم  دلوتم  نز  زا  هک  يدنزرف  « 1982»
. تسا لاس  کی  اب  بسانتم  طایتحا  تیاعر  هچ  رگا  دوشن ، هلـصاف  هاـم  ُهن  زا  رتشیب  زین  و  دـشاب ، هدـش  هلـصاف  تسا ، لـمح  تّدـم  نیرتمک 
دوشیم و رهوش  هب  قحلم  دـشاب  شرهوش  زا  وا و  زا  دـلوتم  هچب  دـشاب  هتـشاد  ناکما  هک  یتروص  رد  دـنک ، انز  رادرهوش  نز  رگا  « 1983»

لاس ود  زا  دعب  اما  تسا ، ردام  يارب  لاس  ود  ات  رهظاربانب  رتخد ، ای  دشاب  رسپ  لفط  یتسرپرـس  قح  « 1984 . » دوشیمن باسح  انز  زا  دلوتم 
یلو تسا ، ردام  اب  رتخد  ردپ و  اب  رسپ  یتسرپرس  قح  هک  تسا  نآ  طوحا  لاس  جنپ  نیا  رد  و  دراد ، یتسرپرـس  قح  مه  ردپ  لاس  تفه  ات 
تفه ات  دشاب ، هتشاد  يرتخد  تسا  لقاع  ناملسم و  دازآ ، هک  ینز  رگا  « 1985 . » تسا ردپ  نآ  زا  طقف  یتسرپرس ، قح  لاس  تفه  زا  دعب 

يرگید رگا  رداـم ، ردـپ و  زا  مادـکره  یتسرپرـس  ماـیا  رد  « 1986 . » دـنک ادـج  شردام  زا  ار  وا  دـناوتیمن  ردـپ  هدـشن ، مامت  رتخد  لاـس 
، لئاسملا حیـضوت  هلاسر  هک  نیا  ای  و  دـنک ، فرطرب  وا  زا  يررـض  لکـشم و  ای  دـناسرب ، يزیچ  وا  هب  هک  نیا  ای  دـنیبب  ار  شاهچب  تساوخ 

ندیـسر زا  لبق  ردـپ  لثم  هچ  رگا  ردام ، ردـپ و  زا  کیره  « 1987 . » دوش عنام  دـیابن  يرگید  دنـشاب ، مه  رانک  رد  یتّدـم   394 ص : نتم ،
رگا ردپ ، تافو  تروص  رد  و  یّفوتم ، ناکیدزن  ای  یـصو  هن  دوشیم ، يرگید  صوصخم  یتسرپرـس  قح  دورب ، ایند  زا  شیتسرپرـس  تبون 

قح بحاص  ردام  ردـپ و  زا  دـعب  ًاعرـش  هک  تسا  یـسک  تیاضر  تیاعر  طوحا  و  تسا ، لـّمأت  وا  یتسرپرـس  قح  رد  دـنک  جاودزا  رداـم 
هب ردام  ياج  هب  يردام  هّدـج  ردـپ و  ياج  هب  يردـپ  ّدـج  يارب  یتسرپرـس  قح  رهظاربانب  دـنوش ، دوقفم  ردام  ردـپ و  رگا  « 1988 . » تسا

، دنوش دوقفم  مه  اهنیا  رگا  و  تسا ، يردـپ  ّدـج  تیاضر  تیاعر  رد  طایتحا  و  تسا ، تباث  دـش  هتفگ  ردام  ردـپ و  رد  هک  یتروص  نامه 
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«1989 . » تسین هجو  زا  یلاخ  دربیم ، ثرا  وا  زا  دریمب  هچب  رگا  ینعی  تسا ، رتکیدزن  هچب  هب  ثرا  رظن  زا  هک  یـسک  يارب  یتسرپرـس  قح 
جراخم نیمأت  نینچمه  و  تسا ، بجاو  دنزرف  رب  دنورالاب  هچره  گرزبردام  گرزبردـپ و  ردام و  ردـپ و  یگدـنز  جراخم  نیمأت  قافنا و 

ناردارب و زا  اـهنیا ، ریغ  رب  قاـفنا  و  دنـشاب ، ریقف  اـهنآ  هک  تسا  یتروـص  رد  مکح  ود  نیا  و  دـنیآ . نییاـپ  هـچره  اـهنآ  دـالوا  نادـنزرف و 
395 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا . دّکؤم  بحتسم  هچ  رگا  تسین ، بجاو  اهیئاد  اهومع و  نارهاوخ و 

قالط

هراشا

سپ دشاب . هتشاد  قالط  دصق  - 4 دشابن . روبجم  - 3 دشاب . لقاع  - 2 دشاب . غلاب  - 1 دهد : قالط  ار  دوخ  نز  دناوتیم  لیذ  طیارـش  اب  درم 
حیحص رهظا  رب  انب  هدش  مامت  وا  لاس  هد  هک  يّزیمم  هچب  نداد  قالط  « 1990 . » تسین حیحص  قالط  دیوگب  یخوش  هب  ار  قالط  هغیص  رگا 
لطاب قالط  دهد ، قالط  ار  شنز  هک  دـننک  روبجم  ار  درم  رگا  « 1991 . » دهدن قالط  وا  تسا  رتهب  دـشابیم و  طایتحا  فالخ  یلو  تسا 

هب دنریگب  وا  زا  رگا  دراد و  زاین  نآ  هب  هک  ار  یلام  دهدن ، قالط  اًلثم  رگا  هک  تسا  یفاک  رادقم  نیمه  رابجا  ققحت  رد  رهظا  رب  انب  تسا و 
قالط رهظا  رب  انب  درکن  هیروت  قالط  نیح  رد  تافتلا  هجوت و  اب  دنک و  هیروت  دناوتیم  رگا  یلو  دنریگب ، وا  زا  قحان  هب  دراد  ررـض  شلاح 

یـضیح سافن و  لاح  رد  ای  یکاپ  نآ  رد  شرهوش  دشاب و  كاپ  سافن  ضیح و  نوخ  زا  قالط  تقو  رد  دـیاب  نز  « 1992 . » تسا حیحص 
رد نز  نداد  قالط  « 1993 . » دوشیم هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  طرش  ود  نیا  لیصفت  و  دشاب ؛ هدرکن  یکیدزن  وا  اب  دوب ، یکاپ  نیا  زا  لبق  هک 

رگا و  دشاب ، نتسبآ  - 2 دشاب . هدرکن  یکیدزن  وا  اب  جاودزا  زا  دعب  شرهوش  هکنآ  - 1 تسا : حیحص  تروص  هس  رد  سافن  ای  ضیح  لاح 
، هدوب نتسبآ  دمهفب  دعب  دهدب ، شقالط   396 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ضیح  لاح  رد  رهوش  تسا و  نتـسبآ  هک  دشابن  مولعم 

نیا رد  بحتسم  طایتحا  یلو  دمهفب ، ار  نز  ندوب  كاپ  هک  دشاب  لکـشم  شیارب  ای  دناوتن  ندوب ، بیاغ  هطـساو  هب  درم  - 3 درادن . لاکشا 
شقالط تسا  كاپ  ضیح  نوخ  زا  نز  هک  نیا  هب  داقتعا  اب  رگا  « 1994 . » دهدب قالط  دعب  دنک و  ربص  هام  کی  تروص  نیا  رد  هک  تسا 
شقالط تسا  ضیح  لاح  رد  هک  نیا  هب  داقتعا  اب  رگا  تسا و  لطاب  وا  قالط  هدوب ، ضیح  لاح  رد  قالط  عقوم  هک  دوش  مولعم  دعب  دهد ،

بیاغ رگا  تسا ، سافن  ای  ضیح  لاـح  رد  شنز  دـنادیم  هک  یـسک  « 1995 . » تسا حیحـص  وا  قالط  هدوب ، كاپ  دوش  مولعم  دعب  دـهد ،
نیقی ات  دنک  ربص  دنوشیم ، كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  اهنز  ًالومعم  هک  یتدم  ات  دیاب  دهد ، قالط  ار  وا  دـهاوخب  دـنک و  ترفاسم  اًلثم  دوش ،

نز هک  دنک  ادیپ  عالطا  دناوتب  هچنانچ  دـهد  قالط  ار  دوخ  نز  دـهاوخب  رگا  تسا  بیاغ  هک  يدرم  « 1996 . » تسا هدش  كاپ  وا  هک  دنک 
رد هک  دشاب  يرگید  ياههناشن  ای  نز ، ضیح  تداع  يور  زا  وا  عالطا  رگا  یلو  دنک ؛ قیقحت  دـیاب  هن ، ای  تسا  سافن  ای  ضیح  لاح  رد  وا 

ضیح نوخ  زا  هک  شلایع ، اب  رگا  « 1997 . » دنک ربص  دنوشیم  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  اهنز  ًالومعم  هک  یتدم  ات  دیاب  هدـش ، نیعم  عرش 
شلاس ُهن  هک  ار  ینز  یلو  دوش . كاپ  دنیبب و  ضیح  هرابود  ات  دنک  ربص  دیاب  دهد ، شقالط  دهاوخب  دنک و  یکیدزن  تسا ، كاپ  سافن  و 

ینز اب  هاگ  ره  « 1998 . » دشاب هسئای  رگا  تسا  نینچمه  و  درادن ؛ لاکـشا  دنهد ، قالط  یکیدزن  زا  دعب  رگا  تسا ، نتـسبآ  ای  هدـشن ، مامت 
، هدوب نتـسبآ  قالط  عقوم  هک  دوش  مولعم  ًادعب  رگا  دهد ، شقالط  یکاپ  نامه  رد  دنک و  یکیدزن  تسا  كاپ  سافن  ضیح و  نوخ  زا  هک 

هچنانچ دـیامن ، ترفاـسم  دـنک و  یکیدزن  تسا  كاـپ  ساـفن  ضیح و  نوخ  زا  هک  ینز  اـب  رگا  « 1999 . » تسا حیحـص  قالط  رهظا  رباـنب 
«2000 . » دنک ربص  دوشیم  كاپ  هرابود  دنیبیم و  نوخ  یکاپ ، نآ  زا  دعب  ًالومعم  نز  هک  يردق  هب  دیاب  دهد ، شقالط  رفـس  رد  دـهاوخب 
هک یتقو  زا  دیاب  دهد ،  397 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  قالط  دنیبیمن  ضیح  يرامیب ، لیلد  هب  هک  ار  دوخ  نز  دهاوخب  درم  رگا 

حیحص یبرع  هغیـص  هب  دیاب  قالط  « 2001 . » دـهد قالط  ار  وا  دـعب  دـیامن و  يراد  دوخ  وا  اب  یکیدزن  زا  هام  هس  اـت  هدرک ، یکیدزن  وا  اـب 
دناوتیم یبرع  هب  رگا  و  دوش ، هدناوخ  دیاب  حیحص  تروص  هب  اهنابز  ریاس  اب  دوبن ، نکمم  حیحـص  یبرع  هب  ندناوخ  رگا  و  دوش ، هدناوخ 
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ار قالط  هغیص  هک  یسک  ِحیحص  تغل  هب  مه  حیحصریغ و  یبرع  هب  مه  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  دنادیمن ، ار  حیحـص  یبرع  یلو  دناوخب 
اًلثم وا  نز  مسا  دناوخب و  ار  قالط  هغیص  دهاوخب  رهوش  دوخ  رگا  و  دنونشب ، ار  قالط  هغیص  لداع  درم  ود  دیاب  و  دوش ، هدناوخ  دناوخیم 

: دیوگب دیاب  لیکو  نآ  دنک ، لیکو  ار  يرگید  رگا  و  تسا ،» اهر  همطاف  نم  نز  : » ینعی ِقلاط » ُۀَـمِطاف  یتَجْوَز  : » دـیوگب دـیاب  دـشاب  همطاف 
قالط هب  ًانیقی  وا  هراشا  هک  نیمه  لال ، گنگ و  لثم  درادن ، قالط  هغیص  ندناوخ  تردق  هک  یـسک  « 2002 «. » ِقلاط ُۀَمِطاف  یّلِکَُوم  ُۀَجْوَز  »

ینز نداد  قالط  و  تسا ، هورکم  نداد  قالط  « 2003 . » دشاب قالط  ءاشنا  نآ  زا  دوصقم  هک  ياهتشون  تسا  نینچمه  و  تسا ، یفاک  دشاب 
ندوب كاپ  نتفرگ و  دهاش  نیا  رب  انب  درادن  قالط  مئادریغ ، دقع  ینعی  هعتم  « 2004 . » تسا رتدیدش  شتهارک  تسا ، يرامیب  لاح  رد  هک 

«. مدیشخب ار  دقع  تدم  یقاب  : » دیوگب درم  ای  دوش  مامت  دقع  تدم  هک  تسا  تروص  نیدب  نآ  ییادج  تسین و  مزال  ضیح  زا  نز 

قالط هّدع 

ًاروف دناوتیم  قالط  زا  دعب  و  درادـن ، هّدـع  دـشاب  هدرک  یکیدزن  وا  اب  رهوش  هچ  رگا  هسئای ، نز  ای  هدـشن  مامت  شلاس  ُهن  هک  ینز  « 2005»
هّدع دیاب  قالط  زا  دعب  دهد ، شقالط  دـنک و  یکیدزن  وا  اب  رهوش  رگا  تسین ، هسئای  هدـش و  مامت  شلاس  ُهن  هک  ینز  « 2006 . » دنک رهوش 
موس ضیح  هک  نیمه  و  دوش ، كاپ  دنیبب و  ضیح  راب ، ود  هک  دنک  ربص  يردق  هب  داد ، شقالط  یکاپ  رد  هک  نآ  زا  دعب  ینعی  دراد ، هاگن 

وا اـب  ندرک  یکیدزن  زا  شیپ  رگا  یلو  دـنک ، رهوش  دـناوتیم  دوشیم و  ماـمت  وا  هّدـع  دـید   398 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  ار 
زا دـعب  شرهوش  هچناـنچ  دـننیبیم ، ضیح  هک  دـشاب  ییاـهنز  نس  رد  رگا  دـنیبیمن ، ضیح  هک  ینز  « 2007 . » درادن هّدع  دـهدب  شقالط 
هاـم لوا  رگا  تسا ، هاـم  هس  وا  هّدـع  هـک  ینز  « 2008 . » دراد هاگن  هّدـع  هام  هس  ات  قـالط  زا  دـعب  دـیاب  دـهد ، قـالط  ار  وا  ندرک  یکیدزن 

، دنهدب شقالط  هام  نیب  رد  رگا  و  دراد ، هاگن  هّدـع  هام  هس  ات  دوشیم  هدـید  هام  هک  یعقوم  زا  ینعی  یلاله ، هام  هس  دـیاب  دـنهدب  شقالط 
زور بورغ  رگا  اًلثم  دوش ، مامت  هام  هس  ات  دراد  هاگن  هّدـع  مراهچ ، هام  زا  ار  لوا  هام  يرـسک  زین  نآ و  زا  دـعب  هام  ود  اب  ار  هاـم  یقاـب  دـیاب 

مراهچ هام  زا  زور  تسیب  نآ و  زا  دعب  هام  ود  اب  ار  هام  هدنامیقاب  زور  ُهن  دـیاب  دـشاب ، زور  ُهن  تسیب و  هام  نآ  دـنهدب و  شقالط  هام  متـسیب 
هّدـع لوا  هام  زا  هک  يرادـقم  اب  ات  دراد  هاگن  هّدـع  زور  کـی  تسیب و  مراـهچ  هاـم  زا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  و  دراد ؛ هاـگن  هّدـع 

اًلثم رگا  نیا  رب  انب  تسوا ، هچب  ندش  طقـس  ای  ندمآ  ایند  ات  شاهّدع  دـنهد ، قالط  ار  نتـسبآ  نز  رگا  « 2009 . » دوش زور  یس  هتشادهاگن ،
هغیـص ندناوخ  هک  تسا  یعقوم  زا  قالط  هّدـع  يادـتبا  « 2010 . » دوشیم مامت  شاهّدـع  دـیآ ، ایند  هب  وا  هچب  قالط ، زا  دـعب  تعاس  کـی 
تسین مزال  دناهداد ، قالط  ار  وا  هک  دمهفب  هّدع  ندش  مامت  زا  دعب  رگا  سپ  دنادن ، ای  دناهداد  شقالط  دنادب  نز  هچ  دوشیم ، مامت  قالط 

. دراد هاگن  هّدع  هرابود 

تافو هّدع 

ای هسئای  هچ  رگا  دـیامن  يراد  دوخ  ندرک  رهوش  زا  ینعی  دراد ، هاـگن  هّدـع  زور  هد  هاـم و  راـهچ  اـت  دـیاب  هدرم  شرهوش  هک  ینز  « 2011»
، دراد هاگن  هّدع  ندییاز  عقوم  ات  دـیاب  دـشاب ، نتـسبآ  رگا  و  دـشاب ، هدرکن  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  ای  دـشاب ، هدـشن  مامت  شلاس  ُهن  ای  هغیص 

گرم زا   399 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  زور  هد  هام و  راهچ  ات  دـیاب  دـیآ ، ایند  هب  شاهچب  زور  هد  هام و  راـهچ  زا  لـبق  رگا  یلو 
دشوپب و گنراگنر  ياهـسابل  تسا  مارح  دشابیم ، تافو  هّدـع  رد  هک  ینز  « 2012 . » دنیوگیم تافو  هّدـع  ار  نیا  دـنک و  ربص  شرهوش 
هدرم و شرهوش  هک  دـنک  نیقی  نز  رگا  « 2013 . » دـشابیم مارح  وارب  دوش  باسح  تنیز  هک  يرگید  ياـهراک  نینچمه  و  دـشکب ، همرس 
هک یتروص  رد  و  دوش ، ادج  مود  رهوش  زا  دیاب  تسا ، هدرم  ًادعب  وا  رهوش  دوش  مولعم  هچنانچ  دنک ، رهوش  تافو ، هّدع  ندش  مامت  زا  دـعب 

رگا و  دراد ، هاگن  تافو  هّدع  لوا  رهوش  يارب  دعب  قالط و  هّدع  مود  رهوش  يارب  دش ، هتفگ  قالط  هّدع  رد  هک  يرادقم  هب  دـشاب ، نتـسبآ 
هک تسا  یعقوم  زا  تافو  هّدع  يادتبا  « 2014 . » دراد هاگن  قالط  هّدع  مود  رهوش  يارب  دعب  تافو و  هّدع  لوا  رهوش  يارب  دـشابن ، نتـسبآ 
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تمهت دروم  هک  نآ  لوا : دوشیم : لوبق  وا  زا  طرـش  ود  اب  هدـش ، مامت  ماهّدـع  دـیوگب ، نز  رگا  « 2015 . » دوش علطم  رهوـش  گرم  زا  نز 
رگا « 2016 . » دشاب نکمم  هّدع  ندش  مامت  تدـم  نآ  رد  هک  دـشاب  هتـشذگ  يردـق  هب  شرهوش  ندرم  ای  قالط  زا  هک  نآ  مود : و  دـشابن .
هگن تافو  هدع  رهوش ، گرم  نامز  زا  دـیاب  نز  درک ، تافو  رهوش  قالط ، هّدـع  مامتا  زا  لبق  داد و  یعجر  قالط  تسین  هلماح  هک  ار  ینز 

. دراد

یعجر نئاب و  قالط 

و دیامن ، لوبق  يرـسمه  هب  ار  وا  دقع  نودب  ینعی  دنک ، عوجر  دوخ  نز  هب  درادن  قح  درم  قالط ، زا  دعب  هک  تسا  نآ  نئاب  قالط  « 2017»
زا دعب  شرهوش  هک  ینز  قالط  - 3 دشاب . هسئای  هک  ینز  قالط  - 2 دشاب . هدشن  مامت  شلاس  هن  هک  ینز  قالط  - 1 تسا : مسق  جنپ  رب  نآ 

هتفگ ًادـعب  اهنیا  ماکحا  و  تارابُم . علُخ و  قـالط  - 5 دـناهداد . قالط  هعفد  هس  ار  وا  هک  ینز  قـالط  - 4 دشاب . هدرکن  یکیدزن  وا  اب  دـقع 
دقع دیامن و  عوجر  وا  هب  دناوتیم  درم  تسا ، هّدع  رد  نز  یتقو  ات  قالط  زا  دـعب  هک  تسا  یعجر  قالط  دراوم ، نیا  زا  ریغ  دـش . دـهاوخ 

، نتم لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  عقوم  هک  ياهناـخ  زا  ار  وا  تسا  مارح  هداد ، یعجر  قـالط  ار  شنز  هک  یـسک  « 2018 . » تسین مزال  ددجم 
، درادن لاکـشا  وا  ندرک  نوریب  هدش ، هتفگ  لّصفم  ياهباتک  رد  هک  عقاوم  زا  یـضعب  رد  یلو  دنک ، نوریب  هدوب ، نآ  رد  قالط   400 ص :

. دور نوریب  هناخ  نآ  زا  مزالریغ  ياهراک  يارب  نز  تسا  مارح  زین  و 

ندرک عوجر  ماکحا 

نز هرابود  ار  وا  هک  دشاب  نیا  شیانعم  هک  دنزب  یفرح  - 1 دنک : عوجر  دوخ  نز  هب  دناوتیم  تروص  ود  هب  درم  یعجر  قالط  رد  « 2019»
دهاـش درم  ود  تسین  مزـال  ندرک  عوجر  يارب  « 2020 . » تسا هدرک  عوجر  دـمهفب  نآ  زا  نز  هک  دـنک  يراـک  - 2 تسا . هداد  رارق  دوـخ 
رابود ار  ینز  رگا  « 2021 . » تسا حیحص  مدرک ، عوجر  منز  هب  دیوگب ، دمهفب ، یـسک  هک  نیا  نودب  رگا  هکلب  دهد ، ربخ  نز  هب  ای  دریگب ،

، درک دقع  ار  وا  رگید  قالط  زا  دعب  عوجر و  قالط  کی  زا  دعب  ای  و  دومن ، دّدـجم  دـقع  ای  درک  عوجر  هرابود  قالط  زا  دـعب  داد و  قالط 
طیارـش اب  دـنک ، رهوش  يرگید  درم  هب  موس  قـالط  زا  دـعب  نز  رگا  یلو  دوشیم ؛ مارح  وا  رب  نز  نآ  مّوس ، قـالط  زا  دـعب  تروص  ره  رد 

ولج زا  مود  رهوش  - 2 دشاب . غلاب  دیاب  مود  رهوش  - 1 دیامن : دقع  ار  وا  هرابود  دناوتیم  لوا  رهوش  ینعی  دوشیم  لالح  لوا  رهوش  هب  لیذ 
دهدب شقالط  مود  رهوش  - 4 دشاب . یمئاد  مّود  رهوش  دقع  - 3 دوش . لازنا  دیاب  طوحا  رب  انب  و  دشاب ، لسغ  بجوم  هک  دنک  یکیدزن  وا  اب 

. دوش مامت  مود  رهوش  تافو  ای  قالط  هّدع  - 5 دریمب . ای 

علُخ قالط 

«2023 . » دنیوگ علخ  دهد ، شقالط  ات  دـشخبیم  رهوش  هب  ار  دوخ  رگید  لام  ای  رهم  تسین و  لیام  شرهوش  هب  هک  ار  ینز  قالط  « 2022»
َیِه َْتلََذب  ام  یلَع  اُهتَْعلاخ  ُۀَمِطاف  یتَجْوَز  : » دـیوگیم دـشاب  همطاف  اًلثم  نز  مسا  هچنانچ  دـناوخب ، ار  علُخ  قالط  هغیـص  دـهاوخب  رهوش  رگا 

ار یـصخش  ینز ، رگا  « 2024 «. » تسا اـهر  وا  مداد ، عـلُخ  قـالط  ار  همطاـف  منز   » 401 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ینعی : ِقلاـط ،»
دمحم و رهوش  مسا  هچنانچ  دهد ، قالط  ار  نز  هک  دـنک  لیکو  ار  صخـش  نامه  رهوش ، دـشخبب و  شرهوش  هب  ار  وا  رهم  هک  دـنک  لیکو 
«، هیَلَع اهَعَلْخََیل  دَّمَُحم ، یلِّکَوُِمل  اهَرْهَم  ُْتلََذب  َۀَمِطاف  یتَلِّکَُوم  ْنَع  : » دناوخیم تروص  نیا  هب  ار  قالط  هغیـص  لیکو ، دـشاب  همطاف  نز  مسا 
زیچ رهم  زا  ریغ  هک  دـنک  لیکو  ار  یـسک  ینز  رگا  و  ِقلاط ؛» َیِه  َْتلَذـَب  ام  یلَع  اُهتَْعلاخ  یلِّکَُوم  ُۀَـجْوَز  : » دـیوگیم هلـصافالب  نآ  زا  سپ 
دیاب هداد  ناموت  دص  رگا  اًلثم  دیوگب ، ار  زیچ  نآ  اهَرهَم »  » هملک ياج  هب  دـیاب  لیکو  دـهد  قالط  ار  وا  هک  دـشخبب  وا  رهوش  هب  ار  يرگید 

«. نامُوت َةَِأم  ُْتلََذب  : » دیوگب
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تارابُم قالط 

رگا « 2026 . » دنیوگ تارابم  ار  قالط  نآ  دـهد  قالط  ار  وا  هک  دـهدب  درم  هب  یلام  نز  دـنهاوخن و  ار  رگیدـکی  رهوش  نز و  رگا  « 2025»
«، ِقلاط َیِهَف  اهِرهَم  یلَع  َۀَمِطاف  یتَجْوَز  ُتأَراب  : » دیوگب دیاب  دشاب ، همطاف  نز  مسا  اًلثم  هچنانچ  دـناوخب ، ار  تارابم  هغیـص  دـهاوخب  رهوش 

َۀَجْوَز ُْتأَراب  : » دیوگب دـیاب  لیکو  دـنک ، لیکو  ار  يرگید  رگا  و  تساهر ،» وا  سپ  وا ، رهم  لباقم  رد  ار  همطاف  منز  مدرک  تارابم  : » ینعی
هک نآ  يارب  نز  رگا  یلو  دوش ، هدناوخ  حیحص  یبرع  هب  دیاب  تارابم  علخ و  قالط  هغیص  « 2027 «. » ِقلاط َیِهَف  اهِرهَم  یلَع  َۀَمِطاف  یلِّکَُوم 

نیب رد  نز  رگا  « 2028 . » درادن لاکـشا  مدیـشخب ، وت  هب  ار  لام  نالف  قالط ، يارب  دـیوگب : یـسراف  هب  اًلثم  دـشخبب ، رهوش  هب  ار  دوخ  لام 
«2029 . » دهد رارق  دوخ  نز  ار  وا  هرابود  دقع  نودب  دنک و  عوجر  دناوتیم  رهوش  ددرگرب ، دوخ  شـشخب  زا  تارابم ، ای  علخ  قالط  هّدـع 
«2030 . » درادـن لاکـشا  دـشاب  رتشیب  رگا  علخ  قالط  رد  یلو  دـشابن  رهم  زا  رتشیب  دـیاب  دریگیم ، تارابم  قـالط  يارب  رهوش  هک  ار  یلاـم 

قالط رد  هدمآ ، لّصفم   402 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  بتک  رد  تسا و  ربتعم  رهوش  نز و  هب  تبسن  علُخ  قالط  رد  هک  یطیارش 
. تسا ربتعم  زین  تارابم  علخ و  قالط  زا  کیره  رد  دوب ، ربتعم  قالط  لصا  رد  هک  یطیارش  تسا و  ربتعم  زین  تارابُم 

قالط هقرفتم  لئاسم 

دنک ناـمگ  اـی  تسین ، شرهوـش  وا  هک  دـنادب  نز  هچ  دـنک ، یکیدزن  تسوا  دوـخ  رـسمه  هکنیا  ناـمگ  هب  یمرحماـن  نز  اـب  رگا  « 2031»
، دنک رهوش  يرگید  هب  دهاوخب  رگا  هدش ، مگ  شرهوش  هدمآرد و  مئاد  دقع  هب  هک  ینز  « 2032 . » دراد هاگن  هّدع  دیاب  دشابیم ، شرهوش 
، دشابن راک  رد  يررض  هدسفم و  هک  یتروص  رد  هناوید  يردپ  دج  ردپ و  « 2033 . » دیامن لمع  وا  روتسد  هب  دورب و  لداع  دهتجم  دزن  دیاب 
رد ار  دوخ  نز  دنادب و  لداع  ار  رفن  ود  هدـش ، نیعم  عرـش  رد  هک  یتامالع  يور  زا  رهوش  رگا  « 2034 . » دنهدب قالط  ار  وا  نز  دـنناوتیم 

و دنک ، دقع  رگید  صخـش  يارب  ای  دوخ  يارب  ار  نز  نآ  دیابن  رهظا  رب  انب  دـنادیم  قساف  ار  ود  نآ  هک  يرگید  دـهد ، قالط  نانآ  روضح 
. تسا یفاک  رهظا  رب  انب  دنتسه ، لداع  دهدیم  قالط  هک  یسک  شیپ  رفن  ود  نآ  دهدب  لامتحا  رگا  لهج  تروص  رد 

بصغ

هراشا

، دهد ماجنا  یسک  رگا  هک  تسا  گرزب  ناهانگ  زا  یکی  نیا  و  دوش ، طلسم  یسک  قح  ای  لام  رب  ملظ ، يور  زا  ناسنا  هک  تسا  نآ  بصغ 
ًاْربِش َبِصَغ  ْنَم  : » هک تسا  هدش  تیاور  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  ترضح  زا  دوشیم ، راتفرگ  تخـس  باذع  هب  تمایق  رد 

نآ تمایق  رد  دـنوادخ  دـنک ، بصغ  يرگید  نیمز  زا  بجو  کی  یـسکره  : » ینعی ِۀـمیِقلا ،» َموَی  نیـضَرأ  ْعبَـس  ْنِم  ُهَّللا  ُهَقَّوَط  ِضرأـْلا  َنِم 
ُهَّللا ُهَلَعَج  ِضرْألا ، َنِم  ًاْربِش  ُهَراج  َناخ  ْنَم  : » تسا هدـش  تیاور  نینچمه  و  دزادـنایم ؛» وا  ندرگ  هب  قوط  لثم  نآ  هقبط  تفه  زا  ار  نیمز 

هب شاهیاـسمه  هب  یـسک  رگا  : » ینعی َعجْرَی ،» َْوأ  َبُوتَی  ْنا  اَّلا  ًاـقَّوَطُم  ِۀـمیِْقلا  َموَی  َهَّللا  یَْقلَی  یّتَح  ۀَِـعباسلا  ِضرأـْلا  ِموُُخت  ْنِم  ِهُِقنُع  یف  ًاـقوَط 
، دنک تاقالم  یتلاح  نینچ  رد  ار  ادخ  ات  دزادنایم  وا  ندرگ  هب  متفه  نیمز  رعق  زا  ار  نآ  دـنوادخ  دـنک ، تنایخ  نیمز  بجو  کی  هزادـنا 
: ینعی رَـشحَْملا ،» َیلا  اَهباُرت  َلِمْحَی  ْنَأ  َفِّلُک  ٍّقَح ، ِْریَِغب  ًاضْرَأ  َذَـخَأ  ْنَم  : » دـناهدومرف زاب  و  ددرگرب .» ای  دـنک  هبوت  شهانگ  زا  هک  نیا  رگم 

دراذگن ناسنا  رگا  « 2035 «. » دیامن لمح  رـشحم  ات  ار  نیمز  نآ  كاخ  هک  دننکیم  راداو  ار  وا  دریگب ، ار  ینیمز  قح ، نودـب  یـسک  رگا  »
تـسا نینچمه  و  هدومن ، بصغ  ار  نانآ  قح  دننک ، هدافتـسا  هدش  هتخاس  مومع  يارب  هک  يرگید  ياهاج  لپ و  هسردـم ، دجـسم ، زا  مدرم 

شیپ ناـسنا  هک  ار  يزیچ  « 2036 . » دـیامن هدافتـسا  اج  نآ  زا  هک  دراذـگن  ار  وا  يرگید  دریگب و  دوخ  يارب  ییاج  دجـسم  رد  یـسک  رگا 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 281 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


وا بلط  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  سپ  دروآ . تسدب  نآ  زا  ار  دوخ  بلط  دادن ، ار  وا  بلط  رگا  هک  دنامب  وا  دزن  دـیاب  دراذـگیم  ورگ  راکبلط 
. تسا هداد  ماـجنا  یمارح  راـک  اـما  تسین ، بـصغ  هـچ  رگا  دریگب ، وا  زا  ار  زیچ  نآ  دـهدب ،  404 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  ار 
زا هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ  دنناوتیم  راکبلط  لام و  بحاص  دنک  بصغ  يرگید  رگا  دناهتـشاذگ ، ورگ  یـسک  دزن  هک  ار  یلام  « 2037»

ضوع نآ  دنریگب ، ار  نآ  ضوع  دورب و  نیب  زا  زیچ  نآ  رگا  تسا و  ورگ  رد  مه  زاب  دـنریگب  وا  زا  ار  زیچ  نآ  هچنانچ  دـنیامن و  هبلاطم  وا 
، دورب نیب  زا  زیچ  نآ  رگا  و  دنادرگرب ، شبحاص  هب  دیاب  دـنک ، بصغ  ار  يزیچ  ناسنا  رگا  « 2038 . » دشابیم ورگ  زیچ  نآ  دوخ  لثم  مه 

ياهّرب هدرک  بصغ  هک  يدنفـسوگ  زا  اًلثم  دـیآ ، تسد  هب  یتعفنم  هدرک  بصغ  هک  يزیچ  زا  رگا  « 2039 . » دهدب وا  هب  ار  نآ  ضوع  دـیاب 
«2040 . » دهدب ار  نآ  هراجا  دیاب  دنیـشنن ، نآ  رد  هچ  رگا  هدرک ، بصغ  ار  ياهناخ  هک  یـسک  زین  و  دراد ، لام  بحاص  هب  قلعت  دوش ، ادیپ 

يزیچ رگا  « 2041 . » دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دورب  نیب  زا  رگا  دهدب و  وا  ّیلو  هب  ار  نآ  دـیاب  دـنک ، بصغ  ار  يزیچ  هناوید  ای  هچب  زا  رگا 
نکمم اهنآ  ندرک  ادج  هچنانچ  دـیامن ، طولخم  وج  اب  هدرک  بصغ  هک  ار  یمدـنگ  اًلثم  دـنک ، طولخم  يرگید  زیچ  اب  هدرک  بصغ  هک  ار 

هچ رگا  دننک ، بصغ  ار  يزیچ  مه  اب  رفن  ود  هاگره  « 2042 . » دنادرگرب شبحاص  هب  دنک و  ادج  دیاب  دشاب ، هتشاد  تمحز  هچ  رگا  تسا ،
هب هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ  رگا  « 2043 . » تسا نآ  فصن  نماض  نانآ  زا  مادک  ره  دـیامن ، بصغ  ار  نآ  تسناوتیم  ییاهنت  هب  کی  ره 

نیمه هب  ار  لام  دـیوگب : لام  بحاص  هچنانچ  دزاسب ، هراوشوگ  هدرک  بصغ  هکار  ییالط  اًـلثم  دوش  رتهب  شلوا  زا  هک  دـهد  رییغت  يروط 
تروص هب  ار  نآ  درادن  قح  کلام  هزاجا  نودب  هکلب  دریگب ، دزم  هدیـشک  هک  یتمحز  يارب  دـناوتیمن  دـهدب و  وا  هب  دـیاب  هدـب ، تروص 

هک وهل  تالآ  بیلـص و  ُتب و  لثم  تسا ، مارح  لکـش  نآ  اب  زیچ  نآ  ندنام  یقاب  هک  دنک  بصغ  ار  يزیچ  رگا  « 2044 . » دروآ رد  شلوا 
وا هدهع  هب  نآ  تخاس  دزم  دهدب و  شبحاص  هب  ار  اهنآ  ّداوم  لصا  دیاب  دنک ، بارخ  ار  نآ  بصاغ  رگا  سپ  تسا . بجاو  اهنآ  نتـسکش 
دزم هک  تسین  هجویب  سپ  اهنآ ) نتـشاد  هاگن  زاوج  رب  انب   ) هرقن الط و  فورظ  لثم  هتـشاد ، مه  یلـالح  تعفنم  زیچ  نآ  رگا  یلو  تسین ،

هک دهد  رییغت  يروط  هب  هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ  رگا  « 2045  » 405 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دشاب . نماض  مه  ار  نآ  تخاس 
و دروآ ، رد  شلوا  تروص  هب  ار  نآ  تسا  بجاو  يروآ ، رد  لوا  تروـص  هب  ار  نآ  دـیاب  دـیوگب : لاـم  بحاـص  و  دوـش ، رتـهب  شلوا  زا 

رگا هدرک  بصغ  هک  ار  ییالط  سپ  دـهدب ، شبحاص  هب  ار  نآ  توافت  دـیاب  دوش ، رتمک  شلوا  زا  نداد ، رییغت  ّتلع  هب  نآ  تمیق  هچنانچ 
زا شیپ  زا  نآ  تـمیق  ندرک  بآ  زا  دـعب  هـک  یتروـص  رد  يروآرد ، شلوا  تروـص  هـب  دـیاب  دــیوگب : نآ  بحاـص  دزاـسب و  هراوـشوگ 

تعارز دناشنب ، تخرد  ای  دنک ، تعارز  هدرک  بصغ  هک  ینیمز  رد  رگا  « 2046 . » دهدب ار  نآ  توافت  دیاب  دوش ، رتمک  نتخاس  هراوشوگ 
بـصغ هک  یـسک  دـنامب ، نیمز  رد  تخرد  تعارز و  هک  دـشابن  یـضار  نیمز  بحاص  هچناـنچ  تسوا و  دوخ  لاـم  نآ  هویم  تخرد و  و 
تخرد تعارز و  هک  یتدم  رد  ار  نیمز  هراجا  دیاب  زین  و  دَنَکب ، نیمز  زا  دیامن ، ررض  هچ  رگا  ار ، دوخ  تخرد  ای  تعارز  ًاروف  دیاب  هدرک 

هب رگا  و  دـیامن . رپ  ار  اهتخرد  ياج  اًلثم  دـنک ، تسرد  هدـش ، ادـیپ  نیمز  رد  هک  ار  ییاه  یبارخ  دـهدب و  نیمز  بحاص  هب  هدوب  نآ  رد 
وا هب  ار  نیمز  هک  دـنک  روبجم  ار  نیمز  بحاص  دـناوتیمن  و  دـهدب ، مه  ار  نآ  توافت  دـیاب  دوش ، رتمک  شلوا  زا  نیمز  تمیق  اهنیا  ببس 

بحاص رگا  « 2047 . » دـشورفب وا  هب  ار  تعارز  ای  تخرد  هک  دـنک  روبجم  ار  وا  دـناوتیمن  زین  نیمز  بحاص  و  دـهد ، هراجا  ای  دـشورفب ،
یلو دَـنَکب  ار  تعارز  تخرد و  تسین  مزال  هدرک ، بصغ  ار  نآ  هک  یـسک  دـنامب ، وا  نیمز  رد  تخرد  تعارز و  هک  دوش  یـضار  نیمز 
هدرک بصغ  هک  ینیمز  رد  رگا  « 2048 . » دهدب هدش  یـضار  نیمز  بحاص  هک  یتقو  ات  هدرک  بصغ  هک  یتقو  زا  ار  نیمز  نآ  هراجا  دـیاب 
رگا و  تسین ، نآ  ندرکرپ  نماض  بصاغ  دـشاب ، یـضار  هاچ  نآ  ندوب  یقاـب  هب  کـلام  رگا  سپ  دـیامن ، رفح  یهاـچ  کـلام  نذا  نودـب 

رپ ار  هاچ  دوخ ، دهاوخب  کلام  رگا  و  دشاب ، کلام  نذا  هب  دیاب  ندرک  رپ  رد  فرـصت  یلو  دنک ، رپ  ار  هاچ  نآ  دیاب  بصاغ  دشابن  یـضار 
تبغر ای  تفص  ای  مسا  رظن  زا  هک  یتروص  رد  دورب ، نیب  زا  هدرک  بصغ  هک  يزیچ  رگا  « 2049 . » دریگب وا  زا  ار  نآ  ترجا  دناوتیم  دنک 

نیرتالاب هک  تسین  هجو  زا  یلاخ  هکلب  تسا ، هبلاطم  نامز  تمیق  تمیق ، زا  روظنم  و  دهدب . ار  نآ  تمیق  دـیاب  درادـن  یلاثما  نآ ، هب  مدرم 
406 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  زا  یکی  يور  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  هچ  رگا  دهدب ، ار  تخادرپ  نامز  ات  بصغ  نامز  زا  تمیق 
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نیب زا  هدرک و  بـصغ  هـک  ار  يزیچ  رگا  « 2050 . » دـنیامن حلـص  مه  اب  اهنآ  طسوتم  ای  هدرک  ادـیپ  هلـصاف  نیا  رد  زیچ  نآ  هک  ییاهتمیق 
، دهدب هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ  نامه  لثم  دیاب  جـنرب ، مدـنگ و  دـننام  دراد ، یلاثما  نآ  هب  مدرم  تبغر  ای  تفـص و  ای  مسا  رظن  زا  هتفر ،
هک ار  يزیچ  رگا  « 2051 . » تسا هتفر  نیب  زا  هدرک و  بصغ  ار  نآ  هک  دـشاب  يزیچ  لثم  شتایـصوصخ  دـیاب  دـهدیم  هک  ار  يزیچ  یلو 
هک یتدم  رد  یلو  دشاب  هدرکن  قرف  نآ  رازاب  تمیق  هچنانچ  دورب ، نیب  زا  دیامن و  بصغ  دراد  قرف  مه  اب  نآ  يازجا  تمیق  دنفسوگ  لثم 

هدوب قاچ  هک  ار  یتقو  تمیق  دیاب  هدوب ، ناویح  نآ  هب  بصاغ  یگدیـسر  ببـس  هب  یقاچ  رگا  یتح  و  دـشاب ، هدـش  قاچ  اًلثم  هدوب  وا  شیپ 
زا دیامن و  بصغ  وا  زا  يرگید  هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ  رگا  « 2052 . » دشاب هدش  رغال  دوخ  هب  دوخ  ناویح  نآ ، زا  دعب  هچ  رگا  دهدب ،

هدـش فلت  یمود  دزن  لام  هچنانچ  دریگب ، یلوا  زا  رگا  و  دریگب ، تساوخ  هک  مادـک  ره  زا  ار  نآ  ضوع  دـناوتیم  لام  بحاص  دورب ، نیب 
رگا و  دـنک ، هبلاطم  وا  زا  دـناوتیمن  هدـش  فلت  وا  شیپ  هدـنادرگرب و  یلوا  هب  یمود  رگا  یلو  دـنک ، هبلاطم  یمود  زا  دـناوتیم  وا  دـشاب ،
رگا « 2053 . » دـیامن هبلاـطم  یلوا  زا  هداد  ار  هـچنآ  دـناوتیمن  وا  دریگب ، هدـش  فـلت  وا  شیپ  لاـم  هـک  یمود  زا  ار  ضوـع  لاـم  بحاـص 

، تسا نآ  عفانم  لام و  نآ  نماض  بصاغ  لثم  مه  يرتشم  دـهدن ، هزاجا  ار  هلماعم  نآ  کلام ، درخب و  بصاغ  زا  ار  یبصغ  لام  یـصخش 
یقاب يرتشم  دزن  هدـش و  ادـیپ  لوا  بصاغ  ای  يرتشم  تسد  رد  هک  ار  ییاهتعفنم  یتح  ار ، نآ  عفانم  لاـم و  نآ  ضوع  دـناوتیم  کـلام  و 

رد لاـم  هتـشاد و  عـالطا  بصغ  زا  يرتـشم  هک  یتروص  رد  تفرگ ، يرتـشم  زا  ار  اـهنآ  رگا  سپ  دریگب ، تساوخ  هک  مادـک  ره  زا  هدـنام 
زا هداد  ار  هچنآ  دـناوتیم  وا  تفرگ ، بصاـغ  زا  لاـم  بحاـص  رگا  و  دریگب ، بصاـغ  زا  هداد  ار  هـچنآ  دـناوتیمن  هدـش ، فـلت  وا  تـسد 
هب هلماعم  رد  هک  ار  یلوپ  يرتشم  تفرگ ، وا  زا  کلام  دوب و  بصغ  هب  لهاج  يرتشم  رگا  اّما  دریگب ، هدـش  فلت  وا  شیپ  لاـم  هک  يرتشم 

. دریگیم هدنـشورف  زا  مه  ار  يدایز  رهظا  رب  انب  هدوب ، لوپ  نآ  زا  رتشیب  هداد  کـلام  هب  هچنآ  رگا  یتح  دریگیم ، وا  زا  دوب  هداد  هدنـشورف 
هک ار  يزیچ  اًلثم  دشابن ، نآ  رد  هلماعم  ياهطرـش  زا  یکی  دنـشورفیم  هک  ار  يزیچ  رگا  « 2054  » 407 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر 

یضار هلماعم  زا  رظن  عطق  اب  رادیرخ  هدنشورف و  هچنانچ  و  تسا ، لطاب  هلماعم  دنیامن ، هلماعم  نزو  نودب  دننک  شورف  دیرخ و  نزو  اب  دیاب 
مادک ره  تسا و  یبصغ  لام  لثم  دناهتفرگ ، رگیدـکی  زا  هک  ار  يزیچ  هنرگ  و  درادـن ، لاکـشا  دـننک  فرـصترگیدکی  لام  رد  هک  دنـشاب 

تـسد رد  وا  لام  تسا و  لطاب  هلماعم  هک  دـننادب  هدنـشورف  ای  يرتشم  زا  کـی  ره  هک  یتروص  رد  و  دـنادرگرب ، شبحاـص  هب  ار  نآ  دـیاب 
دزن یتدـم  ای  دـنیبب  ار  نآ  هک  دریگب  هدنـشورف  زا  ار  لام  هاگره  « 2055 . » دریگب ار  نآ  ضوع  دـناوتیمن  رهظارباـنب  دورب ، نیب  زا  يرگید 

ضوع تسین  مزال  برقا  رب  انب  دوش ، فلت  لام  نآ  هک  یتروص  رد  دـشاب ، هدنـشورف  هزاجا  اب  رگا  درخب ، دیدنـسپ  رگا  اـت  دراد  هاـگن  دوخ 
408 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دهدب . شبحاص  هب  ار  نآ 

« هدش ادیپ  هک  یلام  ماکحا  »

نآ شزرا  دشابن و  مه  ناویح  و  دوش ، ادیپ  شبحاص  نآ  هلیسو  هب  هک  دشاب  هتـشادن  ياهناشن  رگا  دنکیم ، ادیپ  ناسنا  هک  ار  یلام  « 2056»
. دـهدب عرـش  مکاح  هب  ای  و  دـهد ؛ هقدـص  شبحاـص  فرط  زا  دـناوتیم  دـشابن ، رتمک  راد  هکـس  هرقن  دوخن   12 ینعی 6 / مـهرد ، کـی  زا 

نیا دصق  هب  دناوتیم  دـشابن ، مولعم  نآ  بحاص  دـشاب و  مهرد  کی  زا  رتمک  نآ  تمیق  دراد و  هناشن  هک  دـنک  ادـیپ  ار  یلام  رگا  « 2057»
طایتحا ربانب  درادن ، تقـشم  وا  يارب  هک  یتروص  رد  درک ، هبلاطم  ار  نآ  دـش و  ادـیپ  نآ  بحاص  رگا  یلو  درادرب  دوش  شدوخ  کلم  هک 

ادیپ هک  ار  يزیچ  هاگره  « 2058 . » تسین نآ  تمیق  ای  لثم  نماض  رهظاربانب  دشاب  هدش  فلت  رگا  و  دنادرگرب ، ار  وا  لام  نیع  دـیاب  بجاو 
کی زا  رتمک  نآ  نتـشادرب  نامز  رد  نآ  تمیق  هک  یتروص  رد  دـنک ، ادـیپ  ار  شبحاـص  دـناوتیم  نآ  هلیـسو  هب  هک  دراد  ياهناـشن  هدرک 

بـسانم لحم  رد  دـسیونب و  ای  دـیوگب  مدرم  عامتجا  لحم  رد  لاس  کی  ات  ینعی  دـنک ، نـالعا  تقو  ناـمه  زا  تسا  بجاو  دـشابن ، مهرد 
. دیامن نالعا  وا  فرط  زا  هک  دیوگب  دراد  نانیمطا  هک  یـسک  هب  دـناوتیم  دـنک ، نالعا  دـهاوخن  شدوخ  ناسنا  رگا  « 2059 . » دنک بصن 

هقدص شبحاص  فرط  زا  دناوتیم  هدرک ، ادیپ  هّکم  مرح  ریغ  رد  هچنانچ  دـشن ، ادـیپ  لام  بحاص  درک و  نالعا  لاس  کی  ات  رگا  « 2060»
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رگا هک  دـنک  دـصق  درادرب و  دوخ  يارب  ای  دـهدب  عرـش  مکاح  هب  ای  دـنک ، يرادـهگن  دوخ  دزن  شبحاص  يارب  تناـما  ناونع  هب  اـی  دـهدب 
نیا رهاظ  دراد ، هگن  تناما  ناونع  هب  هک  درادن  دصق  هچنانچ  درک ، ادیپ  هکم  مرح  رد  رگا  و  دهدب ، وا  هب  ار  نآ  ضوع  دش  ادـیپ  شبحاص 

، هداد عرـش  مکاح  هب  ای  هقدـص  ار  لام  هچنانچ  دـش ، ادـیپ  نالعا  لاس  کی  زا  دـعب  لاـم  بحاـص  رگا  « 2061 . » دهدیم هقدـص  هک  تسا 
لیوحت هتـشاد ، هاگن  تناما  ناونع  هب  رگا  و  تسین ، نماض  زین  هدـش  فلت  طیرفت  طارفا و  نودـب  رگا  نینچمه  تسین و  نماـض  برقارباـنب 

ادیپ ار  یلام  هک  یـسک  « 2062 . » دهدب دـیاب  ار  نآ  ضوع  هتـشادرب  دوخ  يارب   409 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  رگا  و  دـهدیم ،
هک یلاس  رد  و  دنک ، نالعا  تسا  بجاو  مهزاب  هدرک  تیصعم  هک  نیا  زا  هتشذگ  دنکن  نالعا  دش  هتفگ  هک  يروتـسد  هب  ًادمع  رگا  هدرک 
وا ّیلو  دنک ، ادیپ  ار  يزیچ  هناوید  ای  غلابان  هچب  رگا  « 2063 . » دهد ماجنا  دش  هتفگ  لبق  لئاسم  رد  هک  ار  ییاهراک  دناوتیمن  هدرکن  نالعا 
انب دوش ، دیماان  لام  بحاص  ندش  ادیپ  زا  دـنکیم  نالعا  هک  یلاس  نیب  رد  ناسنا  رگا  « 2064 . » دهد ماجنا  دش ، هتفگ  هک  ار  یفیاظو  دیاب 
زا لام  دنکیم  نالعا  هک  یلاس  نیب  رد  رگا  « 2065 . » دیامن لمع  دش  هتفگ  هک  یفیاظو  هب  دـناوتیم  تسین و  بجاو  نالعا  رگید  رهظا  رب 
وا هدـهع  رب  يزیچ  هنرگ  و  دـهدب ، شبحاـص  هب  ار  نآ  ضوع  دـیاب  هدرک  يور  هداـیز  اـی  یهاـتوک  نآ  يرادـهگن  رد  هچناـنچ  دورب ، نیب 
هک ار  يراد  هناـشن  لاـم  رگا  « 2066 . » تسا نماـض  دوش ، فلت  درادرب و  شدوخ  يارب  لاـس  ندـش  ماـمت  زا  لـبق  رگا  یلو  دوب ، دـهاوخن 

اههبارخ ای  اهنابایب  لثم  دوشیمن ، ادیپ  نآ  بحاص  نالعا  هلیـسو  هب  تسا  مولعم  هک  دنک  ادیپ  ییاج  رد  دـسریم  مهرد  کی  هب  نآ  شزرا 
هب دیاب  دشاب  مولعم  ًالامجا  ولو  نآ  کلام  رگا  و  دراد ؛ ار  مهرد  کی  زا  رتمک  مکح  دـشابن  مولعم  ًالامجا  ولو  نآ  کلام  رگا  نآ ، دـننام  و 
ات هک  دـیوگیم  ار  هدـش  ادـیپ  لام  فاصوا  زا  یـضعب  نـالعا  عقوم  رد  « 2067 . » دـیامن لمع  دـش  هتفگ  نالعا  زا  دـعب  يارب  هک  یفیاـظو 

يرگید دنک و  ادـیپ  ار  يزیچ  یـسک  رگا  « 2068 . » دسانـشب ار  یقیقح  کلام  ات  دیوگیمن  ار  رگید  یـضعب  دناسانـشب و  ار  نآ  يدودـح 
دروخب مسق  هدننک  اعّدا  ای  دنهد و  تداهـش  لداع  دهاش  ود  ای  دیوگیم  تسار  هک  دنک  ادـیپ  نانیمطا  ای  نیقی  رگا  تسا ، نم  لام  دـیوگب 
تداهـش لداع  دـهاش  کی  ای  دوش  لصاح  شیارب  نامگ  طـقف  وا  نداد  هناـشن  زا  رگا  یلو  دوش ، هداد  وا  هب  تسا  بجاو  تسوا ، لاـم  هک 
حیـضوت هلاسر  تسین . هجو  زا  یلاخ  وا  هب  لیوحت  بوجو  دنک ، ادیپ  يوق  نامگ  هک  یتروص  رد  و  دهدن ، ای  دهدب  وا  هب  تسا  ّریخم  دهد ،

دوخ يارب  دـنک و  تمیق  ار  نآ  دـناوتیم  دوـشیم ، دـساف  دـنامب  رگا  هک  دـنک  ادـیپ  ار  يزیچ  هاـگره  « 2069  » 410 ص : نتم ، لـئاسملا ،
ریاـس نـالعا و  لـیبق  زا  دوـب ، لاـم  لـصا  يارب  هک  یفیاـظو  ماـمت  و  دـیامنیم ، فرـصت  نآ  رد  هک  تسا  یناـمز  تـمیق  نازیم ، و  درادرب ،

، لئاسملا حیضوت  هلاسر  دیامن . فیلکت  بسک  وا  زا  هدرک و  هعجارم  مکاح  هب  دناوتیم  و  تسا ، تباث  لام  ضوع  يارب  اجنیا  رد  فیاظو ،
411 ص : نتم ،

راکش حبذ و 

هراشا

نآ تشوگ  نداد ، ناج  زا  دعب  یلها ، ای  دشاب  یشحو  دنربب ، رس  دوشیم  هتفگ  ًادعب  هک  يروتسد  هب  ار  تشوگ  لالح  ناویح  رگا  « 2070»
نآ تشوگ  هدرک  یکیدزن  نآ  اب  ناسنا  هک  یناویح  نینچ  مه  هدشن و  ءاربتـسا  هک  راوختـساجن  ناویح  یلو  تسا ، كاپ  نآ  ندـب  لالح و 

ًادـعب هدوب و  یلها  هک  یتـشوگ  لـالح  ناویح  و  یهوک ، زب  کـبک و  وهآ ، دـننام  یـشحو ، تشوگ  لـالح  ناویح  « 2071 . » تسین لـالح 
كاپ و دننک ، راکش  ار  اهنآ  دوشیم  هتفگ  ًادعب  هک  يروتسد  هب  رگا  تسا ، هدش  یشحو  هدرک و  رارف  هک  يرتش  واگ و  لثم  هدش ، یشحو 

ناویح « 2072 . » دوشیمن لالح  كاپ و  ندرک  راکـش  اب  یگناخ ، غرم  دنفـسوگ و  دـننام  یلها ، تشوگ  لالح  ناویح  یلو  تسا ، لـالح 
هک وهآ  هچب  نیا ، ربانب  دـیامن . زاورپ  ای  دـنک  رارف  دـناوتب  هک  دوشیم  لالح  كاپ و  ندرک  راکـش  اب  یتروص  رد  یـشحو  تشوگ  لـالح 
هک یتشوگ  لالح  ناویح  « 2073 . » دوشیمن لالح  كاپ و  ندرک  راکـش  اب  دیامن ، زاورپ  دناوتیمن  هک  کبک  هچب  دنک و  رارف  دـناوتیمن 
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مارح ناوـیح  « 2074 . » دروخ دوشیمن  ار  نآ  تشوـگ  یلو  تسا  كاـپ  دریمب ، دوـخ  يدوـخ  هب  رگا  درادـن ، هدـنهج  نوـخ  یهاـم  دـننام 
ندرک راکش  ندیرب و  رـس  هلیـسو  هب  كوخ  گس و  « 2075 . » دوشیمن لالح  ندیرب  رـس  اب  رام ، دننام  درادـن ، هدـنهج  نوخ  هک  یتشوگ 

هب رگا  گنلپ ، گرگ و  دـننام  راوختـشوگ ، هدـنرد و  تشوگ  مارح  ناویح  و  تسا ، مارح  مه  اـهنآ  تشوگ  ندروخ  و  دـنوشیمن ، كاـپ 
. دوشیمن لـالح  نآ  تشوگ  یلو   412 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا  كاپ  رهظا  ربانب  دنربب ، رـس  دوشیم  هتفگ  هک  يروتـسد 

هتـشاد هدـنهج  نوخ  رگا  دـننکیم ، یگدـنز  نیمز  لخاد  رد  رام  دـننام  هک  ییاهناویح  شوم و  رامـسوس ، هنیزوب ، سرخ ، لـیف ، « 2076»
رد یلو  تسین ، هجو  زا  یلاخ  لوا  دروم  هس  رد  ناشندب  ندش  كاپ  دنربب  ار  اهنآ  رـس  رگا  یلو  دنـسجن ، دـنریمب  دوخ  يدوخ  هب  دنـشاب و 

یعنام دننک  ادج  شندب  زا  ار  ناویح  رـس  حور ، ندمآ  نوریب  زا  شیپ  ناویح ، رـس  ندـیرب  ماگنه  رگا  « 2077 . » تسا طایتحا  فالخ  هیقب 
، تسا هورکم  نآ  تشوگ  ندروخ  رهظا  ربانب  دننک ، ادج  ندب  زا  ار  شرـس  دنهاوخب  ًادـمع  رگا  یلو  تسا ، لالح  كاپ و  ناویح  درادـن و 

مارح نآ  تشوگ  ندروخ  دنروآ ، نوریب  ار  نآ  ای  دیآ  نوریب  ياهدرم  هچب  هدنز ، ناویح  مکش  زا  رگا  « 2078 . » تسا طایتحا  فالخ  هکلب 
ای دنَنَکب و  ار  ناویح  تسوپ  تسا  طایتحا  فالخ  هکلب  تسا  هورکم  ناویح ، ندب  ندش  درـس  حور و  ندمآ  نوریب  زا  شیپ  « 2079 . » تسا

. دننک عطق  ار  شندب  ياضعا  هک  نیا 

حبذ روتسد 

نآ و  دنربب ، لماک  روط  هب  ولگ  ریز  یگدمآرب  نییاپ  زا  ار  نآ  ندرگ  گرزب  گر  راهچ  هک  تسا  نآ  ناویح  ندـیرب  رـس  روتـسد  « 2080»
گر ود  و  تسا ، ناویح  ياذغ  يارجم  تسا و  موقلح  ریز  هک  يرم »  » و تسا ، ناویح  سفنت  يارجم  هک  موقلح » : » زا دنترابع  گر  راهچ 

زا یضعب  رگا  « 2081 . » تسین یفاـک  دنفاکـشب  ار  اـهنآ  رگا  و  دوشیم ، هتفگ  جدو »  » اـهنآ هب  تسا و  موقلح  فرط  ود  هک  رگید ، ینوـخ 
ار يدنفسوگ  يولگ  گرگ  رگا  « 2082 . » درادن هدیاف  دنربب ، ار  هیقب  دعب  دریمب  ناویح  ات  دننک  ربص  دنربب و  رایتخا  لاح  رد  ار  گر  راهچ 
زا يرادقم  رگا  یلو  دوشیم ، مارح  ناویح  نآ  دنامن ، يزیچ  دوش ، هدـیرب  دـیاب  تسا و  ندرگ  رد  هک  یگر  راهچ  زا  هک  دَـنَکب  يروط  هب 

دنفسوگ  413 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  هک  یتروص  رد  دنکب ، ار  ندب  رگید  ياج  ای  دـشاب ، یقاب  گر  راهچ  دَـنَکب و  ار  ندرگ 
. دشابیم كاپ  لالح و  دنربب ، ار  نآ  رس  دوشیم  هتفگ  هک  يروتسد  هب  و  دشاب ، هدنز 

حبذ طیارش 

دشاب و ناملسم  دیاب  زیمم ، هچب  ای  نز و  ای  دشاب  درم  هچ  دُربیم ، ار  ناویح  رـس  هک  یـسک  - 1 دراد : طرش  جنپ  ناویح  ندیرب  رـس  « 2083»
موکحم مالسا ، تایرورض  رکنم  جراوخ و  ةالُغ ، نیملسم ، زا  ّدترم  و  دنکن . ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  اب  ینمشد  راهظا 

ار ناویح  رس  رگا  هک  دشاب  يروط  دوشن و  ادیپ  نهآ  هچنانچ  یلو  دشاب ، نهآ  زا  هک  دنربب  يزیچ  اب  ار  ناویح  رس  - 2 تسا . رفاک  مکح  هب 
هشیـش و دننام  دنک ، ادج  ار  نآ  گر  راهچ  هک  يزیت  زیچ  اب  دـشاب ، هتـشاد  ترورـض  ناسنا  يارب  ًافرع  ناویح  نآ  حـبذ  ای  دریمیم ، دـنربن 

نهآ لثم  حبذ  رخآ  ات  ِدارّطا  يزیت و  ماکحتسا و  تّدح و  رد  یلو  دشاب  نهآریغ  حبذ  تلآ  رگا  هکلب  دیرب . ار  نآ  رس  دوشیم  زیت ، گنس 
و دشاب ، هلبق  هب  ور  ناویح  ندـب  ولج  ندـیرب ، رـس  عقوم  رد  - 3 دشاب . نهآ  هب  قحلم  تیـصوصخ  ءاغلا  هب  تسین  دـیعب  نیقی ، وحن  هب  دـشاب 

هلأسم ای  دنک ، شومارف  رگا  یلو  دوشیم ، مارح  ناویح  دنکن ، هلبق  هب  ور  ار  ناویح  ًادمع  رگا  دربب ، رـس  هلبق  هب  ور  دیاب  دنادیم  هک  یـسک 
یتقو - 4 درادن . لاکـشا  رهظاربانب ، دنک ، هلبق  هب  ور  ار  ناویح  دناوتن  ای  تسا ، فرط  مادک  هلبق  دـنادن  ای  دـنک ، هابتـشا  ار  هلبق  ای  دـنادن ، ار 
یفاک هَّللا ،» مسب  : » دیوگب هک  ردق  نیمه  دربب و  ار  ادخ  مان  ندیرب ، رس  تین  هب  دراذگب ، شیولگ  هب  دراک  ای  دربب ، ار  ناویح  رس  دهاوخیم 

زا رگا  یلو  تسا ، مارح  مه  نآ  تشوگ  دوشیمن و  كاپ  رهظا  رب  انب  ناویح ، نآ  دربب  ار  ادخ  مان  ندـیرب ، رـس  دـصق  نودـب  رگا  و  تسا ،
تکرح ار  دوخ  مُد  ای  مشچ  اًـلثم  هچ  رگا  دـنکب ، یتکرح  ندـیرب  رـس  زا  دـعب  ناویح  - 5 درادن . لاکـشا  دربن ، ار  ادخ  مان  یـشومارف  يور 
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، نتم لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دوش . جراخ  شندـب  زا  نوخ  تسین  مزال  و  هدوب ، هدـنز  دوش  مولعم  هک  دـنز  نیمز  هب  ار  دوخ  ياپ  ای  دـهد ،
414 ص :

رتش نتشک  روتسد 

ندیرب رس  يارب  لبق - هلأسم  رد  هک - یطرـش  جنپ  اب  دیاب  دشاب ، لالح  كاپ و  نداد  ناج  زا  دعب  هک  دنـشکب  ار  رتش  دنهاوخب  رگا  « 2084»
رد رتش  رگا  « 2085 . » دننک ورف  شاهنیـس  ندرگ و  نیب  يدوگ  رد  دشاب ، هدنرب  نهآ و  زا  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  دراک  دـش ، هتفگ  تاناویح 

لاکـشا دـننک ، ورف  شندرگ  يدوگ  رد  ار  دراـک  تسا ، هلبق  هب  ور  شندـب  ولج  هدـیباوخ و  ولهپ  هب  اـی  هدز ، نیمز  هب  ار  اـهوناز  هک  یلاـح 
رتش لثم  ار  اهنیا  دننام  واگ و  دنفـسوگ و  ای  دـنربب ، ار  نآ  رـس  دـننک ، ورف  رتش  ندرگ  يدوگ  رد  دراک  هکنیا  ياج  هب  رگا  « 2086 . » درادن

ات دنربب و  ار  رتش  گر  راهچ  رگا  یلو  تسا . سجن  اهنآ  ندـب  مارح و  اهنآ  تشوگ  دـننک ، ورف  ناشندرگ  يدوگ  رد  دراک  ینعی  دنـشکب ،
رد دراک  رگا  زین  و  تسا ، كاپ  نآ  ندب  لالح و  نآ  تشوگ  دننک ، ورف  شندرگ  يدوگ  رد  دراک  دش  هتفگ  هک  يروتـسد  هب  تسا  هدـنز 

یناویح رگا  « 2087 . » دشابیم كاپ  لالح و  دـنربب ، ار  نآ  رـس  تسا  هدـنز  ات  دـننک و  ورف  اهنیا  دـننام  ای  دنفـسوگ  ای  واگ  ندرگ  يدوگ 
دریمب و اجنآ  رد  هک  دنهدب  لامتحا  دـتفیب و  هاچ  رد  اًلثم  ای  دنـشکب ، هدـش  نیعم  عرـش  رد  هک  يروتـسد  هب  ار  نآ  دـنناوتن  دوش و  شکرس 

هلبق هب  ور  و  دوشیم ، لالح  دهدب  ناج  ندز  مخز  رثا  رد  دننزب و  مخز  هک  ار  شندب  ياجره  دـشابن ، نکمم  عرـش  روتـسد  هب  نآ  نتـشک 
. دشاب اراد  دش ، هتفگ  تاناویح  ندیربرس  يارب  هک  ار  يرگید  ياهطرش  دیاب  یلو  تسین ، مزال  نآ  ندوب 

هحلسا اب  راکش 

دراک لثم  راکش  هحلسا  - 1 تسا : كاپ  شندب  لالح و  طرش  جنپ  اب  دننک ، راکش  هحلسا  اب  ار  یشحو  تشوگ  لالح  ناویح  رگا  « 2088»
گنس بوچ و  ای  ماد  هلیسو  هب  رگا  و  دنک ، هراپ  ار  ناویح  ندب  ندوب ، زیت  هطساو  هب  هک  دشاب  زیت  ریت ، هزین و  لثم  ای  دشاب ، هدنرب  ریشمش  و 

و تسا ؛ مارح  مه  نآ  ندروخ  دوشیمن و  كاپرهظا  ربانب  دـننک  راکـش  ار  یناویح  اـهنیا   415 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دننام  و 
و تسا ، لالح  كاپ و  دنک  هراپ  ار  نآ  دور و  ورف  ناویح  ندب  رد  هک  دشاب  زیت  نآ  هلولگ  هچنانچ  دـننک ، راکـش  گنفت  اب  ار  یناویح  رگا 

رثا رد  دـنازوسب و  ار  ناویح  ندـب  شترارح  ببـس  هب  ای  دـشکب ، ار  ناویح  دور و  ورف  ناویح  ندـب  رد  راشف  اب  هکلب  دـشابن ، زیت  هلولگ  رگا 
هک دشاب  ناملسم  هچب  ای  دشاب  ناملسم  دیاب  دنکیم  راکـش  هک  یـسک  - 2 دراد . لاکـشا  شندوب ، لالح  كاپ و  دریمب ، ناویح  ندنازوس ،

راکـش نآ  دـیامن ، راکـش  ار  یناویح  دـنکیم ، ص )  ) ربمغیپ تیب  لها  اب  ینمـشد  راهظا  هک  یـسک  ای  رفاک  رگا  و  دـمهفب ، ار  دـب  بوخ و 
نآ دشکب ، ار  یناویح  هتساوخان  دنک و  يریگ  هناشن  ار  ییاج  اًلثم  رگا  و  دربب ، راکب  ناویح  ندرک  راکش  يارب  ار  هحلـسا  - 3 تسین . لالح 

دربن ار  ادـخ  مان  ًادـمع  هچنانچ  دربب و  ار  ادـخ  مان  هحلـسا ، ندرب  راک  هب  تقو  رد  - 4 تسا . مارح  مه  نآ  ندروخ  تسین و  كاـپ  ناوـیح 
دقتعم رگا  اـی  و  هدوب ، ماـگنه  نیا  رد  ادـخ  ماـن  ِندرب  ِبوجو  هب  دـقتعم  هک  یتروص  رد  دـنک ، شومارف  رگا  یلو  دوشیمن . لـالح  راـکش 
ندیرب رـس  هزادنا  هب  تسا  هدنز  رگا  ای  دشاب ، هدرم  هک  دسرب  ناویح  هب  یتقو  - 5 درادن . لاکـشا  تشاد ، ار  ادخ  مان  ندرب  هب  تداع  هدوبن ،

ار یناویح  رفن  ود  رگا  « 2089 . » دوشیم مارح  دریمب ، ات  دُربن  ار  ناویح  رـس  دشاب و  تقو  ندیرب  رـس  هزادنا  هب  هچنانچ  و  دـشابن ؛ تقو  نآ 
دعب رگا  « 2090 . » تسین لالح  ناویح  نآ  دربن ، ار  ادخ  مان  ود  نآ  زا  یکی  ای  دشاب ، رفاک  يرگید  ناملسم و  نانآ  زا  یکی  و  دننک ، راکش 
رگا هکلب  تسین ، لالح  هداد ، ناج  بآ  رد  نداتفا  ریت و  ببـس  هب  ناویح  هک  دنادب  ناسنا  و  دتفیب ، بآ  رد  دـندز  ریت  ار  یناویح  هک  نآ  زا 
راکش ار  یناویح  یبصغ  هحلـسا  ای  یبصغ  گس  اب  رگا  « 2091 . » دـشابیمن لالح  هن ، ای  هدوب  ریت  رثا  رد  طقف  ناویح  ندرم  هک  دـنک  کش 
هلاسر دهدب . شبحاص  هبار  گس  ای  هحلسا  ترجا  دیاب  هدرک  هانگ  هک  نیا  رب  هوالع  یلو  دوشیم  وا  دوخ  لام  تسا و  لالح  راکـش  دنک ،
لئاسم رد  هک  ییاهطرش  اب  تسا ، حیحص  نآ  اب  ندرک  راکش  هک  يرگید  زیچ  ای  ریشمش  اب  رگا  « 2092  » 416 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت 
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ناسنا یتقو  دـنامب و  تمـسق  کی  رد  ندرگ  رـس و  و  دوش ، تمـسق  ود  ناویح  نآ ، رثا  رد  دـننک و  راکـش  ار  یناویح  دـش ، هتفگ  هتـشذگ 
هدنز ناویح  رگا  و  دـشاب ؛ هداد  ناج  ندرک  عطق  نیمه  هب  هک  یتروص  رد  تسا ، لالح  تمـسق  ود  ره  دـشاب ، هداد  ناج  ناویح  هک  دـسرب 

. تسا لالح  دنربب ، هدش  نیعم  عرش  رد  هک  يروتسد  هب  ار  نآ  رـس  رگا  رگید ، تمـسق  نآ  تسا و  مارح  درادن  رـس  هک  تمـسق  نآ  دشاب ،
ندرگ رس و  هک  یتمسق  دننک ، تمسق  ود  ار  یناویح  تسین  حیحص  نآ  اب  ندرک  راکش  هک  يرگید  زیچ  ای  گنس  ای  بوچ  اب  رگا  « 2093»

. تسا لالح  دنربب  هدش  نیعم  عرش  رد  هک  يروتسد  هب  ار  نآ  رس  و  دشاب ، هدنز  رگا  دراد ، ندرگ  رـس و  هک  یتمـسق  و  تسا ، مارح  درادن ،
هدش نیعم  عرش  رد  هک  يروتسد  هب  ار  هچب  نآ  هچنانچ  دیآ ، نوریب  نآ  زا  ياهدنز  هچب  دنربب و  رس  ای  دننک ، راکش  ار  یناویح  رگا  « 2094»

شمکش زا  ياهدرم  هچب  دنربب و  رس  ای  دننک  راکـش  ار  یناویح  رگا  « 2095 . » دشابیم مارح  دریمب ، شدوخ  رگا  تسا و  لالح  دـنربب ، رس 
. تسا لالح  كاپ و  دشاب ، هدییور  شندب  رد  مشپ  ای  وم  دشاب و  لماک  هچب  نآ  تقلخ  هچنانچ  دیآ ، نوریب 

يراکش گس  اب  راکش 

هب گس  - 1 دراد : طرـش  شـش  ناویح  ندوب  لالح  كاپ و  دـنک ، راکـش  ار  یتشوگ  لالح  یـشحو  ناویح  يراکـش ، گس  رگا  « 2096»
رد رگا  یلو  دتسیاب ، دننک  يریگ  ولج  نتفر  زا  تقو  ره  دورب و  دنتـسرفب  راکـش  نتفرگ  يارب  ار  نآ  تقو  ره  هک  دشاب  هدش  تیبرت  يروط 

ار نآ  راکـش  نتـشک  عقوم  ًابلاغ  هک  تسا  نیا  هب  گس  ندـش  تیبرت  و  درادـن ؛ عنام  دتـسیان  يریگ  ولج  اب  راکـش  هب  ندـش  کـیدزن  تقو 
ار یناویح  دور و  راکش  لابند  دوخ  شیپ  زا  رگا  و  دتـسرفب ، ار  نآ  شبحاص  - 2 درادن . لاکشا  دروخب ، ار  راکـش  ًاقافتا  رگا  یلو  دروخن ،

ًادـعب دور و  راکـش  لاـبند  دوخ  شیپ  زا  رگا  هکلب  تسا ، مارح  ناویح  نآ  ندروـخ  دـنک   417 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  راـکش 
نآ ندروخ  زا  دیاب  رهظا  ربانب  دنک ، باتش  شبحاص  يادص  هطساو  هب  هچ  رگا  دناسرب ، راکـش  هب  ار  دوخ  رتدوز  هک  دنزب  گناب  شبحاص 
رگا و  دمهفیم ، ار  دب  بوخ و  هک  دشاب  ناملسم  هچب  ای  دشاب  ناملـسم  دیاب  دتـسرفیم  ار  گس  هک  یـسک  - 3 دنیامن . يراددوخ  راکش ،

نداتسرف تقو  - 4 تسا . مارح  گس ، نآ  راکـش  دتـسرفب ، ار  گس  دـنکیم  ص )  ) ربمغیپ تیب  لها  اب  ینمـشد  راهظا  هک  یـسک  ای  رفاـک 
هب دقتعم  هک  یتروص  رد  دشاب ، یـشومارف  يور  زا  رگا  یلو  تسا ، مارح  راکـش  نآ  دربن ، ار  ادخ  مان  ًادمع  رگا  و  درببار ، ادـخ  مان  گس ،
مان نداتـسرف ، تقو  رگا  و  درادن ، لاکـشا  تشاد ، ادخ  مان  ندرب  هب  تداع  هدوبن  دقتعم  رگا  ای  دوب و  ماگنه  نیا  رد  ادخ  مان  ندرب  بوجو 

هچ رگا  دـنیامن ، بانتجا  راکـش  نآ  زا  دـیاب  طایتحا ، ربانب  دربب  ار  ادـخ  ماـن  دـسرب  راکـش  هب  گـس  هک  نآ  زا  شیپ  دربن و  ًادـمع  ار  ادـخ 
راکـش ای  دنک ، هفخ  ار  راکـش  گس  رگا  سپ  دریمب ، هدرک  ادیپ  گس  نادـند  زا  هک  یمخز  هلیـسو  هب  راکـش  - 5 درادـن . یعنام  رهظاربانب 

هب تسا  هدـنز  رگا  ای  دـشاب ، هدرم  ناویح  هک  دـسرب  یتقو  هداتـسرف ، ار  گس  هک  یـسک  - 6 تسین . لالح  دریمب ، سرت  ای  ندـیود  لیلدـب 
تکرح ار  دوخ  مُد  ای  مشچ  ناویح  اًلثم  دشاب ، تقو  ندیرب  رـس  هزادـنا  هب  هک  دـسرب  یتقو  هچنانچ  و  دـشابن ، تقو  نآ  ندـیرب  رـس  هزادـنا 

هب دوز  ار  شدوخ  دیاب  یچراکـش  طوحا ، رب  انب  و  تسین . لالح  دریمب ، ات  دُربن  ار  ناویح  رـس  هچنانچ  دنزب ، نیمز  هب  ار  دوخ  ياپ  ای  دـهد ،
زا دعب  هک  دهدب  لامتحا  و  هن ، ای  دشاب  روذعم  هچ  درکن ، هلجع  رگا  و  دربب ، رس  عرـش  روتـسد  هب  ار  نآ  تسا ، هدنز  رگا  هک  دناسرب  راکش 
مه اب  دتـسرفب و  ار  گس  دنچ  رگا  « 2097 . » تسا لکـشم  راکـش ، ندوب  لالح  كاپ و  تسا ، هدرم  ًادعب  هدوب و  هدـنز  زونه  ندرک  راکش 
اهنآ زا  یکی  رگا  تسا و  لالح  راکـش  دناهدوب ، دـش  هتفگ  لبق  هلأسم  رد  هک  یطیارـش  ياراد  اهنآ  همه  هچنانچ  دـننک ، راکـش  ار  یناویح 

، دنک راکش  ار  يرگید  ناویح  گس  نآ  دتسرفب و  یناویح  راکـش  يارب  ار  گس  رگا  « 2098 . » تسا مارح  راکش  دوبن ، طیارـش  نآ  ياراد 
يود ره  دنک ،  418 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  راکـش  يرگید  ناویح  اب  ار  ناویح  نآ  رگا  زین  و  تسا ، كاپ  لالح و  راکـش  نآ 
راکش نآ  دربن ، ار  ادخ  مان  ًادمع  ای  دشاب  رفاک  اهنآ  زا  یکی  دنتسرفب و  ار  گس  مه  اب  رفن  دنچ  رگا  « 2099 . » دنشابیم كاپ  لالح و  اهنآ 

مارح راکش  نآ  دشابن ، هدش  تیبرت  دش  هتفگ  هلأسم 2096  رد  هک  یتروص  هب  دناهداتسرف  هک  ار  ییاهگس  زا  یکی  رگا  زین  و  تسا ، مارح 
دنسرب یتقو  رگا  یلو  تسین ، لالح  راکـش  نآ  دنک ، راکـشار  یناویح  يراکـش ، گس  زاریغ  يرگید  ناویح  ای  زاب  رگا  « 2100 . » دشابیم
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. تسا لالح  دنرببار ، نآ  رس  هدش  نیعم  عرش  رد  هک  يروتسد  هب  دشاب و  هدنز  ناویح  هک 

یهام دیص 

دریمب بآ  رد  هچنانچ  و  تسا ، لالح  نآ  ندروخ  كاپ و  دـهد ، ناج  بآ  نوریب  دـنریگب و  بآ  زا  هدـنز  ار  رادْسلَف  یهاـم  رگا  « 2101»
، سلف و  تسا . مارح  دـهد ، ناج  بآ  نوریب  دـنریگب و  بآ  زا  هچ  رگا  ار  سلفیب  یهاـم  و  دـشابیم . مارح  نآ  ندروخ  یلو  تسا  كاـپ 

یکـشخ رد  یهام  دور و  ورف  بآ  ای  دـتفیب ، بآ  زا  نوریب  یهاـم  رگا  « 2102 . » دـشابیم یهام  تسوپ  يور  هک  تسا  ییاهکلوپ  ناـمه 
هک یسک  « 2103 . » تسا لالح  نداد  ناج  زا  دعب  دریگب ، ار  نآ  رگید  هلیـسو  هب  ای  تسد  اب  یـسک  دریمب ، هک  نآ  زا  شیپ  هچنانچ  دـنامب ،
هک دشاب  هتشاد  نانیمطا  ای  دنادب  دیاب  ناملسم  یلو  دربب  ار  ادخ  مان  نتفرگ ، عقوم  رد  دشاب و  ناملـسم  تسین  مزال  دنکیم ، دیـص  ار  یهام 

هچنانچ هدرم ، ای  دناهتفرگ  بآ  زا  هدنز  ار  نآ  تسین  مولعم  هک  ياهدرم  یهام  « 2104 . » تسا هدرم  بآ  جراخ  رد  دناهتفرگ و  هدنز  ار  نآ 
زا هک  نآ  رگم  دشابیم ، مارح  ماهتفرگ ، هدنز  ار  نآ  دیوگب  هچ  رگا  دـشاب ، رفاک  تسد  رد  رگا  و  تسا ؛ لالح  دـشاب ، ناملـسم  تسد  رد 

، لئاسملا حیـضوت  هلاسر  تسین . زیاج  طوحا  رب  انب  هدـنز ، یهام  ندروخ  « 2105 . » دوش لصاح  نانیمطا  اـی  ملع  رگید  هار  زا  اـی  وا  فرح 
419 ص : نتم ،

خلم دیص 

نآ هک  یـسک  تسین  مزال  و  تسا ، لالح  نآ  ندروخ  نداد  ناج  زا  دعب  دنریگب ، هدنز  يرگید  هلیـسو  هب  ای  تسد  اب  ار  خـلم  رگا  « 2106»
هدنز ار  نآ  هک  دشابن  مولعم  دشاب و  رفاک  تسد  رد  ياهدرم  خلم  رگا  یلو  دربب ، ار  ادخ  مان  نتفرگ  عقوم  رد  دـشاب و  ناملـسم  دریگیم  ار 

. تسا هتفرگ  هدنز  ار  نآ  هک  دشاب  هتـشاد  نانیمطا  ای  دـنادب  ناسنا  هک  نیا  رگم  تسین  لالح  ماهتفرگ ، هدـنز  دـیوگب  هچ  رگا  هن ، ای  هتفرگ 
420 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا . مارح  دنک ، زاورپ  دناوتیمن  هدرواینرد و  لاب  هک  یخلم  ندروخ  « 2107»

اهیندیماشآ اهیندروخ و 

، وتـسرپ نینچمه  دـشابیم و  هورکم  دُـهدُه  تشوگ  ندروخ  و  تسا . مارح  دراد  لاگنچ  نیهاش  لثم  هک  یغرم  تشوگ  ندروخ  « 2108»
سجن دنربب ، هدنز  دنفسوگ  زا  تشوگ  يرادقم  ای  هبند  اًلثم  دنیامن ، ادج  هدنز  ناویح  زا  دراد  حور  هک  ار  يزیچ  رگا  « 2109 . » رهظا رب  انب 

هک تسا  مارح  دـناهدیرب  رـس  ار  نآ  عرـش  روتـسد  هب  تسا و  تشوگ  لـالح  هک  یناویح  زا  زیچ  جـنپ  ندروـخ  « 2110 . » دـشابیم مارح  و 
ثیبخ ياـهزیچ  ءزج  مدرم  رظن  رد  هچره  « 2111 . » نیگرس هلـضف و  - 5 نوخ . - 4 نالبند . - 3 يرن . - 2 زرپس .)  ) لاحط - 1 زا : دنترابع 

رگا درک ، بانتجا  زیچ  هد  ندروخ  زا  دـیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  و  تسا ، مارح  اهنآ  ندروخ  دنـشاب ، رّفنتم  اهنآ  زا  مدرم  فراـعتم  دـشاب و 
لِوْشُد ار  اهنآ  هک  ددُـغ ، - 5 جرف . - 4 نادهچب . - 3 نادهرهَز . - 2 ناد .) لوب   ) هناثم - 1 زا : دـنترابع  هک  دنـشابن ، ثیبخ  ياهزیچ  ءزج  هچ 

(. دوخن لکش  هب  زغم  رد  تسا  يزیچ  نآ  و   ) زغم دوخن  - 7 تسا . ندرگ  تارقف و  نوتـس  لخاد  هک  مارح ،) زغم   ) عاخن - 6 دنیوگیم . مه 
ِیپ - 10 421 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  مشچ . هقدح  - 9 دنیوگیم . مه  عجاشالا  تاذ  نآ  هب  تسا و  مُس  نایم  رد  هک  يزیچ  - 8

رهطم ربق  زا  هک  دوخن ، کی  هزادنا  هب  افش  يارب  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترـضح  تبرت  زا  یمک  ندروخ  « 2112 . » تشپ هریت  فرط  ود 
هیلع و هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترضح  تبرت  ندروخ  هک  تسا  نیا  نونظم  و  درادن ، لاکشا  دنشاب ، هتـشادرب  نآ  فارطا  زا  ای  ترـضح  نآ 

تسا نیا  طوحا  هچ  رگا  دشاب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  تبرت  لثم  مکح  نیا  رد  افش ، يارب  مالسلا  مهیلع  نیرهاط  همئا  ریاس  ملـس و  هلآ و 
هب رصحنم  جالع  رگا  هجلاعم ، يارب  ینَمرا  لِگ  ناتسغاد و  لِگ  ندروخ  و  دوش ، کلهتـسم  هک  يروط  هب  دننک  طولخم  بآ  رد  ار  نآ  هک 

، دنک یطو  اهنآ  اب  یسک  رگا  تسا و  هورکم  غالا  رطاق و  و  بسا ، تشوگ  ندروخ  « 2113 . » درادن لاکشا  رهظا  رب  انب  دشاب ، اهنآ  ندروخ 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 288 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


همه رامسوس و  شوگرخ و  « 2114 . » دنشورفب رگید  ياج  رد  دنربب و  نوریب  رهـش  زا  ار  اهنآ  دیاب  دنوشیم و  مارح  دیامن ، یکیدزن  ینعی 
دوشیم و سجن  اهنآ  نیگرـس  لوب و  دننک ، یکیدزن  رتش  دنفـسوگ و  واگ ، اب  هَّللِاب - ُذوعَن  رگا - « 2115 . » دنتسه تشوگ  مارح  تارشح ،
اب هک  یـسک  دننازوسب و  دنـشکب و  ار  ناویح  نآ  دتفیب  ریخأت  هک  نآ  نودب  دیاب  تسا و  مارح  مه  اهنآ  تشوگ  ندروخ  ریـش و  ندـیماشآ 

، تسا هدش  هدرمش  هانگ  نیرتگرزب  تایاور  زا  یضعب  رد  مارح و  بارش  ندیماشآ  « 2116 . » دهدب شبحاص  هب  ار  نآ  لوپ  هدرک  یطو  نآ 
هلآ و هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  ادخ و  بیذکت  نآ  نتـسناد  لالح  همزال  هک  دشاب  تفتلم  هک  یتروص  رد  دنادب ، لالح  ار  نآ  یـسک  رگا  و 

أـشنم اهيدـب و  هشیر  بارـش  : » دـندومرف هک  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماـما  ترـضح  زا  تسا . رفاـک  دـشابیم ، ملس 
كاب یهانگ  چیه  زا  دسانـشیمن و  ار  ادـخ  عقوم ، نآ  رد  دـهدیم و  تسد  زا  ار  دوخ  لقع  دروخیم ، بارـش  هک  یـسک  تسا و  ناهانگ 

حور دنادرگیمن و  ور  راکـشآ  ياهیتشز  زا  دنکیمن و  تیاعر  ار  کیدزن  ناشیوخ  قح  درادیمن و  هگن  ار  سک  چـیه  مارتحا  درادـن و 
ناربمغیپ ناگتشرف و  ادخ و  و  دنامیم ، وا  رد  تسا  رود  ادخ  تمحر  زا  هک  یثیبخ  صقان  حور  دوریم و  نوریب  وا  زا  یسانشادخ  نامیا و 
حیـضوت هلاـسر  زا  ناـبز  تسا و  هایـس  وا  يور  تماـیق  زور  و  دوـشیمن ، لوـبق  وا  زاـمن  زور  لـهچ  اـت  و  دـننکیم ، تنعل  ار  وا  نینمؤـم  و 

ياهرفس رس  « 2117 «. » تسا دنلب  وا  یگنشت  دایرف  دزیریم و  شاهنیـس  هب  وا  ناهد  بآ  دیآیم و  نوریب  شناهد   422 ص : نتم ، لئاسملا ،
مه هرفس  نآ  زا  ندروخ  زیچ  زا  تسشن و  دیابن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دوش ، باسح  نانآ  زا  یکی  ناسنا  رگا  دنروخیم ، بارش  نآ  رد  هک 
دعب - 2 دیوشب . اذغ  زا  شیپ  ار  تسد  ودره  - 1 تسا : بحتسم  ندروخ  اذغ  رد  زیچ  دنچ  « 2118  » ندروخ اذغ  بادآ  درک . بانتجا  دیاب 

و دشکب ، تسد  همه  زا  دعب  دنک و  ندروخ  اذغ  هب  عورش  همه  زا  شیپ  نابزیم  - 3 دنک . کشخ  لامتسد  اب  دیوشب و  ار  دوخ  تسد  اذغ  زا 
وا پچ  فرط  هک  یـسک  هب  دسرب  ات  روط  نیمه  هتـسشن و  وا  تسار  فرط  هک  یـسک  دعب  دیوشب ، ار  دوخ  تسد  نابزیم  لوا  اذـغ  زا  شیپ 
رد - 4 دسرب . نابزیم  تسار  فرط  هب  ات  روط  نیمه  دیوشب و  ار  دوخ  تسد  هتسشن  نابزیم  پچ  فرط  هک  یسک  لوا  اذغ  زا  دعب  و  هتسشن ،
اب - 5 دیوگب . هَّللا » مسب   » زین اهنآ ، زا  کیره  ندروخ  تقو  رد  دشاب ، اذـغ  روج  دـنچ  هرفـس  کی  رـس  رگا  و  دـیوگب ، هَّللا » مِسب   » اذـغ لوا 

دناهتسشن هرفـس  کی  رـس  رفن  دنچ  رگا  - 7 دروخن . تشگنا  ود  اـب  دروخب و  اذـغ  رتشیب  اـی  تشگنا  هس  اـب  - 6 دروخب . اذـغ  تسار  تسد 
دمح ار  ملاع  دنوادخ  اذغ  زا  دـعب  - 9 دهدب . لوط  ار  ندروخ  اذغ  دنیشنب و  دایز  هرفـس  رـس  - 8 دروخب . شدوخ  ولج  ياذغ  زا  یـسکره 
يارب دزیریم ، نوریب  هچنآ  تسا  بحتـسم  دروخب ، اذـغ  ناـبایب  رد  رگا  یلو  دروخب  دـنک و  عـمج  دزیریم  هرفـس  نوریب  هچنآ  - 10 دنک .

، لئاسملا حیضوت  هلاسر  دزادنیب . پچ  ياپ  يور  ار  تسار  ياپ  دباوخب و  تشپ  هب  اذغ  ندروخ  زا  دعب  - 11 دراذگب . تاناویح  ناگدنرپ و 
کی بآ و  يارب  موس  کی  اذغ و  يارب  ار  هدعم  موس  کی  تسا  بحتـسم  - 13 دروخب . کمن  نآ  رخآ  اذـغ و  لوا  - 12 423 ص : نتم ،
هلاسر تسا . هورکم  ندشریـس  هزادـنا  هب  نینچمه  نتفر و  هار  لاـح  رد  ندروخ  اذـغ  « 2119 . » دـهد رارق  ندرک  سفنت  تحار  يارب  موـس 

424 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت 

مَسَق ماکحا 

بجاو دوخ  رب  تسا ، هدش  یهن  هک  ار  يراک  كرت  ای  تسا و  عراش  بولطم  هک  ار  يراک  ماجنا  ندروخ ، مسق  اب  دـناوتیم  ناسنا  « 2120»
ًادـمع هچنانچ  دـشکن ، راگیـس  ای  دریگب  هزور  هک  دروخب  مسق  اًلثم  دـنک ، كرت  اـی  دـهد  ماـجنا  ار  يراـک  دروخب  مسق  رگا  « 2121 . » دنک

، دهد ماجنا  ار  اهنآ  دناوتن  رگا  و  دناشوپب ، ار  نانآ  ای  دنک  ریـس  ار  ریقف  هد  ای  دنک  دازآ  هدنب  کی  ینعی  دهدب ، هرافک  دـیاب  دـنک ، تفلاخم 
رایتخا دصق و  يور  زا  دشاب و  لقاع  غلاب و  دـیاب  دروخیم  مسق  هک  یـسک  - 1 دراد : طرـش  دنچ  مسق  « 2122 . » دریگب هزور  زور  هس  دـیاب 

لاـح رد  رگا  تسا  نینچمه  و  تسین ، تسرد  دـناهدرک  شروـبجم  هک  یـسک  تـسم و  هناوـید ، هـچب ، ندروـخ  مـسق  سپ  دروـخب ، مـسق 
دروخیم مسق  هک  ار  يراک  دشابن و  هورکم  مارح و  دیاب  دهد ، ماجنا  دروخیم  مسق  هک  ار  يراک  - 2 دروخب . مسق  دصق  نودب  تینابصع 

اب مسق  قلعتم  و  دوشیمن ، دقعنم  دشاب ، يویند  دنچره  تسا ، حجار  هک  يرما  كرت  رب  مسق  دشابن و  بحتـسم  ای  بجاو  دیاب  دـنک ، كرت 
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یماسا زا  یکی  هب  - 3 تسا . طایتحا  رب  ینبم  حابم ، ینعی  نیفرطلا ، يواستم  رما  رد  مسق  داقعنا  یلو  دـنکیم  تیافک  عطق  روط  هب  ناـحجر 
ادخریغ هب  هک  دروخب  مسق  یمسا  هب  رگا  زین  و  هَّللا ،»  » و ادخ »  » دننام دوشیمن ، هتفگ  وا  سدقم  تاذ  ریغ  هب  هک  دروخب  مسق  ملاع  دنوادخ 

تاذ  425 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دیوگب  ار  مسا  نآ  یـسک  تقوره  هک  دوشیم  قالطا  ادخ  رب  يردق  هب  یلو  دـنیوگیم  مه 
رد ای  دسیونب  رگا  و  دروایب ، نابز  هب  ار  مسق  - 4 تسا . حیحـص  دروخب ، مسق  قزار »  » و قلاخ »  » هب هک  نآ  لثم  دیآیم ، رظنرد  قح  سدقم 

نکمم وا  يارب  مسق  هب  ندرک  لمع  - 5 تسا . حیحص  دروخب ، مسق  هراشا  اب  رگا  لال  صخش  یلو  تسین ، حیحص  دنک ، دصق  ار  نآ  شبلق 
هتشاد تقشم  شیارب  ای  دوش ، زجاع  هدرک  نیعم  مسق  يارب  هک  یتقو  رخآ  ات  ًادعب  یلو  هدوب  نکمم  دروخیم  مسق  هک  یعقوم  رگا  و  دشاب ،

زا ار  شرـسمه  رهوش ، ای  دنک و  یهن  ندروخ  مسق  زا  ار  دـنزرف  ردـپ ، رگا  « 2123 . » دروخیم مهب  هدـش  زجاع  هک  یتقو  زا  وا  مسق  دـشاب ،
زین نانآ  مسق  دروخب ، مسق  رهوش  نذا  نودـب  نز  و  ردـپ ، نذا  نودـب  رـسپ  رگا  هکلب  تسین ، حیحـص  نانآ  مسق  دـیامن ، یهن  ندروخ  مسق 

، دنک كرت  ار  یهورکم  ای  تیـصعم  ای  و  دـهد ، ماجنا  ار  یبحتـسم  ای  بجاو  راک  هک  دروخب  مسق  ناسنا  رگا  « 2124 . » دش دهاوخن  دقعنم 
«2126 . » درادن هرافک  یشومارف  ای  رارطـضا  تروص  رد  مسق  زا  فّلخت  « 2125 . » دراد هرافک  نآ  تفلاخم  دنک و  لمع  مسق  دافم  هب  دـیاب 

نینچ ادخ  هب  دیوگب : هرمزور  تاملاکم  رد  اًلثم  دروخب ، مسق  دشاب  هتـشاد  يراک  كرت  ای  ماجنا  رب  یبلق  میمـصت  هک  نیا  نودب  ناسنا  رگا 
رگا « 2127 . » تسا هانگ  دشاب  غورد  رگا  و  تسا ، هورکم  دـشاب  تسار  رگا  یلو  تسین  هرافک  بجوم  مسق  هنوگ  نیا  دـشن ، نینچ  ای  دـش 
دهد تاجن  یملاظ ، رـش  زا  ار  يرگید  ناملـسم  اـی  شدوخ  هک  نیا  يارب  رگا  و  تسا ، مارح  دروخب  مسق  یناملـسم  قح  ندرب  نیب  زا  يارب 

426 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دوشیم . بجاو  یهاگ  هکلب  درادن ، یلاکشا  دروخب  غورد  مسق 

دهع رذن و 

بجاو دوخ  رب  هدش  عقاو  یهن  دروم  هک  ار  يراک  كرت  ای  تسا و  عراش  بولطم  هک  يراک  ماجنا  ندرک ، رذن  اب  دـناوتیم  ناسنا  « 2128»
«2130 . » تسین حیحص  رفاک  ای  هناوید ، ای  غلابریغ  زا  رذن  نیا  رب  انب  دشاب . ناملسم  غلاب و  لقاع ، دیاب  دنکیم  رذن  هک  یـسک  « 2129 . » دنک

هدش رایتخایب  هک  يروط  هب  دشاب  ینابصع  ای  دشاب ، هدش  روبجم  یسک  رگا  نیاربانب  دنک ، رذن  دوخ  رایتخا  هب  دیاب  دنکیم  رذن  هک  یـسک 
هک یسک  هیفـس و  « 2131 . » تسین حیحـص  وا  رذن  دنک ، رذن  میمـصت  نودـب  یهابتـشا و  ای  یهجوت  یب  تلفغ و  لاح  رد  یـسک  ای  دـشاب ،
هب دیاب  دنکیم  رذن  هک  یسک  « 2132 . » تسین حیحص  نانآ  زا  دشاب  یلام  لئاسم  هب  طوبرم  هک  يرذن  هدش ، تسکشرو  ینعی  تسا  سّلفم 

رذن عقوم  تسا  یفاک  نیاربانب  تسین ، حیحص  دنکن ، رذن  ادخ  يارب  رگا  نیاربانب  دنک ، رذن  لاعتم  دنوادخ  هب  ندش  کیدزن  تبرق و  دصق 
یبرع هک  یـسک  رگا  و  مهدـب ،» ماجنا  ار  راک  نالف  هک  دـشاب  نم  هدـهع  هب  دـنوادخ ، يارب  : » ینعی َّیَلَع ،» ِهَِّلل  : » دـیوگب رهظا  رب  اـنب  ندرک 

ای بجاو  راک  نآ  برقاربانب ، دیاب  دهد ، ماجنا  ار  يراک  دـنک  رذـن  رگا  « 2133 . » تسا یفاک  دـیوگب  ینابز  ره  هب  ار  نآ  همجرت  دـنادیمن 
ای مارح  راک  نآ  دیاب  دنک ، كرت  ار  يراک  دنک  رذن  رگا  و  تسین ، حیحـص  دهد ، ماجنا  یحابم  راک  دـنک  رذـن  رگا  سپ  دـشاب ، بحتـسم 

تشادن و تردق  ًاتداع  ای  اًلقع  يزیچ  هب  رگا  نیاربانب  دشاب ، هتـشاد  ییاناوت  تردـق و  هدرک  رذـن  هک  هچنآ  هب  دـیاب  « 2134 . » دشاب هورکم 
نیا دنک ، رذن  اًلثم  دهد ، رارق  ینّیعم  تیـصوصخ  رذن  رد  رگا  « 2135  » 427 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسین . حیحـص  درک ، رذن 
نامه هب  دیاب  میامن ، ءادهشلادیس  ترضح  هضور  جرخ  ار  لام  نیا  ای  مریگب ، هزور  ار  زور  نالف  ای  منک ، فرـصم  دجـسم  نالف  رد  ار  لوپ 
ًاعـضو بجاو  طایتحا  رب  انب  رهوش ، هزاجا  نودب  نز ، رذـن  « 2136 . » دنکب دـناوتیمن  نآ  اب  تفلاخم  دـنک و  لمع  هدرک  رذـن  هک  یتروص 

ربانب و  مَسَق »  » هرافک رهظا - رب  انب  نآ - هرافک  و  دهدب ، هرافک  دیاب  دـنکن ، لمع  دوخ  رذـن  هب  رایتخا  يور  زا  رگا  « 2137 . » دوشیم دقعنم 
، بجاو طایتحا  ربانب  نآ  هرافک  دـشاب ، هدرک  نیعم  هزور  رذـن  رگا  زین  و  تسا . ناضمر  هام  هزور  يدـمع  راطفا  هراـفک  بحتـسم ، طاـیتحا 

دیع اههعمج  زا  یکی  هچنانچ  دریگب ، هزور  ار  هعمج  زور  اًـلثم  هتفه ، ره  رد  هک  دـنک  رذـن  رگا  « 2138 . » تسا يدـمع  راطفا  هرافک  نامه 
ار زور  نآ  دیاب  دش ، ادیپ  وا  يارب  ضیح  اًلثم  دراد ، نتفرگ  هزور  تهج  يرذع  ای  تسا ، مارح  نآ  رد  نتفرگ  هزور  هک  دـشاب  نابرق  ای  رطف 
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هقدص نداد  زا  شیپ  هچنانچ  دهد ، هقدص  ار  لام  زا  ینیعم  رادقم  هک  دـنک  رذـن  رگا  « 2139 . » دروآ اجب  ار  نآ  ياـضق  هکلب  دریگن ، هزور 
رگید ریقف  هب  ار  نآ  دناوتیمن  دهد ، هقدـص  ینّیعم  ریقف  هب  هک  دـنک  رذـن  رگا  « 2140 . » دوش هداد  هقدص  وا  لام  زا  رادـقم  نآ  دـیاب  دریمب ،

ار نآ  دیاب  دـنک ، رذـن  يزیچ  ناگداز  ماما  ای  ناماما  زا  یکی  مرح  يارب  رگا  « 2141 . » دهدب وا  هثرو  هب  دـیاب  دریمب  ریقف  نآ  رگا  و  دـهدب ،
فرـصم هچنانچ  دـنک ، رذـن  ناماما  زا  یکی  يارب  ار  يزیچ  رگا  « 2142 . » دـنک فرـصم  اهنیا  دـننام  مرح و  شرف  ییانـشور و  ریمعت و  رد 

دننام دجسم و  ای  دهدب و  راّوز  ارقف و  هب  دیاب  هدرکن ، دصق  ار  ینیعم  فرصم  رگا  و  دناسرب ، فرـصم  نامه  هب  دیاب  هدرک ، دصق  ار  ینّیعم 
ینیعم دنفسوگ  هاگره  « 2143 . » دنک رذن  هدازماما  يارب  ار  يزیچ  رگا  تسا  نینچمه  و  دـنک ؛ هیدـه  ماما  نآ  هب  ار  نآ  باوث  دزاسب و  نآ 

حیـضوت هلاسر  دوب . دهاوخ  رذن  ءزج  رذن ، زا  دعب  دوشیم  ّدلوتم  وا  زا  هچنآ  یقاچ و  مشپ و  دنک ، رذـن  ناماما  زا  یکی  ای  هقدـص ، يارب  ار 
دهد و ماجنا  ار  یلمع  دسرب ، تمالـس  هب  شرفاسم  ای  دوش و  بوخ  وا  ضیرم  رگا  هک  دنک  رذـن  هاگره  « 2144  » 428 ص : نتم ، لئاسملا ،
هک تسا  نآ  دهع  « 2145 . » تسین بجاو  رذن  هب  لمع  هتـشگرب ، تمالـس  هب  رفاسم  هدش و  بوخ  ضیرم  رذن  زا  لبق  هک  دوش  مولعم  ًادعب 
زین دهع  رد  دش ، نایب  رذن  ندوب  حیحص  يارب  هک  یطیارش  مامت  دیامن و  كرت  ای  دهد  ماجنا  ار  يراک  هک  ددنبیم  نامیپ  دنوادخ  اب  ناسنا 
َهَّللا ُتْدَهاع  : » تسا نینچ  دنک ، بجاو  دوخ  رب  ار  يراک  كرت  ای  راک  ماجنا  دهاوخیم  هک  یـسک  يارب  دهع  هغیـص  « 2146 . » تسا ربتعم 

و دروایب ، نابز  هب  ار  راک  نآ  رخآ ، ات  اذَک » َلَْعفا   » ياج هب  اذَـک ،» َكُْرتا  ْوا  اذَـک  َلَْعفا  ْنا  ِهَّللا  ُدـْهَع  َّیَلَع   » ای اذَـک » َكُْرتا  ْوا  اذَـک  َلَْعفا  ْنا 
و دیوگب ، قلطم  روط  هب  ای  دـیامن و  يرگید  رما  ققحت  هب  طورـشم  ار  راک  نآ  كرت  ای  راک  ماجنا  دـهع ، هغیـص  ندـناوخ  ماگنه  دـناوتیم 

دوخ یعرـش  تجاح  هب  رگا  هک  دنک  دـهع  ادـخ  اب  هاگره  « 2147 . » دش نایب  مسق  رذـن و  رد  هک  تسا  یطیارـش  لثم  هدـننک  دـهع  طیارش 
هتـشاد یتجاح  هک  نیا  نودب  رگا  زین  و  دهد ، ماجنا  ار  راک  نآ  دش  هدروآرب  شتجاح  هک  نآ  زا  دعب  دیاب  دهد  ماجنا  ار  يریخ  راک  دـسرب 

دهدب و هرافک  دیاب  دنکن  افو  دوخ  دـهع  هب  رگا  « 2148 . » دوشیم بجاو  وا  رب  لمع  نآ  دهد ، ماجنا  ار  يریخ  لمع  هک  دنک  دـهع  دـشاب 
429 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا . ناضمر  هام  هزور  ِيدمع  راطفا  هرافک  طایتحاربانب  نآ  هرافک 

فْقَو

هدـنیآ لئاسم  رد  نآ  ماـکحا  و  دـهد ، صاـصتخا  ینیعم ، فراـصم  دراوم و  هب  صوصخم  تروص  هب  ار  یلاـم  ناـسنا  هک  تسا  نآ  فقو 
ای دنـشخبب  ار  نآ  دنناوتیمن  نارگید  وا و  دوخ  دوشیم و  جراخ  وا  کلم  زا  دنک ، فقو  ار  يزیچ  یـسک  رگا  « 2149 . » دش دهاوخ  هتفگ 

روط هب  تسا  هدش  نایب  لصفم  ياهباتک  رد  هک  ردان  رایـسب  دراوم  زا  یـضعب  رد  یلو  دربیمن ، ثرا  کلم  نآ  زا  مه  یـسک  دنـشورفب و 
، مدرک فقو  ار  دوخ  هناخ  دیوگب ، اًلثم  رگا  هکلب  دنناوخب ، یبرع  هب  ار  فقو  هغیص  تسین  مزال  « 2150 . » تسا زیاج  نآ  نتخورف  ییانثتسا ،

هغیـص ندناوخ  زا  شیپ  دنک و  نیعم  فقو  يارب  ار  یکلم  رگا  « 2151 . » تسا طایتحا  قباطم  ندرک  لوبق  فقو  رد  تسا و  حیحـص  فقو 
یتدم ات  هک  دنک  طرش  دناوتیم  رهظا  رب  انب  دنکیم ، فقو  ار  یلام  هک  یسک  « 2152 . » تسین تسرد  فقو  دریمب ، ای  دوش  نامیشپ  فقو 
یتروص رد  فقو  « 2153 . » دسرب اهنآ  هب  لام  نآ  عفانم  دنیامن و  هدافتـسا  هفوقوم ، لام  زا  وا  نیقلعتم  ای  شدوخ و  تسا  هدنز  یتقو  ات  ای  و 

ریغـص دالوا  رب  ار  يزیچ  رگا  یلو  دـنهدب ، وا  ّیلو  ای  لیکو ، ای  هدـش  فقو  وا  يارب  هک  یـسک  فرـصت  هب  ار  فقو  لام  هک  تسا  حـیحص 
ار دجسم  رگا  « 2154 . » تسا حیحـص  فقو  دیامن  يرادهگن  نانآ  فرط  زا  دوش ، نانآ  کلم  زیچ  نآ  هک  نیا  دصق  هبو  دـنک  فقو  دوخ 

زامن دجـسم  نآ  رد  هک  دهد   430 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  هزاجا  ندرک  راذـگاو  دـصق  هب  فقاو  هک  نآ  زا  دـعب  دـننک ، فقو 
رایتخا دصق و  اب  لقاع و  غلاب ، دیاب  هدـننک  فقو  « 2155 . » دوشیم تسرد  فقو  دناوخ ، زامن  دجـسم  نآ  رد  رفن  کی  هک  نیمه  دنناوخب ،

دنک فقو  ار  يزیچ  رگا  دیامن ، فرـصت  دوخ  لام  رد  درادن  قح  نوچ  هیفـس  نیا  رب  انب  دنک ، فرـصت  دوخ  لام  رد  دناوتب  ًاعرـش  دـشاب و 
زا یضعب  هک  یصاخشا  يارب  فقو  یلو  تسین ، تسرد  دنک  فقو  دناهدماین  ایند  هب  هک  یناسک  يارب  ار  یلام  رگا  « 2156 . » تسین حیحص 

فقو شدوخ  رب  ار  يزیچ  رگا  « 2157 . » دنوشیم کیرش  نارگید  اب  ّدلوت  زا  دعب  دناهدماین  ایند  هب  هک  اهنآ  حیحص و  دناهدمآ  ایند  هب  اهنآ 
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رب ار  یلام  اًلثم  رگا  یلو  تسین ، حیحـص  دنیامن  شاهربقم  جرخ  وا  گرم  زا  دعب  ار  نآ  يدیاع  هک  دنک  فقو  ار  یناکد  هک  نآ  لثم  دنک ،
، دنک نیعم  ّیلوتم  هدرک  فقو  هک  يزیچ  يارب  رگا  « 2158 . » دیامن هدافتـسا  فقو  عفانم  زا  دناوتیم  دوش ، ریقف  شدوخ  دنک و  فقو  ارقف 

دروم رد  دـشاب ، هدرک  فقو  دوخ  دالوا  رب  اًلثم  یـصوصخم ، دارفا  رب  هچناـنچ  دـنکن ، نیعم  رگا  و  دـنیامن . راـتفر  وا  داد  رارق  قباـطم  دـیاب 
دروم رد  یلو  تسا  عرـش  مکاح  اب  رایتخا  دراد ، تلاخد  زین  دـعب  تاقبط  ندرب  عفن  رد  هک  تسا ، فقو  تحلـصم  هب  طوبرم  هک  ییاهزیچ 

ّیلو اب  رایتخا  دنـشابن  غلاب  رگا  و  تسا ، نانآ  دوخ  اب  رایتخا  دنـشاب ، غلاـب  اـهنآ  رگا  تسا ، دوجوم  هقبط  ندرب  عفن  هب  طوبرم  هک  ییاـهزیچ 
فقو ای  دـنک ، فقو  تاداس  ای  ارقف  رب  اًـلثم  ار ، یکلم  رگا  « 2159 . » تسین مزال  عرـش  مکاح  هزاجا  فقو  زا  هدافتـسا  يارب  تسا و  ناشیا 

. تسا عرـش  مکاح  اب  نآ  رایتخا  دشاب ، هدرکن  نیعم  یلوتم  کلم  نآ  يارب  هک  یتروص  رد  دـسرب ، تاریخ  فرـصم  هب  نآ  عفانم  هک  دـنک 
هچنانچ دننک ، هدافتـسا  نآ  زا  رگید  هقبط  زا  دعب  ياهقبط  ره  هک  دنک  فقو  دوخ  دالوا  رب  اًلثم  یـصوصخم ، دارفا  رب  ار  یکلم  رگا  « 2160»

لطاب هراجا  دـشاب  هدرک  ار  دـعب  هقبط  تحلـصم  اـی  فقو  تحلـصم  تاـعارم  هک  یتروص  رد  دریمب ، دـهد و  هراـجا  ار  نآ  کـلم ، ّیلوتم 
هراجا تدـم  نیب  رد  دـنهد و  هراجا  ار  نآ  هدـش  فقو  اهنآ  رب  کلم  هک  یناسک  زا  هقبط  کی  دـشاب و  هتـشادن  یلوتم  رگا  یلو  دوشیمن .

رجأتسم هک  یتروص  رد  و  دوشیم ، لطاب  هراجا  دنهدن ، هزاجا  دعب   431 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  هقبط  هک  یتروص  رد  دنریمب ،
یلوتم رگا  « 2161 . » دریگیم نانآ  لام  زا  ار  هراجا  تدـم  رخآ  ات  ناشندرم  نامز  زا  هراجالا  لام  دـشاب ، هداد  ار  تدـم  مامت  هراجالا  لاـم 

مکاح ناکما ، تروص  رد  دشاب ، هدش  فقو  مومع  يارب  هچنانچ  دناسرن ، هدش  نیعم  هک  یفرـصم  هب  ار  نآ  تادـیاع  دـنک و  تنایخ  فقو 
، رگید ياههدافتـسا  يارب  ناوتیمن  دناهدرک ، فقو  هینیـسح  يارب  هک  ار  یـشرف  « 2162 . » دـیامن نیعم  ینیما  ّیلوتم  وا  ياج  هب  دـیاب  عرش 

432 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دشاب . هینیسح  کیدزن  دجسم  نآ  هچ  رگا  دنربب ، دجسم  ریغ  ای  دجسم  هب  زامن  يارب  یتح 

تّیصو

کلم وا  لام  زا  يزیچ  شگرم  زا  دعب  دیوگب  ای  دنهد ، ماجنا  ییاهراک  وا  يارب  شگرم  زا  دعب  دنک  شرافـس  ناسنا  هک  تسا  نآ  تیـصو 
، دننکیم تیـصو  وا  هب  هک  ار  یـسک  و  دنک ، نیعم  تسرپ  رـس  مّیَق و  تسوا  اب  نانآ  رایتخا  هک  یناسک  دوخ و  دالوا  يارب  ای  دشاب ، یـسک 

دنک تیـصو  دناوتیم  تسا ، هدنز  اهنآ  زا  یکی  هک  یتروص  رد  دنراد  تیالو  لافطا  رب  هک  يردپ  دـج  ردـپ و  « 2163 . » دنیوگیم ّیصو 
یموس صخش  دوخ  زا  دعب  زین ، مود  صخش  هک  دنک  تیصو  دناوتیم  روط  نیمه  و  دشاب ، يرگید  صخـش  يارب  شلافطا  یتسرپرـس  هک 

یسک « 2164 . » تسا اهنآ  یعرـش  ّیلو  لافطا  مّیق  هکلب  تسین ، تباث  ردام  يارب  قح  نیا  یلو  دنک ، باختنا  لافطا  تسرپرـس  ناونع  هب  ار 
رب انب  « 2165 . » دشابن مه  لال  هچ  رگا  دنک  تیصو  دنامهفب ، ار  شدوصقم  هک  ياهراشا  اب  دناوتیم  رهظاربانب  دنک ، تیـصو  دهاوخیم  هک 

سپ تسین ، زیاج  تیصعم  رد  یلام  ندرک  فرص  هب  تیـصو  « 2166 . » دهد ماجنا  نتشون  هلیـسو  هب  ار  دوخ  تیـصو  دناوتیم  ناسنا  رهظا 
فرصم نیا  ًارصحنم  وا  دوصقم  هکنیا  طرش  هب  دشابیم ، لطاب  تسا  شقـسف  رد  قساف  شملظ و  رد  ملاظ  کمک  رب  لمتـشم  هک  یتیـصو 

نیب كرتشم  ّتیصو  دروم  رگا  نینچمه  ددرگیم و  فرصم  ریخ  ياههار  رد  یلو  تسا ، حیحص  ّتیصو  لصا  هنرگ  و  دشاب ، هدوب  صاخ 
و تسین ، حیحص  تروص  نیا  رد  هک  هدومن ، مارح  دصق  تیـصو  رد  هک  مینادب  هک  نآ  رگم  دوشیم ، لالح  رب  لمح  دشاب ، مارح  لالح و 

حیـضوت هلاـسر  تسا  هدوب  لـالح  تعفنم  وا  دوصقم  هک  مینادـب  یلو  تسا  مارح  رد  ًاـبلاغ  نآ  زا  هدافتـسا  هک  درک  يزیچ  هب  تیـصو  رگا 
«2167 . » تسا حیحـص  تیـصو  دشابن ، تیـصعم  ماجنا  هب  کمک  ًافرع  دـشاب و  لالح  رد  فرـصم  هب  نانیمطاو   433 ص : نتم ، لـئاسملا ،
، تسا لطاب  اهنآ  لاثما  كوخ و  گس و  ای  بارش  هب  تیصو  سپ  دشاب ؛ هتـشاد  کّلمت  تیلباق  دیاب  دریگیم  رارق  تیـصو  دروم  هک  یلام 
ای تقوم  تنوکـس  هب  ندومن  تیـصو  « 2168 . » دـشاب ندرک  هکرـس  يارب  بارـش  هب  تیـصو  لـثم  یلـالح ، تهج  وا  دوصقم  هک  نآ  رگم 

تیـصو لاح  رد  دوجوم  هویم  لماش  تروص  نیا  رد  هک  یتخرد ، هویم  هب  تیـصو  تسا  نینچمه  و  تسا ، حیحـص  ياهناخ  رد  یگـشیمه 
رگم تسین  حیحص  هیفس  صخش  تیـصو  « 2169 . » دـشاب هتـشاد  دوجو  تیـصو  دروم  زا  نآ  جورخ  رب  ياهنیرق  هک  نآ  رگم  دوشیم ، مه 
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رگا هدش ، تسکـشرو  هک  یـسک  ّتیـصو  و  دنک ، یـسک  لام  ار  يزیچ  دـهاوخب  هک  دـشابن  یلام  روما  هب  طوبرم  دـشاب و  ییالقع  هک  نیا 
یلو دشاب ، لقاع  غلاب و  دیاب  دنکیم  تیصو  هک  یـسک  « 2170 . » تسا حیحص  دشاب ، هتشادن  شیاهراکبلط  قوقح  اب  تمحازم  وا  تیـصو 

زین و  تسا ، حیحـص  وا  تیـصو  رهظا ، ربانب  دـشاب ، لقاع  غلاب  دارفا  لثم  وا  تیـصو  رگا  دـهدیم ، زیمت  ار  دـب  بوخ و  هک  ياهلاس  هد  هچب 
هک یسک  « 2171 . » تسین حیحص  تروصنیا  ریغ  رد  دشاب و  هدرکن  روبجم  ار  وا  یسک  دنک و  تیـصو  رایتخا  يور  زا  دیاب  هدننک  تیـصو 
وا ندرم  هب  نامگ  ای  نیقی  نآ ، هطساو  هب  هک  تسا  هدروخ  یمس  هک  یسک  رهظا  ربانب  روط  نیمه  و  هدز ، دوخ  هب  یمخز  اًلثم  دمع  يور  زا 

یلو درک  ّتیـصو  لمع  نیا  زا  دعب  رگا  و  تسین ، حیحـص  دنناسرب  یفرـصم  هب  ار  وا  لام  زا  يرادقم  هک  دـنک  تیـصو  رگا  دوشیم ، ادـیپ 
طایتحا قبط  رب  ّتیصو  هب  لمع  رد  دیاب  درکن ، دیدجت  رگا  و  تسا ، تیـصو  دیدجت  رد  طایتحا  تسا و  لمأت  تیـصو  نیا  ذوفن  رد  درمن ،

ار زیچ  نآ  صخـش  نآ  یتروص  رد  طوحا ، ربانب  دـنهدب ، یـصخش  هب  ار  يزیچ  هک  دـنک  تیـصو  ناسنا  رگا  « 2172 . » دوش لمع  بساـنم 
ّدر هدننک  تیـصو  ندرم  زا  دـعب  درک و  لوبق  رگا  و  دـشاب ، هدـننک  تیـصو  تایح  لاح  رد  هچ  رگا  دـنک ، لوبق  ار  نآ  هک  دوشیم  کلام 

نانیمطا دروم  لقاع و  غلاب و  دیاب  ّیصو  « 2173 . » تسا هدیافیب  وا  ّدر  تسوا و  ِنآ  زا   434 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  لام  درک ،
ای دشاب  درم  دـناوتیم  یـصو  و  دوشیم ، بلـس  وا  زا  تافّرـصت  قح  ددرگیم و  لطاب  شتیاصو  دـش ، رهاظ  وا  زا  یتنایخ  رگا  سپ  دـشاب ،

یصو دنچ  یسک  رگا  « 2174 . » دشاب ناملسم  دیاب  ناملـسم  تیم  ّیـصو  و  نآ ، ریغ  ای  دشاب  هدننک  تیـصو  ثراو  انیب ، ای  دشاب  انیبان  نز ،
رگیدکی زا  تیـصو  ماجنا  رد  تسین  مزال  دننک ، لمع  تیـصو  هب  ییاهنت  هب  مادکره  هک  دـشاب  هداد  هزاجا  هچنانچ  دـنک ، نیعم  دوخ  يارب 

هب رگیدکی  رظن  اب  دیاب  دشاب ، هدادن  هزاجا  رگا  و  دشاب ، هدرکن  راهظا  يزیچ  دروم  نیا  رد  رگا  رهظا  رب  انب  تسا  نینچمه  و  دنریگب ، هزاجا 
رد دنـشاب ، هتـشاد  فالتخا  تحلـصم  صیخـشت  رد  و  دننک ، لمع  تیـصو  هب  رگیدکی  اب  هک  دنوشن  رـضاح  رگا  و  دـنیامن ، لمع  تیـصو 

یسک رظن  میلست  هک  دنکیم  روبجم  ار  اهنآ  عرش  مکاح  دنامب ، لطعم  تیـصو  هب  لمع  هک  دوش  بجوم  نداد  تلهم  ریخأت و  هک  یتروص 
درکن لوبق  نانآ  زا  یکی  رگا  و  دیامنیم ، نیعم  ار  نارگید  نانآ  ياج  هب  دـننکن ، تعاطا  رگا  و  دـهدیم ، صیخـشت  ار  حالـص  هک  دـنوش 
یـصو فرـصت  رهظاربانب  دـهد ، رارق  رظان  ار  يرگید  یـصو و  ار  یـصخش  رگا  « 2175 . » دـیامنیم نییعت  وا  ياـج  هـب  ار  رگید  رفن  کـی 

، درک عاـنتما  هلخادـم  زا  اـی  دوـمن  تاـفو  رظاـن  رگا  و  دـنک ، فرـصت  اًلقتـسم  دـناوتیمن  مه  رظاـن  و  تسا ، رظاـن  قـفاوم  يأر  هب  طورـشم 
تیـصو زا  ناسنا  رگا  « 2176 . » دـیامنیم هلخادـم  مکاح  درک  تافو  یـصو  رگا  و  تسا ، مکاح  رظن  هب  طونم  یـصو  فرـصت  طوحاربانب 

رییغت ار  دوخ  تیـصو  رگا  و  دوشیم ، لطاب  تیـصو  دنهدن ، وا  هب  دیوگب  دعب  دـنهدب ، یـسک  هب  ار  شلام  ثلث  دـیوگب  اًلثم  ددرگرب ، دوخ 
هب دـیاب  دوشیم و  لطاب  شلوا  تیـصو  دـیامن ، مّیق  وا  ياج  هب  ار  يرگید  دـعب  دـنک  نیعم  دوخ  ياـههچب  يارب  یمّیق  هک  نآ  لـثم  دـهد ،

یسک هب  هدرک  تیصو  هک  ار  ياهناخ  اًلثم  هتشگ ، رب  دوخ  تیصو  زا  دوش  مولعم  هک  دنک  يراک  رگا  « 2177 . » دنیامن لمع  وا  مود  تیصو 
یـسک هب  ار  ینیعم  زیچ  دنک  تیـصو  رگا  « 2178 . » دوشیم لطاب  تیـصو  دـیامن ، لیکو  نآ  شورف  يارب  ار  يرگید  ای  دـشورفب ، دـنهدب ،

دننک تمسق  ود  ار  زیچ  نآ  دیاب  دنهدب ، يرگید  هب  ار  نامه   435 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  فصن  هک  دنک  تیصو  دعب  دنهدب ،
هب ار  شلام  زا  يرادقم  دریمیم ، ضرم  نآ  هب  هک  یضرم  رد  یـسک  رگا  « 2179 . » دنهدب ار  نآ  تمـسق  کی  رفن  ود  نآ  زا  مادک  ره  هب  و 

لصا زا  هدیشخب ، یگدنز  لاح  رد  هک  ار  هچنآ  دنهدب ، رگید  یصخش  هب  يرادقم  مه  وا  ندرم  زا  دعب  هک  دنک  تیصو  دشخبب و  یصخش 
رگا تسا و  ذفان  تیصو  دشاب ، رتمک  ای  ثاریم  ثلث  رادقم  هب  رگا  هدرک ، تیـصو  هک  ار  يزیچ  و  درادن ، هثرو  نذا  هب  جایتحا  تسا و  لام 

هب ار  نآ  يدـیاع  دنـشورفب و  ار  وا  لام  ثلث  هک  دـنک  تیـصو  رگا  « 2180 . » دراد هثرو  نذا  هب  جایتحا  نآ  يداـیز  دـشاب ، ثلث  زا  رتداـیز 
راکهدب یـصخش  هب  يرادـقم  دـیوگب  دریمیم ، نآ  هب  هک  یـضرم  رد  رگا  « 2181 . » دنیامن لمع  وا  هتفگ  قباطم  دـیاب  دـنناسرب ، یفرـصم 

دـشابن مهتم  رگا  و  دنهدب ، وا  ثلث  زا  هدرک  نیعم  هک  ار  يرادقم  دیاب  تسا ، هتفگ  هثرو  هب  ندز  ررـض  يارب  هک  دشاب  مهتم  هچنانچ  تسا ،
نآ دیاب  دنهدب ، یـسک  هب  ار  يزیچ  هک  دـنک  تیـصو  ناسنا  رگا  « 2182 . » دـنهدب شلام  لصا  زا  دـیاب  دوشن ، وا  هتفگ  رکنم  مه  یـسک  و 
رگا یلو  تسا ، لطاب  دنهدب ، يزیچ  دوش  هلماح  نز  نالف  تسا  نکمم  هک  ياهچب  هب  دنک  تیـصو  رگا  سپ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  صخش 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 293 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


هب هدنز  رگا  سپ  تسا ، حیحص  تیصو  دشاب ، هتشادن  حور  زونه  هچ  رگا  دنهدب ، يزیچ  تسا  ردام  مکـش  رد  هک  ياهچب  هب  دنک  تیـصو 
تیـصو وا  يارب  هک  ار  هچنآ  دوشیم و  لطاب  تیـصو  دـمآ ، ایند  هب  هدرم  رگا  و  دـنهدب ، وا  هب  هدرک  تیـصو  هک  ار  هچنآ  دـیاب  دـمآ ، ایند 

، ارقف لثم  دنتسه ، یصاخ  تفـص  هب  فوصوم  هک  یهورگ  يارب  درک  ّتیـصو  رگا  « 2183 . » دننکیم تمـسق  ناشدوخ  نایم  هثرو  هدرک ،
دمهفب ناسنا  رگا  « 2184 . » تسین یفاک  تیـصو  نامز  رد  شدوجو  دشاب و  دوجوم  مه  هدننک  تیـصو  گرم  ماگنه  رد  رقف  تفـص  دـیاب 

وا ندرم  زا  دعب  تسین  مزال  تسین ، رضاح  وا  تیصو  ماجنا  يارب  هک  دناسرب  هدننک  تیصو  عالطا  هب  هچنانچ  هداد ، رارق  ّیصو  ار  وا  یسک 
هب  436 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دمهفب و  ای  هدادرارق ، یـصو  ار  وا  هک  دمهفن  وا  ندرم  زا  شیپ  رگا  یلو  دنک . لمع  تیـصو  هب 

دیاب دشاب ، هتشادن  تقشم  هک  یتروص  رد  دسرن ، وا  هب  یلو  دهدب  عالطا  ای  تسین ، رضاح  تیصو  هب  ندرک  لمع  يارب  هک  دهدن  عالطا  وا 
مکاح دوش ، رفاک  ای  هناوید ، ای  دریمب ، ود  نآ  زا  یکی  هچناـنچ  دـهدرارق ، یـصو  ار  رفن  ود  یـسک  رگا  « 2185 . » دهد ماجنا  ار  وا  تیـصو 

ای دـنریمب ، ودره  رگا  و  دـشاب ؛ هدرک  طرـش  ار  ود  ره  ندوب  هدـننک ، تیـصو  هک  یتروص  رد  دـنکیم ، نیعم  وا  ياج  هب  ار  رفن  کـی  عرش 
، مود رفن  ندرک  نیعم  دنک ، یلمع  ار  تیـصو  دناوتب  رفن  کی  رگا  یلو  دنکیم . نیعم  ار  رگید  رفن  ود  عرـش  مکاح  دنوش ، رفاک  ای  هناوید ،

نیعم ار  رگید  رفن  کی  وا  کـمک  يارب  عرـش  مکاـح  دـهد ، ماـجنا  ار  ّتیم  ياـهراک  ییاـهنت  هب  دـناوتن  یـصو  رگا  « 2186 . » تسین مزـال 
اًلثم هدومن ، يدعت  ای  هدرک و  یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هچنانچ  دوش ، فلت  یـصو  تسد  رد  تیم  لام  زا  يرادـقم  رگا  « 2187 . » دنکیم

و تسا ، نماض  هتفر ، نیب  زا  هار  رد  هدرب و  يرگید  رهش  هب  ار  لام  وا  هدب و  رهش  نالف  يارقف  هب  رادقم  نالف  هک  تسا  هدرک  تیـصو  ّتیم 
صخـش نآ  رگا  هک  دیوگب  دـنک و  یـصو  ار  یـصخش  ناسنا  هاگ  ره  « 2188 . » تسین نماـض  هدومنن ، مه  يدـعت  هدرکن و  یهاـتوک  رگا 

رب هک  یّجح  « 2189 . » دهد ماجنا  ار  ّتیم  ياهراک  دیاب  مود  یصو  درم ، وا  یصو  هک  نآ  زا  دعب  دشاب ، یـصو  رگید  صخـش  نالف  دریمب 
تیم هکرت  لصا  زا  دیاب  دـشابیم ، بجاو  اهنآ  ندرک  ادا  ملاظم ، تاکز و  سمخ و  لثم  هک  ار  یقوقح  يراکهدـب و  تسا و  بجاو  ّتیم 

تاکز و سمخ و  لثم  هک  یقوقح  بجاو و  جح  یهدب و  زا  ّتیم  لام  رگا  « 2190 . » دشاب هدرکن  تیصو  اهنآ  يارب  ّتیم  هچ  رگا  دنهدب ،
وا تیـصو  هب  دیاب  دنناسرب ، یفرـصم  هب  ار  ثلث  زا  يرادقم  ای  ثلث  هک  دـشاب  هدرک  تیـصو  هچنانچ  دـیایب ، دایز  تسا  بجاو  وا  رب  ملاظم 
وا لاـم  ثلث  زا  هدرک ، نیعم  تیم  هک  ار  یفرـصم  رگا  « 2191 . » تسا هثرو  لام  دنامیم ، هچنآ  دـشاب ، هدرکن  تیـصو  رگا  و  دـننک ، لمع 

ندـش یلمع  دوش  مولعم  هک  دـننک  يراک  اـی  دـننزب ، یفرح  هثرو  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  ثلث  زا  رتشیب  رد  وا  تیـصو  دـشاب ، رتشیب 
مه وا  ندرم  زا  دعب  یتدم  رگا  و  تسین ؛  437 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  یفاک  نانآ  ندوب  یضار  اهنت  دناهداد و  هزاجا  ار  تیصو 

هزاجا شندرم  زا  شیپ  وا  هثرو  و  دـشاب ، رتشیب  وا  لام  ثلث  زا  هدرک ، نیعم  تیم  هک  ار  یفرـصم  رگا  « 2192 . » تسا حیحص  دنهدب ، هزاجا 
تیصو هک  لام  ثلث  زا  دوصقم  « 2193 . » دندرگرب دوخ  هزاجا  زا  دنناوتیمن  رهظا  ربانب  وا  ندرم  زا  دعب  دوش ، یلمع  وا  تیـصو  هک  دنهدب 

تافو تقو  رد  شلاوما  ثلث  رادـقم  لاوما ، ناـصقن  رثا  رد  رگا  سپ  تسا ، هدـننک  ّتیـصو  تاـفو  تقو  رد  لاـم  ثلث  تسا ، ذـفان  نآ  رد 
ار یفرصم  یلو  دنک  ثلث  هب  تیـصو  تیم  رگا  « 2194 . » تسا ذفان  دوجوم ، لاوما  ثلث  رد  وا  تیـصو  دشاب ، هدش  تیـصو  نامز  زا  رتمک 

دیاب درک ، تیـصو  یـصاخ  هسردم  بالط  يارب  اًلثم  ینّیعم  هّدع  يارب  ار  یلام  رگا  « 2195 . » دوشیم فرـصم  هّیریخ  روما  رد  دنکن ، نیعم 
رد ندرک  فرـص  درک ، تیـصو  بالط  یلک  ناونع  يارب  اًلثم  دـندوب ، نیعم  ریغ  هّدـع  نآ  رگا  اـّما  دوش  میـسقت  اـهنآ  نیب  يواـسم  روط  هب 

یهار هچ  رد  هک  درکن  نـیعم  درک و  تیـصو  یـصخش  يارب  ار  یلاـم  رگا  « 2196 . » دـسرن مه  رفن  هس  هب  ولو  تسا  یفاک  اـهنآ  زا  یـضعب 
نماض دـنک ، فّلخت  رگا  دوش ، فرـصم  هنوگچ  هک  درک  نییعت  هچنانچ  اما  دوشیم ، کلام  ار  لام  نآ  درک ، لوبق  مه  وا  دـنک و  فرـصم 

دـنریگب و ریجا  وا  هزور  زامن و  يارب  دـنهدب و  ار  وا  رگید  یهدـب  ای  تاکز  سمخ و  وا  لام  ثلث  زا  هک  دـنک  ّتیـصو  رگا  « 2197 . » تسا
، دوب رتمک  رگا  و  دوشیم ، لمع  نآ  هب  دوب ، اهراک  نیا  هزادـنا  هب  وا  لام  ثلث  هچنانچ  دـنهد ، ماجنا  ارقف  هب  ماعطا  لـثم  مه  یبحتـسم  راـک 
و هزور ، زامن و  لثم  یندب  تابجاو  دمآ  هفاضا  رگا  دنهدیم و  ماجنا  ار  بجاو  جـح  یهدـب و  تاکز ، سمخ ، لثم  وا ، یلام  تابجاو  لوا 
زا طقف  هک  هدوبن  نیا  تیم  روظنم  هک  دشاب  مولعم  هک  نیا  رگم  دـنناسریم ، تابحتـسم  فرـصم  هب  دـمآ  هفاضا  ثلث  زا  يزیچ  مه  زاب  رگا 
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رگا و  ثلث ، زا  هیقب  دوشیم و  هتـشادرب  تیم  لاـم  لـصا  زا  تسا - لوا  مسق  هک  یلاـم - تاـبجاو  تروص  نیا  رد  هک  دوـش  فرـصم  ثلث 
، نتم لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دشاب . هثرو  هزاجا  اب  دوشیم ، فرـصم  ثلث  زا  شیب  هچنآ  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  دوب ، مهبم  ّتیم  روظنم 

هچنانچ دنهد ، ماجنا  مه  یبحتـسم  راک  دنریگب و  ریجا  وا  هزور  زامن و  يارب  دنهدب و  ار  وا  یهدب  هک  دنک  تیـصو  رگا  « 2198  » 438 ص :
زامن فرصم  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 
یلمع وا  تیـصو  دیاب  دنهدب  هزاجا  هثرو  رگا  دشابن ، یفاک  ثلث  هک  یتروص  رد  و  دـنناسرب ، هدرک  نیعم  هک  یبحتـسم  ياهراک  هزور و  و 

. دنناسرب هدرک  نیعم  هک  یبحتـسم  راک  فرـصم  هب  دمآ  دایز  يزیچ  رگا  دنهدب و  ثلث  زا  ار  هزور  زامن و  دـیاب  دـنهدن ، هزاجا  رگا  دوش و 
مـسق ای  دننک ، قیدـصت  ار  وا  هتفگ  لداع  درم  ود  هچنانچ  دـنهدب ، نم  هب  ار  غلبم  نالف  هدرک  تیـصو  تیم  هک  دـیوگب  یـسک  رگا  « 2199»

دیاب دـنهد ، تداهـش  وا  هتفگ  هب  لداع  نز  راهچ  ای  لداع  نز  ود  درم و  کی  ای  دـیامن ، قیدـصت  ار  وا  هتفگ  مه  لداع  درم  کـی  دروخب و 
و دنهدب . وا  هب  دنکیم  هبلاطم  هک  ار  يزیچ  مراهچ  کی  دیاب  دهد ، تداهـش  لداع  نز  کی  رگا  و  دنهدب ، وا  هب  دیوگیم  هک  ار  يرادـقم 

درم ود  رگا  زین  و  دنهدب ، وا  هب  ار  نآ  مراهچ  هس  دیاب  دـنهد  تداهـش  لداع  نز  هس  رگا  ار و  نآ  فصن  دـنهد  تداهـش  لداع  نز  ود  رگا 
تیم هکیتروص  رد  دننک ، قیدصتار  وا  هتفگ  دنشاب  تنایخ  مدع  یئوگتسار و  هب  قوثو  دروم  دنـشاب و  لداع  دوخ  نید  رد  هک  یّمذ  رفاک 

«2200 . » دنهدب وا  هب  دنکیم  هبلاطم  هک  ار  يزیچ  دـیاب  هدوبن ، تیـصو  عقوم  رد  مه  یلداع  نز  درم و  دـنک و  تیـصو  هکتساهدوب  راچان 
لداع درم  ود  هک  یتروص  رد  هداد ، رارق  دوخ  ياههچب  مّیق  ارم  تیم  ای  مناسرب ، یفرصم  هب  ار  وا  لام  هک  متیم  ّیصو  نم  دیوگب  یسک  رگا 

دنچ تداهش  ای  ندروخ  مسق  اب  لداع  درم  کی  تداهش  لثم  رگید ، ياهتروص  و  درک ، لوبق  دیاب  ار  وا  فرح  دنیامن ، قیدصت  ار  وا  هتفگ 
هک نآ  زا  شیپ  صخش  نآ  دنهدب و  یـصخش  هب  يزیچ  دنک  تیـصو  رگا  « 2201 . » تسا لّمأت  دروم  نآ ، نودـب  ای  لداع  درم  کی  اب  نز 

تیـصو هک  تسا  یتروص  رد  نیا  یلو  دنیامن ، لوبق  ار  نآ  دـنناوتیم  دـناهدرکن ، در  ار  تیـصو  وا  هثرو  یتقو  ات  دریمب ، دـنک  در  ای  لوبق 
هلاسر لام  درک ، توف  لوبق  زا  دعب  صخش  نآ  رگا  و  دنرادن . زیچ  نآ  هب  یقح  صخش  نآ  هثرو  هنرگو  ددرگن  رب  دوخ  تیـصو  زا  هدننک 

شتّیـصو زا  هدـننک  تیـصو  هک  نآ  رگم  تسین . ثراو  دّدـجم  لوـبق  هب  يزاـین  تـسوا و  ثراو  نآ  زا   439 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت 
، دنربیم مه  ثرا  وا  زا  صاخشا  نآ  هچ  رگا  دنک  تیصو  ار  یلام  دوخ  ناکیدزن  ناشیوخ و  يارب  ناسنا  تسا  بحتسم  « 2202 . » ددرگرب

. دنکن یتیصو  چیه  دنریمن ، ثرا  وا  زا  هک  یناکیدزن  يارب  تسا  هورکم  و 

ثرا

هراشا

، دالوا ندوبن  اب  تسا و  ّتیم  دالوا  ردام و  ردپ و  لوا : هقبط  دنتسه : هقبط  ای  هتسد  هس  دنربیم  ثرا  یشیوخ  هطساو  هب  هک  یناسک  « 2203»
هجیتن تسه  ّتیم  هون  رگا  اًلثم  هک  ینعم  نیدـب  دربیم  ثرا  تسا  رتکیدزن  ّتیم  هب  هک  نانآ  مادـک  ره  هک  دـنیآ ، نییاپ  هچره  دالوا ، دالوا 

زا ًاعرـش  دراد ، دوـجو  لوا  هقبط  زا  هک  یـسک  هک  نیا  رگم  دـنربیمن ، ثرا  مود  هقبط  تسه  هقبط  نیا  زا  رفن  کـی  اـت  و  دربیمن . ثرا  وا 
، هّدج و  دور ، الاب  هچره  وا ، ردپ  گرزب و  ردپ  ینعی  ّدج ، مود : هقبط  دـسریم . مود  هقبط  هب  تبون  تروص  نیا  رد  هک  دوش ، عونمم  ثرا 

مادکره ناشیا ، دالوا  رهاوخ ، ردارب و  ندوبن  اب  و  ردارب ، رهاوخ و  و  يردام ؛ ای  دشاب  يردپ  دور ، الاب  هچ  ره  وا ، ردام  گرزبردام و  ینعی 
ثرا موـس  هقبط  تسه  هقبط  نیا  زا  رفن  کـی  اـت  و  دـش . هتفگ  لوا  هقبط  رد  نآ  ياـنعم  هک  دربیم  ثرا  تسا  رتـکیدزن  تیم  هب  هک  ناـنآ 

اهییاد اههمع ، اهومع ، زا  رفن  کی  ات  و  دنیآ ، نییاپ  هچره  نانآ  دالوا  و  دـنور ، الاب  هچره  هلاخ ، ییاد ، همع ، ومع ، موس : هقبط  دـنربیمن .
زا ریغ  و  دشاب ، هتـشاد  يردام  ردـپ و  يومع  رـسپ  يردـپ و  يومع  تیم  رگا  یلو  دـنربیمن ، ثرا  نانآ  دالوا  دـناهدنز ، تیم  ياههلاخ  و 

رتخد ای  رسپ  لیبق  زا  یثراو  تیم  رگا  دربیمن . ثرا  يردپ  يومع  دسریم و  يردام  ردپ و  يومع  رسپ  هب  ثرا  دشاب ، هتشادن  یثراو  اهنیا 
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ای همع  ای  ومع  رگید  فرط  زا  دنتـسه و  ردام  ردپ و  فرط  زا  هک  هلاخ  رتخد  ای  رـسپ  ای  ییاد ، رتخد  ای  رـسپ  ای  همع ، رتخد  ای  رـسپ  ای  ومع ،
ییاد و همع ، وـمع ، رگا  « 2204 . » دـنیامن حلـص  مه  اب  هقبط  ود  هک  تسا  نیا  رد  طایتحا  دراد ، ردام  طقف  ای  ردـپ  فرط  زا  هلاـخ  اـی  ییاد 

ردام ردپ و  هلاخ  ییاد و  همع ، ومع ، دنـشابن ،  441 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  نانآ  دالوا  دالوا  نانآ و  دـالوا  تیم و  دوخ  هلاـخ 
رگا و  تیم ، هدج  دج و  هلاخ  ییاد و  همع ، ومع ، دنـشابن  مه  اهنآ  رگا  و  دنربیم ، ثرا  ناشدالوا  دنـشابن  اهنیا  رگا  و  دنربیم ، ثرا  تیم 

. دنربیم ثرا  رگیدکی  زا  دش  دهاوخ  هتفگ  هک  یلیصفت  هب  رهوش  نز و  « 2205 . » دنربیم ثرا  ناشدالوا  دنشابن ، مه  اهنیا 

لوا هقبط  ثرا 

؛ دسریم وا  هب  تیم  لام  همه  دشاب ، رتخد  کی  ای  رسپ  کی  ای  ردام  ای  ردپ  اًلثم  دشاب ، لوا  هقبط  زا  رفن  کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  « 2206»
هس ار  لام  دشاب ، رتخد  کی  رسپ و  کی  رگا  و  دوشیم ؛ میـسقت  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  همه  دنـشاب ، رتخد  دنچ  ای  رـسپ  دنچ  رگا  و 

دننکیم میسقت  يروط  ار  لام  دنشاب ، رتخد  دنچ  رسپ و  دنچ  رگا  و  دربیم ؛ رتخد  ار  تمـسق  کی  رـسپ و  ار  تمـسق  ود  دننکیم ، تمـسق 
ردپ و ار  نآ  تمسق  ود  دوشیم ، تمسق  هس  لام  دنـشاب ، وا  ردام  ردپ و  طقف  تیم  ثراو  رگا  « 2207 . » دربب رتخد  ربارب  ود  يرسپ  ره  هک 
، دنشاب يردپ  نانآ  همه  هک  دشاب  هتشاد  رهاوخ  ود  ردارب و  کی  ای  رهاوخ ، راهچ  ای  ردارب ، ود  تیم  رگا  یلو  دربیم ، ردام  ار  تمسق  کی 

دارفا نیا  دنتـسه  تیم  ردام  ردـپ و  ات  هچرگا  هن  ای  دـشاب  یکی  تیم  ردام  اب  مه  ناشردام  هاوخ  دـشاب ، یکی  تیم  ردـپ  اب  نانآ  ردـپ  ینعی 
ای ناردارب  هک  نآ  طرـش  هب  دسرب ، ردـپ  هب  هیقب  دربب و  ار  لام  ( 16  ) کی شـش  ردام  هک  دوشیم  بجوم  اهنآ  دوجو  یلو  دنربیمن ، ثرا 

. دنشاب هدش  دلوتم  ردام  زا  تیم ، ندرم  ماگنه  و  دنشابن ، هدنب  اهنآ  تسا  ناملـسم  دازآ و  ناشردام  هک  یلاح  رد  دنـشابن و  رفاک  نارهاوخ 
يردـپ رهاوخ  ود  ردارب و  کی  ای  رهاوخ  راهچ  ای  ردارب  ود  تیم  هچنانچ  دـشاب ، رتخد  کی  رداـم و  ردـپ و  طـقف  تیم  ثراو  رگا  « 2208»

راهچ ای  ردارب  ود  رگا  دربیم و  ار  نآ  تمسق  هس  رتخد  تمسق و  کی  مادک  ره  ردام ، ردپ و  دننکیم ، تمـسق  جنپ  ار  لام  دشاب ، هتـشادن 
هـس رتخد  تمـسق و  کی  مادکره  ردام ، ردـپ و  دـننکیم ، تمـسق  شـش  ار  لام  دـشاب ، هتـشاد  يردـپ  رهاوخ  ود  ردارب و  کی  ای  رهاوخ 

هس ردپ و  هب  ار  تمـسق  کی  دننکیم  تمـسق  راهچ  ار  هدنامیقاب  تمـسق  کی   442 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دربیم و  تمـسق 
ار نآ  تمسق  ردپ و 4  هب  نآ  تمسق  رتخد و 5  هب  ار  نآ  تمسق  دننک 15  تمسق  ار 24  تیم  لام  رگا  اًلثم  دنهدیم ، رتخد  هب  ار  تمـسق 

ردپ دننکیم ، تمسق  شش  ار  لام  دشاب ، رسپ  کی  ردام و  ردپ ، طقف  تیم  ثراو  رگا  « 2209 . » تسا لمأت  نآ  رد  یلو  دنهدیم ، ردام  هب 
يواسم روطب  ار  تمسق  راهچ  نآ  دنشاب ، رتخد  دنچ  ای  رسپ  دنچ  رگا  دربیم و  ار  نآ  تمـسق  راهچ  رـسپ  تمـسق و  کی  مادک  ره  ردام  و 

. دربب رتخد  ربارب  ود  يرسپ  ره  هک  دننکیم  میسقت  يروط  ار  تمـسق  راهچ  نآ  دنـشاب ، رتخد  رـسپ و  رگا  دننکیم و  تمـسق  ناشدوخ  نیب 
ردام و ای  ردپ  ار  نآ  تمسق  کی  دننکیم ، تمسق  شش  ار  لام  دنشاب  رسپ  کی  ردام و  ای  رسپ  کی  ردپ و  طقف  تیم  ثراو  رگا  « 2210»

میـسقت يواسم  تمـسق  شـش  هب  ار  لام  دـشاب ، رتخد  رـسپ و  اب  ردام ، ای  ردـپ  طـقف  تیم  ثارو  رگا  « 2211 . » دربیم رـسپ  ار  تمـسق  جنپ 
ثراو رگا  « 2212 . » دربب رتخد  ربارب  ود  يرسپ  ره  هک  دننکیم  تمسق  يروط  ار  هیقب  دربیم و  ردام  ای  ردپ  ار ، نآ  تمـسق  کی  دننکیم ،

رتخد ار  هیقب  ردام و  ای  ردپ  ار  نآ  تمـسق  کی  دـنکیم ، تمـسق  راهچ  ار  لام  دـشاب ، رتخد  کی  ردام و  ای  رتخد ، کی  ردـپ و  طقف  تیم 
ای ردپ  ار  تمسق  کی  دننکیم ، تمسق  جنپ  ار  لام  دنـشاب ، رتخد  دنچ  ردام و  ای  رتخد ، دنچ  ردپ و  طقف  تیم  ثراو  رگا  « 2213 . » دربیم

يرسپ هون  دشاب ، هتـشادن  دالوا  تیم  رگا  « 2214 . » دننکیم میـسقت  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  اهرتخد  ار  تمـسق  راهچ  دربیم و  ردام 
رسپ کی  تیم  رگا  اًلثم  دربیم ؛ ار  تیم  رتخد  مهس  دشاب ، رسپ  هچرگا  وا ، يرتخد  هون  دربیم و  ار  تیم  رسپ  مهس  دشاب ، رتخد  هچرگا  وا ،
رسپ رتخد  هب  ار  تمسق  ود  رتخد و  رسپ  هب  ار  تمسق  کی  دننکیم ، تمسق  هس  ار  لام  دشاب ، هتشاد  شرـسپ  زا  رتخد  کی  دوخ و  رتخد  زا 

443 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دنهدیم .
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مود هقبط  ثرا 

ردارب و نینچمه  و  گرزبرداـم ، گرزبردـپ و  ینعی  هّدـج ، ّدـج و  دـنربیم ، ثرا  یـشیوخ  هطـساو  هب  هک  یناـسک  زا  مود  هـقبط  « 2215»
رهاوخ کی  ای  ردارب  کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  « 2216 . » دنربیم ثرا  ناشدالوا  دشاب ، هتـشادن  رهاوخ  ردارب و  رگا  و  تسا ، تیم  رهاوخ 

میـسقت نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دشاب ، يردام  ردپ و  رهاوخ  دنچ  ای  يردام ، ردپ و  ردارب  دنچ  رگا  و  دسریم ، وا  هب  لام  همه  دشاب ،
ردـپ و رهاوخ  کی  ردارب و  ود  رگا  اًلثم  دربیم ، رهاوخ  ربارب  ود  يردارب  ره  دنـشاب ، مه  اب  يرداـم  ردـپ و  رهاوخ  ردارب و  رگا  و  دوشیم ،
ردارب و تیم  رگا  « 2217 . » دربیم ار  نآ  تمسق  کی  رهاوخ  تمسق و  ود  اهردارب  زا  کی  ره  دننکیم ، تمـسق  جنپ  ار  لام  دراد ، يردام 

يرداـم ردـپ و  رهاوخ  ردارب و  رگا  و  دـنربیمن ، ثرا  تسادـج  تیم  اـب  رداـم  زا  هک  يردـپ  رهاوخ  ردارب و  دراد ، يرداـم  ردـپ و  رهاوخ 
هتـشاد يردپ  رهاوخ  دنچ  ای  ردارب  دنچ  رگا  و  دسریم ، وا  هب  لام  همه  دشاب  هتـشاد  يردپ  ردارب  کی  ای  رهاوخ  کی  طقف  هچنانچ  درادن ،
رهاوخ ربارب  ود  يردارب  ره  دـشاب ، هتـشاد  يردـپ  رهاوخ  مه  ردارب و  مه  رگا  و  دوـشیم ؛ میـسقت  ناـنآ  نیب  يواـسم  روـط  هب  لاـم  دـشاب ،

رگا و  دسریم ؛ وا  هب  لام  همه  تسادج ، تیم  اب  ردپ  زا  هک  دشاب  يردام  ردارب  کی  ای  رهاوخ  کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  « 2218 . » دربیم
«2219 . » دوشیم میـسقت  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دنـشاب ؛ يردام  رهاوخ  ردارب و  دـنچ  ای  يردام  رهاوخ  دـنچ  ای  يردام  ردارب  دـنچ 

رهاوخ ردارب و  دـشاب ، هتـشاد  يردام  رهاوخ  کی  اـی  ردارب  کـی  و  يردـپ ، رهاوخ  ردارب و  و  يرداـم ، يردـپ و  رهاوخ  ردارب و  تیم  رگا 
ردپ و رهاوخ  ردارب و  هب  ار  هیقب  يردام و  رهاوخ  ای  ردارب  هب  ار  نآ  تمـسق  کی  دننکیم ، تمـسق  شـش  ار  لام  دـنربیمن و  ثرا  يردـپ 
ردـپ و رهاوخ  ردارب و  تیم  رگا  « 2220  » 444 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دربیم . رهاوخ  ربارب  ود  يردارب  ره  دـنهدیم و  يردام 

تمـسق هـس  ار  لاـم  دربیمن و  ثرا  يردـپ  رهاوـخ  ردارب و  دـشاب ، هتـشاد  يرداـم  رهاوـخ  ردارب و  و  يردـپ ، رهاوـخ  ردارب و  و  يرداـم ،
ردـپ و رهاوخ  ردارب و  هب  ار  هیقب  دـننکیم و  میـسقت  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  يرداـم  رهاوخ  ردارب و  ار  نآ  تمـسق  کـی  دـننکیم ،

کی ای  يردام  ردارب  کی  يردـپ و  رهاوخ  ردارب و  طقف  تیم  ثراو  رگا  « 2221 . » دربیم رهاوخ  ربارب  ود  يردارب  ره  دـنهدیم و  يردام 
يردپ رهاوخ  ردارب و  هب  ار  هیقب  دربیم و  يردام  رهاوخ  ای  ردارب  ار  نآ  تمسق  کی  دننکیم ، تمـسق  شـش  ار  لام  دشاب ، يردام  رهاوخ 

، دشاب يردام  رهاوخ  ردارب و  دنچ  يردـپ و  رهاوخ  ردارب و  طقف  تیم  ثراو  رگا  « 2222 . » دربیم رهاوخ  ربارب  ود  يردارب  ره  دنهدیم و 
ردارب و هب  ار  هیقب  دننکیم و  تمسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  يردام  رهاوخ  ردارب و  ار  نآ  تمسق  کی  دننکیم ، تمسق  هس  ار  لام 

دوخ ثرا  نز  دشاب ، وا  نز  رهاوخ و  ردارب و  طقف  تیم  ثراو  رگا  « 2223 . » دربیم رهاوخ  ربارب  ود  يردارب  ره  دنهدیم و  يردپ  رهاوخ 
رگا زین  و  دنربیم ، ار  دوخ  ثرا  دش  هتفگ  هتشذگ  لئاسم  رد  هک  يروط  هب  ردارب  رهاوخ و  دربیم و  دوشیم  هتفگ  ًادعب  هک  یلیـصفت  هب  ار 
لبق لئاسم  رد  هک  يروط  هب  ردارب  رهاوخ و  دربیم و  ار  لاـم  فصن  رهوش  دـشاب ، وا  رهوش  ردارب و  رهاوخ و  طـقف  وا  ثراو  دریمب و  ینز 

زا اما  دوش  مک  يزیچ  يردام  رهاوخ  ردارب و  مهـس  زا  هک  دوشیمن  بجوم  رهوش  ای  نز  ندرب  ثرا  یلو  دنربیم ، ار  دوخ  ثرا  دـش  هتفگ 
ردـپ و رهاوخ  ردارب و  يردام و  رهاوخ  ردارب و  رهوش و  تیم  ثراو  رگا  اًلثم  دوشیم  مک  يردـپ  اـی  يرداـم  ردـپ و  رهاوخ  ردارب و  مهس 

هچنآ دـنهدیم و  يردام  رهاوخ  ردارب و  هب  ار  لام  لصا  تمـسق  هس  زا  تمـسق  کـی  دـسریم و  رهوش  هب  لاـم  فصن  دـشاب ، وا  يرداـم 
ردارب و هب  ناموت  ود  رهوش و  هب  ناموت  هس  دـشاب ، ناموت  شـش  وا  لاـم  همه  رگا  سپ  تسا ، يرداـم  ردـپ و  رهاوخ  ردارب و  لاـم  دـنامیم 

نانآ ثرا  مهس  دشاب ، هتـشادن  ردارب  رهاوخ و  تیم  رگا  « 2224 . » دـنهدیم يردام  ردـپ و  رهاوخ  ردارب و  هب  ناموت  کی  يردام و  رهاوخ 
میسقت نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  يردام  هدازرهاوخ  هدازردارب و  مهس  دنهدیم و   445 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  ناشدالوا  هب  ار 

ثراو رگا  « 2225 . » دربیم رتخد  ربارب  ود  يرـسپ  ره  دسریم  يردام  ردپ و  ای  يردپ  هدازرهاوخ  هدازردارب و  هب  هک  یمهـس  زا  دوشیم و 
ثرا وا  ّدـج  ردـپ  ّتیم ، ّدـج  ندوب  اب  و  دـسریم ، وا  هب  لام  همه  يردام ، ای  دـشاب  يردـپ  هچ  تسا ، هدـج  کی  اـی  دـج  کـی  طـقف  تیم 

هّدج ار  تمـسق  کی  دـج و  ار  تمـسق  ود  دوشیم ، تمـسق  هس  لام  دـشاب ، يردـپ  هدـج  دـج و  طقف  تیم  ثراو  رگا  « 2226 . » دربیمن
ای دج  کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  « 2227 . » دننکیم میـسقت  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  ار  لام  دشاب ، يردام  هدج  دج و  رگا  و  دربیم ،
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ای دج  ار  تمسق  کی  يردپ و  هدج  ای  دج  ار  تمسق  ود  دوشیم ، تمسق  هس  لام  رهظا  ربانب  دشاب  يردام  هدج  ای  دج  کی  يردپ و  هدج 
ار نآ  تمسق  کی  دوشیم ، تمـسق  هس  لام  دشاب  يردام  هدج  دج و  يردپ و  هدج  دج و  تیم  ثراو  رگا  « 2228 . » دربیم يردام  هدج 

هدج ربارب  ود  دج  و  دنهدیم ، يردپ  هدج  دج و  هب  ار  نآ  تمسق  ود  دننکیم و  میـسقت  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  يردام  هدج  دج و 
هتفگ ًادعب  هک  یلیـصفت  هب  ار  دوخ  ثرا  نز  دشاب ، وا  يردام  هدج  دج و  يردپ و  هدج  دج و  نز و  طقف  تیم  ثراو  رگا  « 2229 . » دربیم

میـسقت ناشدوخ  نیب  يواسم  يروط  هب  هک  دـنهدیم  يردام  هدـج  دـج و  هب  ار  لام  لصا  تمـسق  هس  زا  تمـسق  کـی  و  دربیم ، دوشیم 
فصن رهوش  دشاب ، هدج  دج و  رهوش و  تیم  ثراو  رگا  و  دربیم ؛ هدج  ربارب  ود  دج  دنهدیم و  يردپ  هدج  دج و  هب  ار  هیقب  و  دننکیم ،

446 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دنربیم . ار  دوخ  ثرا  دش  هتفگ  هتشذگ  لئاسم  رد  هک  يروتسد  هب  هدج  دج و  دربیم و  ار  لام 

موس هقبط  ثرا 

اهنیا دـشابن ، یـسک  مود  لوا و  هقبط  زا  رگا  هک  دـش ، هتفگ  هک  یلیـصفت  هب  تسا  نانآ  دالوا  هلاخ و  ییاد ، همع ، ومع ، موس  هقبط  « 2230»
ردام ردپ و  کی  زا  تیم  ردپ  اب  ینعی  دـشاب  يردام  ردـپ و  هچ  تسا ، همع  کی  ای  ومع  کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  « 2231 . » دنربیم ثرا 

همه ای  يردپ ، همه  ای  يردام ، ردپ و  همه  دنـشاب و  همع  دنچ  ای  ومع  دنچ  رگا  و  دسریم ، وا  هب  لام  همه  يردام ، ای  دشاب  يردپ  ای  دشاب ،
، دنشاب يردپ  همه  ای  يردام ، ردپ و  همه  دنشاب و  ود  ره  همع  ومع و  رگا  و  دوشیم ، میسقت  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دنـشاب ، يردام 

دنهدیم همع  هب  ار  تمسق  کی  دننکیم ، تمـسق  جنپ  ار  لام  دشاب ، همع  کی  ومع و  ود  تیم  ثراو  رگا  اًلثم  دربیم ، همع  ربارب  ود  ومع 
همع دنچ  ای  يردام  يومع  دـنچ  طقف  تیم  ثراو  رگا  « 2232 . » دننکیم میـسقت  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  اهومع  ار  تمـسق  راهچ  و 

رد یلو  دـشاب  هتـشاد  يردام  همع  ومع و  دـنچ  طقف  رگا  تسا  نینچمه  و  دوشیم ، میـسقت  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لاـم  دنـشاب  يرداـم 
یـضعب يردام و  یـضعب  يردپ و  یـضعب  دشاب  همع  ومع و  تیم  ثراو  رگا  « 2233 . » دننک حلـص  مه  اب  دـیاب  طایتحا  ربانب  ریخا ، تروص 
تمـسق شـش  ار  لاـم  دراد ، يرداـم  همع  کـی  اـی  ومع  کـی  تیم  رگا  سپ  دـنربیمن ، ثرا  يردـپ  همع  ومع و  دنـشاب ، يرداـم  ردـپ و 

همع ربارب  ود  يردام  ردـپ و  يومع  و  دـنهدیم ، يردام  ردـپ و  همع  ومع و  هب  ار  هیقب  يردام و  همع  ای  ومع  هب  ار  تمـسق  کی  دـننکیم ،
يردام ردـپ و  همع  ومع و  هب  ار  تمـسق  ود  دـننکیم  تمـسق  هس  ار  لام  دراد ، يردام  همع  مه  ومع و  مه  رگا  و  دربیم ، يرداـم  ردـپ و 

. دـنیامن میـسقت  مه  اـب  يواـسم  روط  هب  هک  دـنهدیم ، يرداـم  همع  ومع و  هب  ار  تمـسق  کـی  و  دربیم ، همع  ربارب  ود  وـمع  و  دـنهدیم ،
ردـپ و همه  دـشاب و  هلاخ  مه  ییاد و  مه  رگا  دـسریم و  وا  هب  لام  همه  دـشاب ، هلاـخ  کـی  اـی  ییاد  کـی  طـقف  تیم  ثراو  رگا  « 2234»
رد طایتحا  و  دوشیم ، تمسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب   447 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  لام  دنـشاب ، يردام  ای  يردپ ، ای  يردام ،
ای ییاد ، کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  « 2235 . » دنیامن حلص  دوخ  نیب  میـسقت  رد  هک  تسا  نیا  دنربیم  ثرا  ردام  فرط  زا  طقف  هک  يدارفا 

تمـسق شـش  ار  لام  و  دنربیمن ، ثرا  يردپ  هلاخ  ییاد و  دشاب ، يردـپ  هلاخ  ییاد و  يردام و  ردـپ و  هلاخ  ییاد و  يردام و  هلاخ  کی 
ناشدوخ نیب  يواسم  روط  هب  هک  دـنهدیم  يردام  ردـپ و  هلاخ  ییاد و  هب  ار  هیقب  يرداـم و  هلاـخ  اـی  ییاد  هب  ار  تمـسق  کـی  دـننکیم ،

هلاخ ییاد و  دشاب ، يردام  ردـپ و  هلاخ  ییاد و  يردام و  هلاخ  ییاد و  يردـپ و  هلاخ  ییاد و  طقف  تیم  ثراو  رگا  « 2236 . » دننک میسقت 
دنیامن تمسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  يردام  هلاخ  ییاد و  ار  نآ  تمسق  کی  دننک ، تمـسق  هس  ار  لام  دیاب  دربیمن و  ثرا  يردپ 

رگا « 2237 . » دننک میـسقت  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  هک  دـنهدب  يردام  ردـپ و  هلاخ  ییاد و  هب  ار  هیقب  و  تسا ، هحلاصم  رد  طایتحا  و 
ای ومع  ار  هیقب  هلاخ و  ای  ییاد  ار  تمـسق  کی  دننکیم ، تمـسق  هس  ار  لام  دـشاب  همع  کی  ای  ومع  کی  هلاخ و  کی  ای  ییاد  کی  ثراو 

لام دنشاب ، يردپ  ای  يردام  ردپ و  همع  ومع و  هچنانچ  دشاب  همع  ومع و  هلاخ و  کی  ای  ییاد  کی  تیم  ثراو  رگا  « 2238 . » دربیم همع 
رگا نیاربانب  دنهدیم ، همع  هب  تمـسق  کی  ومع و  هب  تمـسق  ود  هیقب ، زا  دربیم و  هلاخ  ای  ییاد  ار  تمـسق  کی  دننکیم ، تمـسق  هس  ار 

ثراو رگا  « 2239 . » دـنهدیم همع  هب  ار  تمـسق  ود  ومع و  هب  ار  تمـسق  راهچ  هلاخ و  ای  ییاد  هب  ار  تمـسق  هس  دـننک  تمـسق  ُهن  ار  لام 
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، دننکیم تمـسق  هس  ار  لام  دـشاب ، يردـپ  ای  يردام  ردـپ و  همع  ومع و  يردام و  همع  کی  ای  ومع  کی  هلاخ و  کی  ای  ییاد  کی  تیم 
يردام و همع  ای  ومع  هب  ار  تمـسق  کی  دننکیم ، تمـسق  شـش  ار  هدنامیقاب  تمـسق  ود  دنهدیم و  هلاخ  ای  ییاد  هب  ار  نآ  تمـسق  کی 
هب ار  تمسق  هس  دننک ، تمسق  ُهن  ار  لام  رگا  نیاربانب  دربیم ، همع  ربارب  ود  ومع  دنهدیم و  يردپ  ای  يردام  ردپ و  همع  ومع و  هب  ار  هیقب 

«2240 . » دنهدیم يردـپ  ای  يردام  ردـپ و  همع  ومع و  هب  ار  رگید  تمـسق  جـنپ  يردام و  همع  ای  ومع  هب  ار  تمـسق  کی  هلاخ و  ای  ییاد 
ای يردام  ردپ و   448 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  همع  ومع و  يردام و  همع  ومع و  هلاـخ و  کـی  اـی  ییاد  کـی  تیم  ثراو  رگا 
نآ مهس  کی  دننکیم ، مهس  هس  ار  هدنامیقاب  تمسق  ود  دربیم و  هلاخ  ای  ییاد  ار  تمـسق  کی  دننکیم  تمـسق  هس  ار  لام  دشاب ، يردپ 
نیب ار  رگید  مهـس  ود  و  تسا ، ناشدوخ  نیب  هحلاصم  رد  طاـیتحا  و  دـنیامنیم ، میـسقت  دوخ  نیب  هک  دـنهدیم  يرداـم  همع  ومع و  هب  ار 
مهس نآ ، تمسق  هس  دننک ، تمـسق  ُهن  ار  لام  نیاربانب  دربیم ، همع  ربارب  ود  ومع  دنیامنیم و  میـسقت  يردپ  ای  يردام  ردپ و  همع  ومع و 
رگا « 2241 . » دـشابیم يردـپ  ای  يردام  ردـپ و  همع  ومع و  مهـس  تمـسق  راهچ  يردام و  همع  ومع و  مهـس  تمـسق  ود  ییاد و  ای  هلاـخ 
مهس هس  لام  دشاب ، هتـشاد  مه  همع  ومع و  دنـشاب و  يردام  ای  يردپ  ای  يردام  ردپ و  همه  هک  دنـشاب  هلاخ  دنچ  ییاد و  دنچ  تیم  ثراو 

اهییاد و ار  نآ  مهس  کی  دننکیم و  تمسق  ناشدوخ  نیب  همع  ومع و  دش ، هتفگ  لبق  هلأسم  رد  هک  يوتسد  هب  ار  نآ  مهـس  ود  دوشیم ،
يردام ردپ و  هلاخ  ییاد و  دـنچ  يردام و  هلاخ  ای  ییاد  تیم  ثراو  رگا  « 2242 . » دنیامنیم میسقت  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  اههلاخ 
میـسقت ناشدوخ  نیب  همع  ومع و  دش  هتفگ  ًاقباس  هک  يروتـسد  هب  ار  نآ  مهـس  ود  دوشیم ، مهـس  هس  لام  دشاب ، همع  ومع و  يردـپ و  ای 

ای ییاد  هب  ار  تمسق  کی  دننکیم ، تمـسق  شـش  ار  نآ  رگید  مهـس  کی  دراد ، يردام  هلاخ  کی  ای  ییاد  کی  تیم  رگا  سپ  دننکیم ،
ییاد دنچ  رگا  و  دـننکیم ، تمـسق  يواسم  روط  هب  دـنهدیم و  يردـپ  ای  يردام  ردـپ و  هلاخ  ییاد و  هب  ار  هیقب  دـنهدیم و  يردام  هلاخ 

اهییاد و ار  تمسق  کی  دننکیم ، تمسق  هس  ار  مهـس  کی  نآ  دراد ، يردام  هلاخ  مه  يردام و  ییاد  مه  ای  يردام  هلاخ  دنچ  ای  يردام 
ردپ هلاخ  ییاد و  هب  ار  هیقب  و  تساهنآ ، نیب  هحلاصم  رد  طایتحا  هچرگ  دـننکیم ، تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  يردام  ياههلاخ 

دـشاب هتـشادن  هلاـخ  ییاد و  همع و  وـمع و  تـیم  رگا  « 2243 . » دـننک میـسقت  دوخ  نیب  يواسم  روط  هب  هک  دـنهدیم  يردـپ  اـی  يرداـم  و 
رگا « 2244 . » دوشیم هداد  نانآ  دالوا  هب  دـسریم ، هلاخ  ییاد و  هب  هک  يرادـقم  ناـنآ و  دـالوا  هب  دـسریم ، همع  ومع و  هب  هک  يرادـقم 

هس لام  دنـشاب ، وا  ردام   449 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  هلاـخ  ییاد و  همع ، ومع ، ردـپ و  هلاـخ  ییاد و  همع ، ومع ، تیم  ثراو 
، دننک حلص  مه  اب  هک  تسا  نآ  طایتحا  یلو  يواسم ، روط  هب  تسا  تیم  ردام  هلاخ  ییاد و  همع ، ومع ، لام  نآ  مهس  کی  دوشیم ، مهس 
ود دنیامنیم و  تمسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  تیم  ردپ  هلاخ  ییاد و  ار  تمـسق  کی  دننکیم  تمـسق  هس  ار  نآ  رگید  مهـس  ودو 
ره زا  دوش  عمج  وا  رد  تبسن  ود  هک  یـسک  « 2245 . » دربیم همع  ربارب  ود  ومع  دنهدیم و  تیم  ردـپ  همع  ومع و  هب  ار  نآ  رگید  تمـسق 

رسپ مه  دشاب و  تیم  رهوش  مه  یسک  ای  يردام ، ییاد  رسپ  مه  دشاب و  يردپ  يومع  رسپ  مه  یـسک  هک  نیا  لثم  دربیم ، ثرا  ببـس  ود 
ردارب مه  هک  نیا  لثم  دـشاب ، هقبط  ود  رد  وا  تبـسن  ود  هک  نآ  رگم  وا ، يردام  هلاخ  مه  دـشاب و  ّتیم  يردـپ  همع  مه  ینز  ای  وا ، يومع 

. دربیم ار  ندوب  ردارب  ثرا  طقف  هک  ومع  رسپ  مه  دشاب و  يردام 

رهوش نز و  ثرا 

زا کی  چـیه  دوجو  و  دـنربیم ، ثرا  رگیدـکی  زا  دـش  هتفگ  هک  ياهناگ  هس  تاقبط  عیمج  دوجو  اب  مئاد  جاودزا  رد  رهوش  نز و  « 2246»
هیقب و  وا ، رهوش  ار  لام  همه  فصن  دشاب ، هتشادن  دالوا  دریمب و  ینز  رگا  « 2247 . » تسین رگیدکی  زا  ود  نآ  ندرب  ثرا  عنام  تاقبط  نیا 
رگید هثرو  ار  هیقب  رهوش و  ار  لام  همه  ( 14  ) کی راهچ  دشاب ، هتـشاد  دالوا  رگید  رهوش  زا  ای  رهوش  نآ  زا  رگا  و  دنربیم ، رگید  هثرو  ار 

نز نآ  زا  رگا  و  دـنربیم ، رگید  هثرو  ار  هیقب  و  نز ، ار  وا  لام  ( 14  ) کی راهچ  دشاب ، هتشادن  دالوا  دریمب و  يدرم  رگا  « 2248 . » دنربیم
دربیم ثرا  لوقنم  لاوـما  همه  زا  نز  و  دـنربیم . رگید  هثرو  ار  هیقب  و  نز ، ار  لاـم  ( 18  ) کی تشه  دـشاب ، هتـشاد  دالوا  رگید  نز  زا  ای 
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انب و لـثم  ییاوه  تمیق  زا  و  نآ ، ریغ  تعارز و  غاـب و  نیمز  اـی  دـشاب  ینوکـسم  هناـخ  نیمز  هچ  دربیمن ، ثرا  نآ  تمیق  نیمز و  زا  یلو 
قرف دـش  هتفگ  هک  هچنآ  رد  رهظا  رباـنب  و  دربب ، ثرا  دـناوتیم  مه  یئاوه  دوخ  زا  ناـثراو  تیاـضر  اـب  رهظا  رباـنب  و  دربیم ، ثرا  تخرد 
ثرا رد  رادهچب   450 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  نز  دروم  رد  طایتحا  هچرگا  هن ، ای  دـشاب  هتـشاد  دالوا  رهوش  نیا  زا  نز  درادـن ،

زا ریغ  رهوش  رگا  یلو  دـسریم ، رهوش  هب  لام  همه  يوقا  ربانب  درادـن ، یثراو  رهوش  زا  ریغ  نز  رگا  « 2249 . » تسا بوخ  نیمز ، زا  ندرب 
يارب رگا  « 2250 . » تسا مالـسلا  هیلع  ماما  نآ  زا  برقا ، ربانب  هیقب  دربیم و  تسا  ( 14  ) کی راهچ  هک  ار  دوخ  مهـس  نز  درادن  ثراو  نز 
تسا نیا  رد  بحتسم  طایتحا  یلو  دننک ، تمیق  ار  نآ  يازجا  دیاب  دنیامن  تمیق  ار  نآ  دننام  تخرد و  انب و  دنهاوخب  نز  مهـس  تخادرپ 

رگا « 2251 . » دنهد رارق  انبم  تخادرپ  يارب  ار  نآ  و  دنراد ، شزرا  ردقچ  دنورب  نیب  زا  ات  دننامب  نیمز  رد  هراجا  نودب  اهنآ  رگا  دننیبب  هک 
هب لام  ( 18  ) کی تشه  دشاب  هتـشاد  دالوا  رگا  و  لام ، ( 14  ) کی راهچ  دشاب  هتـشادن  دالوا  هچنانچ  دشاب ، هتـشاد  نز  کی  زا  شیب  تیم 

یکیدزن نانآ  ضعب  ای  نانآ  زا  کی  چـیه  اب  رهوش  هچرگا  دوشیم ، میـسقت  وا  یمئاد  ياـهنز  نیب  يواـسم  روط  هب  دـش ، هتفگ  هک  یحرش 
نآ زا  نز  دشاب ، هدرکن  مه  یکیدزن  دریمب و  ضرم  نآ  رد  دـیامن و  مئاد  جاودزا  ینز  اب  ضرم  لاح  رد  يدرم  رگا  « 2252 . » دشاب هدرکن 

دـشاب هتفر  ایند  زا  ضرم  نآ  ریغ  هب  هدـش و  بوخ  ضرم  نآ  زا  ای  دـشاب و  هدرک  یکیدزن  رگا  و  درادـن ، مه  رهم  قح  دربیمن و  ثرا  درم 
تفر اـیند  زا  رهوش  یـضیرم  ناـمز  رد  هدرکن  یکیدزن  وا  اـب  شرهوش  هک  ینز  رگا  و  دراد ، رهم  قـح  مه  دربیم و  ثرا  وا  زا  مه  نز  نآ 

هب ار  نز  رگا  « 2253 . » تسا حلـص  رد  بحتـسم  طایتحا  هچرگا  رهظا ، ربانب  تسین  نز  يارب  مه  رهم  قح  دربیمن و  ثرا  نز  نآ  زا  رهوش 
رهوش رگا  زین  و  دربیم ، ثرا  وا  زا  رهوش  دریمب ، هّدـع  مامتا  زا  لبق  نز  نآ  دـهدب و  یعجر  قالط  دـش  هتفگ  قالط  ماکحا  رد  هک  یبیترت 

يرگید دریمب ، نانآ  زا  یکی  نئاب  قالط  هّدع  رد  ای  یعجر  هّدع  مامتا  زا  دعب  رگا  یلو  دربیم ، ثرا  وا  زا  نز  دریمب ، نز  هّدع  مامتا  زا  لبق 
هام هدزاود  نتـشذگ  زا  لبق  و  دـشاب ، نئاب  قالط  هچرگا  دـهد ، قالط  ار  شلاـیع  ضرم  لاـح  رد  رهوش  رگا  « 2254 . » دربیمن ثرا  وا  زا 

نامه همادا  رد  رهوش  هک  نآ  مود  دـشاب . هدرکن  رگید  رهوش  تدـم  نیا  رد  هک  نآ  لوا  دربیم : ثرا  وا  زا  طرـش  ود  اب  نز  دریمب ، یلاله 
، نتم لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  زا  رگا  سپ  دریمب ، يرگید  تهج  هب  ای  ضرم  نآ  هطـساو  هب  هداد ، قـالط  ار  نز  ضرم  نآ  رد  هک  یـضرم 

يدرم حاکن  هب  تقوم  دقع  هب  هک  ینز  « 2255 . » دربیمن ثرا  وا  زا  نز  دورب ، ایند  زا  يرگید  تهج  هب  دوش و  بوخ  ضرم  نآ   451 ص :
. تسا تباث  دنزرف  ردام و  ای  دنزرف  ردپ و  نیب  ثرا  اما  دربیمن  ثرا  وا  زا  زین  درم  دربیمن و  ثرا  درم  زا  هدمآرد 

ثرا هقرفتم  لئاسم 

یتروص رد  دشاب ، هدیشوپن  هچرگا  تسا ، هتخود  هتفرگ و  ندیشوپ  يارب  ای  هدیشوپ  هک  ار  یـسابل  تیم و  ریـشمش  رتشگنا ، نآرق ، « 2256»
، دشاب رتخد  رتگرزب  دنزرف  هچرگا  تسا  رتگرزب  رسپ  لام  دشاب ، هتفرگ  ار  اهنآ  ّتیکلم ، يارب  طقف  هن  ندرک ، هدافتسا  فرصم و  يارب  هک 
، گرزب رـسپ  هب  لاوما  نیا  ندیـسر  مکح  دروآ و  اجب  هدش  اضق  شردـپ  زا  هک  ییاههزور  اهزامن و  هک  تسا  بجاو  زین  گرزب  رـسپ  رب  و 

یکی زا  شیب  تـیم  گرزب  رـسپ  رگا  « 2257 . » دـشاب هتـشاد  زین  يرگید  لام  اهنیا  زا  ریغ  تیم  هک  تسا  یتروص  رد  بجاو  طاـیتحا  رباـنب 
ریـشمش رتشگنا و  نآرق ، سابل ، دیاب  دشاب ، حیحـص  یـضرف  نینچ  رگا  دشاب  هدـمآ  ایند  هب  رـسپ  ود  تقو  کی  رد  وا  نز  ود  زا  اًلثم  دـشاب ،

رتدایز ای  وا  لام  هزادـنا  هب  شـضرق  هچنانچ  دـشاب ، هتـشاد  ضرق  تیم  رگا  « 2258 . » دـننک تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواـسم  روط  هب  ار  تیم 
رتمک شضرق  رگا  و  دنهدب ، وا  ضرق  يادا  يارب  دش ، هتفگ  هلأسم 2256  رد  تسا و  رتگرزب  رـسپ  لام  هک  مه  ار  يزیچ  راهچ  دیاب  دشاب ،

همه رگا  اًلثم  دـنهدب ، وا  ضرق  يادا  يارب  تبـسن ، هب  دـسریم  رتگرزب  رـسپ  هب  هک  مه  زیچ  راهچ  نآ  زا  دـیاب  رهظا  ربانب  دـشاب ، وا  لاـم  زا 
دراد ضرق  مه  ناموت  یـس  تسا و  رتگرزب  رـسپ  لام  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  نآ  ناـموت  تسیب  رادـقم  هب  تسا و  ناـموت  تصـش  وا  ییاراد 

هچرگا رفاک  یلو  دربیم  ثرا  رفاک  زا  ناملسم  « 2259 . » دهدب تیم  ضرق  تباب  ار  زیچ  راهچ  نآ  زا  ناموت  هد  رادقم  هب  دیاب  گرزب  رـسپ 
زا ناملسم  رسپ  نآ  دراد ، ناملسم  يرسپ  وا  دراد و  يرفاک  رسپ  ناملـسم  تیم  رگا  یلو  دربیمن . ثرا  ناملـسم  زا  دشاب  تیم  رـسپ  ای  ردپ 
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، دسریم اهنآ  هب  ثرا  دشاب  ناملسم  تیم  ردارب  ای  تیم  يومع  یلو  دشاب  رفاک  ناملسم ، تیم  رسپ  رگا  نینچمه  و  دربیم ، ثرا  دوخ  ّدج 
مالسا « 2260 . » دـنربیم ثرا  ردارب  ومع و  ناملـسم  نارـسپ  ود  نیا  ندوب  رفاـک  تروـص   452 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  رد  و 

سپ تسا  ّتیم  نآ  ندرم  زا  لبق  ثراو  نآ  ندروآ  مالسا  لثم  ناملسم ، هثرو  ددعت  تروص  رد  ثرا ، ندرک  میسقت  زا  لبق  ثراو  ندروآ 
لام ثرا  مامت  هیقب ، هقبط  رب  تسا  مدقم  وا  هقبط  رگا  سپ  تسا ، هثرو  هیقب  دننام  ثرا  قاقحتسا  رد  دروآ ، مالـسا  لام  میـسقت  زا  لبق  رگا 
ثرا لاوما  هیقب  هب  تبـسن  دشاب ، لام  زا  یـشخب  میـسقت  زا  دـعب  وا  ندروآ  مالـسا  رگا  و  ناملـسم ، ای  دـشاب  رفاک  تیم  هچ  دوب  دـهاوخ  وا 

رگیدکی زا  همه  دنتسه ، مالـسا  هب  موکحم  هک  یفلتخم  بهاذم  مامت  دارفا  « 2261 . » دربیمن ثرا  هدش  میـسقت  هک  شخب  نآ  زا  دربیم و 
ناملـسم زا  دـنرفک و  هب  موکحم  هک  نید ، يرورـض  نیرکنم  بصاون و  جراوخ و  ةـالُغ و  رگم  لـطاب ، هچ  دنـشاب  قح  هچ  دـنربیم ، ثرا 

هب ًادـمع و  ار  دوخ  ناشیوخ  زا  یکی  یـسک  رگا  « 2262 . » دربیم ثرا  رفاک  زا  هکنانچ  دربیم  ثرا  اـهنآ  زا  ناملـسم  یلو  دـنربیمن  ثرا 
ثرا وا  زا  رهظا  ربانب  دـمع ، هب  هیبش  ياطخ  ای  دـشاب  ضحم  ياـطخ  هچ  دـشاب ، اـطخ  يور  زا  رگا  یلو  دربیمن ، ثرا  وا  زا  دـشکب ، قحاـن 

، دربیمن ثرا  هک  يدـمع ، لـتق  رد  و  تسا ، ندرک  حلـص  رد  بحتـسم  طاـیتحا  هچرگا  دربیمن ، ثرا  رهظا  رباـنب  وا  هـید  زا  یلو  دربیم ،
درم و « 2263 . » دوش هداد  تبسن  وا  هب  لتق  هک  دشاب  لتق  هطـساو  يروط  ای  دیامن و  لتق  هب  مادقا  ًامیقتـسم  شدوخ  هک  نیا  نیب  تسین  یقرف 

ثرا وا  زا  وا ، نز  ای  رهوش  يدـنزرف و  نینچ  دالوا  یلو  دـنربیمن ، ثرا  هدـمآ  ایند  هب  انز  زا  هک  يدـنزرف  زا  اهنآ  ناـشیوخ  راـکانز و  نز 
وا هقبط  رد  تسا و  ردام  مکـش  رد  هک  دشاب  هتـشاد  ياهچب  تیم  هک  یتروص  رد  دننک  میـسقت  ار  ثرا  دـنهاوخب  هاگره  « 2264 . » دنربیم

طایتحا ربانب  دربیم ، ثرا  دیایب  ایند  هب  هدنز  رگا  هک  تسا ، مکـش  رد  هک  ياهچب  يارب  دشاب ، ردام  ردپ و  دالوا و  دننام  مه  يرگید  ثراو 
، دنربیم ثرا  تیم  زا  تروص  ره  رد  هن  ای  دشاب  هتشاد  يدالوا  هچ  تیم  هک  یناسک  مهس  هتبلا  دنراذگیم ، رانک  ار  رـسپ  ود  مهـس  بجاو 

دنهدب لامتحا  رگا  و  دنهدب . اهنآ  هب  دیاب  زین  ار  ردام  ردـپ و  مهـس  نیرتمک  نینچمه  و  دوش ، هداد  لوا  زا  دـیاب  نز ، مهـس  نیرتمک  دـننام 
و دنراذگیم ، رانک  ار  رسپ   453 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  هس  مهـس  دشاب ، هلماح  ولق  هس  نز  هک  دنهدب  لامتحا  اًلثم  تسا  رتشیب 
، هچب مهـس  نتـشاذگ  رانک  يارب  و  دـننکیم . میـسقت  ناشدوخ  نیب  ار  نآ  يدایز  هثرو ، دـمآ ، ایند  هب  رتخد  کی  ای  رـسپ  کی  اًلثم  هچنانچ 

ندمآ ایند  هب  هدنز  یلو  تسین ، طرـش  لمح  نآ  رد  حور  ندـش  هدـیمد  تسا و  یفاک  تیم  نآ  ندرم  تقو  رد  لمح  دوجو  هفطن و  داقعنا 
صخش « 2265 . » دـنربیم ثرا  وا  زا  مه  نارگید  دربیم و  ثرا  مه  زاب  درم  تعاس  نامه  رد  دـمآ و  اـیند  هب  هدـنز  رگا  سپ  تسا ، طرش 

ار وا  تیعـضو  لاس  راهچ  تدم  ات  رهظا  ربانب  دنراذگیم و  رانک  ار  شلام  دراد  مه  ثراو  تسین و  مولعم  شندوب  هدـنز  هک  يرثالادوقفم 
مامت دوریم و  نیب  زا  لام  میسقت  نآ  دش  مولعم  وا  ندوب  هدنز  ًادعب  رگا  یلو  دننکیم ، میسقت  هثرو  نیب  ار  شلام  سپـس  دننکیم  يریگیپ 

. دوش ادـیپ  وا  ندرم  هب  ینانیمطا  اـی  يداـع  ملع  هک  یتقو  اـت  دـننامب  رظتنم  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  و  ددرگیم ، رب  وا  دوخ  هب  لاـم 
ره هدرم ، رتدوز  مادک  دشابن  مولعم  هک  یتروص  رد  دـننامب ، راوآ  ریز  اًلثم  مه  اب  تسا  يرگید  ثراو  مادـک  ره  هک  رفن  دـنچ  رگا  « 2266»

حیـضوت هلاـسر  دربیم . ثرا  هدرم  رترید  هک  یـسک  هدرم ، رتدوز  کـی  مادـک  هـک  دوـش  موـلعم  رگا  یلو  دربیم ، ثرا  يرگید  زا  مادـک 
454 ص : نتم ، لئاسملا ،

هید

هک دمع ؛ هبش  لتق  - 2 دناسریم . لتق  هب  قحان  هب  ار  یـسک  نتـشک ، دصق  هب  یـصخش  هک  يدمع ؛ لتق  - 1 دوشیم : عقاو  مسق  هس  رب  لـتق 
هب ياهمدـص  اصع ) لثم  تسین ، هدنـشک  ًابلاغ  هک  ياهلیـسو  اب   ) ندز کتک  ای  ندرک  بدا  لـثم  نتـشک ، زا  ریغ  يرگید  دـصق  هب  یـصخش 

یبیـسآ لوتقم  هب  دهاوخب  هک  نیا  نودب  نتـشک و  دصق  نودـب  یـصخش  هک  ییاطخ ؛ لتق  - 3 دوشیم . وا  لتق  بجوم  هک  دـنزیم  یـسک 
یسک هناوید ، ای  لفط  رگا  « 2267 . » دوش یسک  لتق  بجوم  ًاقافتا  دنک  باترپ  گنس  یناویح  هب  اًلثم  دوش ، هتشک  وا  هک  دنک  يراک  دناسرب 

لثم تسا ، ندش  هتـشک  قحتـسم  هک  نیا  روصت  هب  ار  يرگید  صخـش  رگا  و  تسا . ییاطخ  لتق  هب  قحلم  دشاب ، يدمع  هچرگا  دشکب ، ار 
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یسک رگا  « 2268 . » تسا دمع  هبـش  هب  قحلم  لتق  نیا  هتـشادن ، ار  ندش  هتـشک  قاقحتـسا  هک  دوش  مولعم  ًادـعب  دـشکب و  صاصق ، رفک و 
وا زا  دوشیم  هتفگ  دعب  هلأسم  رد  هک  يرادقم  هب  ای  دشکب ، ای  دنک  وفع  ار  لتاق  دناوتیم  لوتقم  ّیلو  دـشکب ، ار  يرگید  قحان  هب  ًادـمع و 

دوش عقاو  يدمع  لتق  رگا  « 2269 . » دریگب هید  دناوتیم  اّما  دشکب ، ار  وا  درادن  قح  لوتقم  ّیلو  دـشکب ، اطخ  يور  زا  رگا  اّما  دریگب ، هید 
اهرتش هک  تسا  نیا  طوحا  لضفا و  و  دنشاب ، هدش  مشش  لاس  لخاد  هک  رتش  دص  - 1 تسا : زیچ  شش  زا  یکی  دهدب  دیاب  لتاق  هک  ياهید 

-4 دنفـسوگ . رازه  - 3 واـگ . تسیود  - 2 455 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسین . مزـال  طرـش  نیا  رهظا  رباـنب  هچرگ  دنـشاب ، رن 
رازه - 5 دـنفابیم . نمی  رد  هک  دـشاب ، ینمی  ياـهدُرب  زا  هک  تسا  نیا  رد  طاـیتحا  و  تسا ، رازا  ادر و  هچراـپ  ود  هّلُح  ره  و  هّلُح ، تسیود 

هک مهرد ، رازه  هد  - 6 دهدب . راد  هکـس  ریغ  يالط  دناوتیمن  رهظا  ربانب  تسا و  دوخن  نآ 18  لاثم  ره  هک  راد  هکس  يالط  یعرـش  لاقثم 
ره نییعت  رایتخا  و  هدوب . تسا  راد  هّکـس  يـالط  دوخن  هک 18  رانید  کی  تمیق  هب  مالـسا  رد  نوناـق  نیا  عیرـشت  ناـمز  رد  یمهرد  هد  ره 

مادکره رد  اهرتش  نس  یلو  تسا  رتش  دص  کی  ره  اطخ  لتق  دـمع و  هبـش  لتق  هید  « 2270 . » تسا لتاق  تسد  هب  زیچ  شـش  نیا  زا  مادک 
هلأسم رد  نآ  رادـقم  هک  تسا  لتق  هید  لثم  زیچ  دـنچ  هید  « 2271 . » تسا هدـش  هداد  لصفم  ياهباتک  رد  نآ  حیـضوت  هک  تسا  فلتخم 

دیاب دـنک ، روک  ار  وا  مشچ  کی  رگا  و  دربب ؛ نیب  زا  ار  وا  مشچ  کلپ  راـهچ  اـی  دـنک ، روک  ار  یـسک  مشچ  ود  رگا  - 1 دش : هتفگ   2269
ای دربب  ار  وا  شوگ  کی  رگا  و  دوش ؛ رک  وا  شوگ  ود  ره  هک  دـنک  يراک  اـی  دُربب ، ار  یـسک  شوگ  ود  رگا  - 2 دهدب . ار  لتق  هید  فصن 
ار یسک  ینیب  همرن  ای  ینیب  مامت  رگا  - 3 دهدب . ار  لتق  هید  ثلث  دیاب  دربب  ار  وا  شوگ  همرن  رگا  و  دهدب ؛ ار  لتق  هید  فصن  دیاب  دـنک ، رک 
زا مادـک  ره  هید  دربب و  نیب  زا  ار  یـسک  ياهنادـند  مامت  - 5 دـشابن . لال  صخـش  هک  یتروص  رد  دُربب ، خـیب  زا  ار  یـسک  نابز  - 4 دُربب .

دوخن یعرـش 18  لاقثم  ره  تسا و  الط  یعرـش  لاقثم  هاجنپ  دشابیم ، نییاپ  ددع  شـش  الاب و  ددـع  شـش  هک  ناهد  ولج  نادـند  هدزاود 
الط یعرش  لاقثم  دیاب 25  دربب ، نیب  زا  تسا  نییاپ  ددـع  تشه  الاب و  اهنآ  ددـع  تشه  هک  ار  بقع  نادـند  هدزناش  زا  یکی  رگا  و  تسا ،
رگا - 7 دهدب . ار  لتق  هید  فصن  دیاب  دنک ، ادج  چم  زا  ار  تسد  کی  رگا  اما  و  دنک ، ادـج  چـم  زا  ار  یـسک  تسد  ود  ره  رگا  - 6 دهدب .

تسرد رگید  هک  دنکـشب  يروط  ار  یـسک  تشپ  رگا  - 8 تسا . لـتق  هید  ( 110  ) کـی هد  تشگنا ، ره  هید  و  دربـب . ار  یـسک  تشگنا  هد 
دیاب دربب ، ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  اما  و  دربب ، ار  ینز  ناتسپ  ود  ره  رگا  - 9 456 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دنامب . هدیمخ  ای  دوشن و 
کی هد  تشگنا ، ره  هید  و  دنک ؛ عطق  ار  اپ  تشگنا  هد  همه  ای  رتالاب ، ای  لصفم  ات  ار  یسک  ياپ  ود  ره  رگا  - 10 دهدب . ار  لتق  هید  فصن 
مکح يارب  و  دـنک ، عطق  رتشیب  ای  هاگ  هنتخ  زا  ار  یـسک  ِيدرم  تلآ  ای  دربب و  نیب  زا  ار  يدرم  ياـههضیب  رگا  - 11 تسا . لتق  هید  ( 110)

-13 دورب . نیب  زا  وا  لقع  هک  دناسرب  بیسآ  یـسک  هب  يروط  رگا  - 12 دوش . هعجارم  لّصفم  ياهباتک  هب  دـیاب  دروم  نیا  رد  اهنز  هید 
هک يروط  هب  دربب ، نیب  زا  ار  یسک  شیر  يوم  ای  رس و  يوم  مامت  رگا  - 14 دنکن . ساسحا  ار  اهوب  رگید  هک  دنزب  ياهمدص  یسک  هب  رگا 

تمیق توافت  دیاب  دَیورب  رـس  يوم  رگا  و  دوش ، هداد  دیاب  هید  موس  کی  طوحا ، رهظا و  ربانب  دَیورب ، ًادعب  شیر  يوم  رگا  و  دَیورن ، رگید 
فرط هب  ار  نآ  دناوتن  هک  يروط  هب  ندرگ ، مامت  ندش  هدیبوک  ای  هتسکش  - 15 دوش . هداد  هدرک  ادیپ  یصقن  نینچ  تسا و  هدنب  هک  یسک 
نادند هک  ریپ  ای  كدوک  دننام   ) دشابن اهنادند  هارمه  هک  يروط  هب  کف  ناوختـسا  ود  مامت  ندرک  عطق  ای  ندنک و  - 16 دنادرگرب . رگید 

. دنک یگدنز  ًادعب  شبحاص  هچرگا  عاخن ، عطق  ای  ندرب  نیب  زا  - 17 تسا . مزال  هناگادج  هید  اهنادند  نتفر  نیب  زا  يارب  هنرگو  دنرادن )
بجوم ندرک  یکیدزن  هلیـسو  هب  نز  لاس  ُهن  ندـش  مامت  زا  دـعب  وا  رهوش  رگا  هتبلا  دوشن ، ملاس  رگید  هک  يروط  هب  نز  ندرک  اضفا  - 18

ار یـسک  بل  ود  ره  رگا  - 20 دنربب . نیب  زا  ار  یـسک  نیتیلا )  ) تشپ هتـسجرب  تمـسق  ود  رگا  - 19 تسین . مزـال  وا  رب  هید  دوشب  راـک  نیا 
يرامیب هب  التبم  ای  دورب و  نیب  زا  وا  توص  دیاین و  نوریب  شیادص  ای  دورب و  نیب  زا  شمشچ  دید  صخش  هک  دننک  يراک  رگا  - 21 دنُربب .

هلاسر بجوم  زین  رگید  دراوم  یضعب  و  تسا . لماک  هید  دراوم  نیا  زا  کی  ره  رد  هک  دریگب  ار  دوخ  راردا  ولج  دناوتن  هدش و  لوب  شزیر 
قحان هب  ًادمع و  ار  یسک  ناسنا  رگا  « 2272 . » دوش هعجارم  لصفم  ياهباتک  هب  هک  دوشیم  لماک  هید   457 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت 

هدنب کی  دنک و  ریـس  ار  ریقف  تصـش  دریگب و  هزور  هام  ود  دیاب  هرافک  ناونع  هب  هبوت ، رب  هوالع  هید  نتفرگ  ای  وفع و  تروص  رد  دـشکب ،
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دنک دازآ  هدنب  دناوتن  رگا  دنک و  دازآ  هدنب  کی  و  تسا ) هلقاع  رب  هید  ینعی   ) دنهدب ار  وا  هید  دیاب  دشکب ، ًاهابتـشا  رگا  یلو  دـیامن ، دازآ 
نآ هک  دـنک  يراـک  رگا  تسا ، ناویح  راوس  هک  یـسک  « 2273 . » دـنک ریـس  ار  ریقف  تصـش  دـناوتن ، مه  ار  نیا  رگا  دریگب و  هزور  هام  ود 

رگید سک  هب  ای  دوخ  راوس  هب  ناویح  هک  دـنک  يراک  يرگید  رگا  زین  و  تسا ، نماض  دـناسرب ، بیـسآ  یـسک  هب  هدـش  برطـضم  ناویح 
شاهید دشاب ، هفطن  هدش  طقس  هک  يزیچ  هچنانچ  دنک ، طقـس  هلماح  نز  هک  دنک  يراک  ناسنا  رگا  « 2274 . » دشابیم نماض  دنزب ، همدص 

، هغـضُم رگا  و  لاقثم ، لهچ  دشاب ، هتـسب  نوخ  ینعی  هَقلَع ، رگا  و  دشابیم ، دوخن  هدجه  نآ  لاقثم  ره  هک  تسا ، الط  یعرـش  لاقثم  تسیب 
وا رد  حور  زونه  یلو  هدروآ  تشوگ  رگا  و  لاقثم ، داتـشه  دشاب ، هدـش  ناوختـسا  ياراد  رگا  و  لاقثم ، تصـش  دـشاب ، تشوگ  هراپ  ینعی 

رـسپ هچنانچ  هدـش ، هدـیمد  وا  رد  حور  رگا  و  تسا ، لماک  هید  تروص  نیا  رد  طوحا  لضفا و  هچرگا  تسا ، لاـقثم  دـص  هدـشن ، هدـیمد 
طقـس شاهچب  هک  دـنک  يراک  هلماح  نز  رگا  « 2275 . » تسا یعرـش  لاقثم  دـصناپ  وا  هید  دـشاب ، رتخد  رگا  لاـقثم و  رازه  وا  هید  دـشاب ،

رگا « 2276 . » دـسریمن نآ  زا  يزیچ  نز  دوخ  هب  دـهدب و  هّچب  ثراو  هب  دـش ، هتفگ  لبق  هلأسم  رد  هک  یلیـصفت  هب  ار  نآ  هید  دـیاب  دوش ،
جراخ نوخ  دـنک و  هراپ  ار  يدرم  تروص  ای  رـس  تسوپ  رگا  « 2277 . » دهدب ار  ود  ره  هچب ، نز و  هید  دـیاب  دـشکب ، ار  هلماح  نز  یـسک 

زا یلیخ  رگا  و  دـهدب ، رتش  ود  رهظا  رباـنب  دـیاب  دربـب ، مه  ار  نآ  زا  يردـق  دـسرب و  تشوگ  هب  رگا  و  دـهدب . وا  هب  رتـش  کـی  دـیاب  دوشن 
رگا و  رتش ، جنپ  دوش ، نایامن  ناوختسا  رگا  و  رتش ، راهچ  دسرب ، ناوختسا  كزان  هدرپ  هب  رگا  و  دهدب . رتش  هس  دیاب  دنک ، هراپ  ار  تشوگ 
کی دیاب  دسرب  زغم  هدرپ  هب  رگا  و  رتش ، هدزناپ  دیآ ، نوریب  دوخ  ياج  زا  ناوختسا  ياههزیر  زا  یـضعب  رگا  و  رتش ، هد  دنکـشب ، ناوختـسا 

، نتم لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  وا  تروص  هک  يروط  هب  دنزب  رگید  زیچ  ای  یلیـس  یـسک  تروص  هب  رگا  « 2278 . » دهدب ار  لماک  هید  موس 
رگا و  لاقثم ، هس  دوش ، دوبک  رگا  و  دهدب ، تسا  دوخن  هدجه  نآ  لاقثم  ره  هک  الط ، یعرش  مین  لاقثم و  کی  دیاب  دوش ، خرس   458 ص :

، دنک هایس  ای  دوبک  ای  خرـس  ندز ، هلیـسوب  ار  یـسک  ندب  رگید  ياج  رگا  یلو  دهدب ، الط  یعرـش  لاقثم  شـش  دیاب  رهظا  ربانب  دوش ، هایس 
دیاـب دُربب ، ار  نآ  ندـب  زا  يزیچ  اـی  دـنزب ، مخز  یـسک  تشوگ  لـالح  ناویح  هب  رگا  « 2279 . » دـهدب دـش  هتفگ  هک  ار  هچنآ  فصن  دـیاب 

لهچ رب  دیاب  طوحا  ربانب  دـشکب ، ار  یـسک  يراکـش  گس  ناسنا  رگا  « 2280 . » دـهدب شبحاص  هب  ار  نآ  بویعم  ملاـس و  تمیق  تواـفت 
ای مهرد و  تسیب  دیاب  طایتحا  ربانب  دـیامن ، فلت  ار  یـسک  هلگ  گس  ای  دـنکیم ، تظافح  ار  هناخ  هک  یگـس  رگا  و  دـنیامن ، قفاوت  مهرد 

حیـضوت هلاسر  دهدب . ار  نآ  یلعف  تمیق  ای  مهرد و  تسیب  دیاب  دـشکب ، دـنکیم  تظافح  ار  غاب  هک  یگـس  رگا  و  دـهدب ، دنفـسوگ  کی 
459 ص : نتم ، لئاسملا ،

اهکناب ماکحا 

هراشا

دهاوخیم هک  یسک  « 2282 . » تسا مارح  ابر و  تسین و  زیاج  دشاب ، هدش  دوس  طرش  نآ  رد  هک  یتروص  رد  کناب  زا  نتفرگ  ماو  « 2281»
رازاب تمیق  زا  دصرد  تسیب  ای  دـصرد و  هد  اًلثم  ینیعم ، تبـسن  هب  وا  لیکو  ای  کناب و  زا  ار  یـسنج  الاک و  دـناوتیم  دریگب  ماو  کناب  زا 

ماو کناب  هب  دهاوخب  یسک  رگا  « 2283 . » دهد ضرق  وا  هب  ینیعم  تدـم  ات  ار  وا  ياضاقت  دروم  غلبم  کناب  هک  نیا  طرـش  هب  درخب  رتنارگ 
، دهد ضرق  کناب  هب  ار  رظن  دروم  غلبم  وا  هک  نیا  طرش  هب  درخب  وا  زا  رازاب  تمیق  زا  رتشیب  ار  یـسنج  الاک و  کناب ، هک  یتروص  رد  دهد 
، دـهد ضرق  کناب  هب  ینیعم  تدـم  ات  ار  یغلبم  هک  نیا  طرـش  هب  دـشورفب  وا  هب  رازاب  تمیق  زا  رتمک  هب  ار  یـسنج  الاک و  کناب  هکنیا  اـی 

نیا دننام  ینیعم ، تدم  ات  يرتشیب  غلبم  هب  يزیچ ، همیمـض  هب  یغلبم  نتخورف  « 2284 . » دش رود  ابر  زا  ناوتیم  راک  نیا  اب  تسا و  حـیحص 
، دنشورفب رتشیب  ای  هام  هس  ای  ود  تدم  هب  ناموت  هد  دص و  هب  اًلثم ، ناکتسا  ددع  کی  ای  تیربک و  یطوق  کی  همیمض  هب  ار  ناموت  دص  هک 
رد « 2285 . » تسا مارح  دوشیم و  ماجنا  شورف  دـیرخ و  تروص  هب  هک  تسا  دوس  اـب  نداد  ماو  ناـمه  عقاو  رد  لـمع  نیا  تسین و  زیاـج 
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هدش دوس  طرش  ماو  دادرارق  رد  هچنانچ  و  تسا ، کناب  زا  نتفرگ  ضرق  مکح  دننام  کناب  هب  نداد  ضرق  مکح  هک  دش  هتفگ  لبق  لئاسم 
بسح رب  لوپ  بحاص  ینعی  دشاب ، تباث » هدرپس   » تروص هب  دوشیم  هداد  کناب  هب  هک  یلوپ  هک  دنکیمن  قرف  و  تسا ، مارح  ابر و  دشاب 

لوپ زا  دناوتیم  دهاوخب  عقوم  ره  هک  دشاب ، شدرگ » رد  باسح   » وحن هب  ای  دنک ، هدافتـسا  دوخ  لوپ  زا  دناوتیمن  ینیعم  تدم  ات  دادرارق 
دهدیم کناب  هب  لوپ  هک  یـسک  « 2286  » 460 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا . مارح  تروص  ود  ره  رد  و  دـنک ، هدافتـسا  دوخ 

کناب رگا  ددرگ و  وا  دیاع  ياهدیاف  نآ  زا  هک  دهدن  کناب  هب  ار  دوخ  لوپ  دـصق  نیا  هب  لوپ  بحاص  دـشاب و  هدـشن  دوس  طرـش  هچنانچ 
مه نآ  دوس  تسا و  زیاج  کناب  نآ  دزن  لوپ  نتـشاذگ  تروص  نیا  رد  دـنکن  هبلاـطم  هتـسنادن و  راـکبلط  ار  دوخ  دـهدن  وا  هب  مه  يدوس 

لـصا ندوب  زیاج  هک  نآ  زا  دعب  دـیامن ، هلماعم  نآ  اب  دـنک و  فرـصت  هتفرگ  اهکناب  زا  هک  یلوپ  رد  دـهاوخب  رگا  « 2287 . » درادن لاکشا 
زا دیاب  تسا  هدش  ریغ  اب  طولخم  هک  لوپ  زا  تمـسق  نآ  نییعت  دروم  رد  دشاب ، هدـش  تباث  یعرـش  رظن  زا  کناب ، زا  لوپ  نتفرگ  هلماعم و 

ضرق « 2288 . » درادـن لاکـشا  دـهدب ، وا  هب  هفاضا  ناونعب  یغلبم  کـناب  ضرف  نیا  رد  رگا  و  دوش ، هتفرگ  هزاـجا  طیارـشلا  عماـج  دـهتجم 
هدوب هقیثو  اب  ضرق  هک  دنکیمن  قرف  و  تسا ، مارح  ابر و  تسین و  زیاج  دشاب  هدش  نآ  رد  دوس  طرـش  هک  یتروص  رد  اهکناب  زا  نتفرگ 

کلاملا و لوهجم  ناونع  هب  ار  لوپ  هچنانچ  « 2289 . » هریغ هتفس و  دننام  يرابتعا  دانسا  ای  دشاب  یکلم  دنـس  هقیثو  و  هقیثو ، نودب  ای  دشاب 
توافتم هدـنریگ  لوپ  هدـنهد و  لوپ  میمـصت  دـصق و  ینعی  ضرق ، ناونع  هب  هن  دـشاب ، هتفرگ  اهکناب  زا  وا  لیکو  ای  عرـش  مکاح  هزاـجا  اـب 

رد تفرگ  دهاوخ  وا  زا  یمتح  روط  هب  ار  نآ  دوس  لوپ و  لصا  کناب  دنادیم  هک  نیا  و  درادن . لاکـشا  تسا و  زیاج  نتفرگ  ضرق  دشاب ،
«2290 . » تسا زیاـج  زین  نآ  تخادرپ  دـنک ، يراددوخ  نآ  نداد  زا  دـناوتن  رگا  و  دـنکیمن ، داـجیا  یلاکـشا  لوـپ  نآ  رد  فرـصت  زاوـج 
زا يریگولج  يارب  یلو  تسا ، مارح  ابر و  تسین ، زیاج  لوپ  نآ  رب  هدـیاف  دوس و  نتفرگ  نآ و  ندـش  دایز  دـصق  هب  کـناب  هب  لوپ  ندرپس 

رگا هک  دراذـگب  نیا  رب  ار  دوخ  راک  يانب  دـنکن و  ار  دوس  ِنتفرگ  ِطرـش  دوخ  تین  میمـصت و  رد  دـناوتیم  مارح ، ابر و  هب  ندـش  راـتفرگ 
هزاجا اب  دـناوتیم  داد  وا  هب  ياهدـیاف  کناب  رگا  تروص  نیا  رد  درک ، دـهاوخن  هبلاـطم  دـنادیمن و  راـکبلط  ار  دوخ  دـهدن ، دوس  کـناب 

دوس نتفرگن  تروص  رد  هک  دنادب  رگا  و  دنک ، فرـصت  نآ  رد  دریگب و  کلاملا  لوهجم  ناونع  هب  ار  هدیاف  نآ  وا ، لیکو  ای  عرـش  كاح 
، تسا کلاملا  لوهجم  لوپ  هک  نیا  دصق  هب  ار  دوس  دناوتیم  دیناسر ، دهاوخ  دوخ  یصخش  فرـصم  هب  ار  دوس  کناب  دنمراک  کناب ، زا 

تروـص هب  هک  ییاـهکناب  مکح  « 2291 . » دـناسرب فراصم  نآ  هب  هدرک و  هبلاطم  کـناب  زا  دـسرب ، یـصاخ  فراـصم  هب  ًاعرـش  دـیاب  و 
ددرگیم مولعم  دـش  هتفگ  اًلبق  هک  ياهلأسم  ود  زا   461 ص : نتم ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا ، هدش  يراذگ  هیامرـس  تلود  اب  تکرش 

زا لوـپ  نـتفرگ  « 2292 . » دراد ار  یتـلود  ياـهکناب  مکح  تـسا و  کـلاملا  لوـهجم  اـب  طوـلخم  اـهکناب  نـیا  رد  دوـجوم  لوـپ  نوـچ 
فرصت و  ضرق ؛ ناونع  هب  هن  یلو  تسا ، زیاج  یـصخش  هچ  دشاب و  یتلود  هچ  رفک ، ياهروشک  ياهکناب  دننام  یمالـسا  ریغ  ياهکناب 

نآ مهـس  هب  تبـسن  دـیاب  هک  دـشاب  رافک  کناب  رد  یناملـسم  لام  هکنآ  رگم  درادـن ، وا  لیکو  ای  عرـش و  مکاح  هزاجا  هب  جاـیتحا  نآ  رد 
. دیامن لمع  دش  هتفگ  یمالسا  ياهروشک  ياهکناب  دروم  رد  هک  یصوصخم  هفیظو  هب  ناملسم 

یکناب تارابتعا 

: دوشیم نایب  تسا  فراعتم  لومعم و  تادراو  تارداص و  تاررقم  یکناب و  تارابتعا  ناونع  هب  هچنآ  زا  یشخب  لئاسم ، نایب  زا  لبق 

الاک تادراو 

ياهکناب زا  یکی  دزن  رد  یللملا  نیب  تاررقم  رب  انب  دیاب  دنک  دراو  یجراخ  ياهروشک  زا  ار  یبنجا  ياهالاک  سنج و  دهاوخب  هک  یسک 
نتفرگ ماجنا  زا  سپ  هک  دوشیم  دـهعتم  هدـش  راـبتعا  شیاـشگ  وا  دزن  رد  هک  یکناـب  دـنک و  راـبتعا  شیاـشگ  ـالاک ، هدـننک  دراو  روشک 
روتکاف بجوم  هب  رادیرخ  روشک  رد  هدنشورف  یگدنیامن  قیرط  زا  ای  هبتاکم  قیرط  زا  هچ  رادیرخ ، هدنشورف و  نیفرط  نیب  هلماعم  تامدقم 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 304 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ار نیفرط  قافتا  دروم  غلبم  تیمک ، تیفیک و  تهج  زا  هلماعم  دروم  يالاک  فاصوا  تاصخـشم و  مامت  اب  هدنـشورف  فرط  زا  هدـش  رداص 
شرافـس زا  ار  شرافـس  دروم  ياهب  لک  دصرد  تسیب  ای  دصرد  هد  مادقا  نیا  اب  و  دزادرپب ، هدنـشورف  هب  هدنـشورف  روشک  کناب  هلیـسو  هب 

کناب هب  الاک  ياهب  تفایرد  تهج  ار  لمح  دانـسا  ات  مالعا  هدنـشورف  هب  رادـیرخ  فرط  زا  ار  هلماعم  تیمامت  ات  دـنکیم  تفاـیرد  هدـنهد 
هدنـشورف هب  ار  غلبم  ماـمت  راـبتعا ، شیاـشگ  عقوم  رد  روکذـم  تاصخـشم  قبط  رب  ـالاک  لـمح  دانـسا  نتفرگ  لـیوحت  اـب  دـهد و  لـیوحت 

462 ص : نتم ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دزادرپیم .

الاک تارداص 

قبط کناب  ات  دوش  شیاشگ  کناب  رد  يرابتعا  تاررقم ، قبط  دیاب  دنک  رداص  روشک  زا  جراخ  هب  ار  ییالاک  سنج و  دـهاوخب  هک  یـسک 
دروم ود  ره  رد  کناب  لمع  هجیتن  رد  دیامن و  مادقا  يراج  تاررقم  بسح  رب  دانسا  تفایرد  الاک و  تمیق  تخادرپ  هب  تبـسن  دوخ  دهعت 
دانـسا نتفرگ  هلماعم و  دروم  يالاک  غلبم  تخادرپ  دـهعت  ساسا  رب  درادـن و  مه  اـب  یقرف  عقاو  رد  تسا و  زیچ  کـی  تادراو  تارداـص و 

وا هدـنیامن  ای  الاک و  هدنـشورف  هک  تسا  نآ  یکناب  رابتعا  زا  رگید  عون  کـی  و  دریگیم . ماـجنا  هدـنهد  شرافـس  هب  نآ  لـیوحت  لـمح و 
ینعی لباقم  فرط  اب  ياهلماعم  هرکاذـم و  اًلبق  هک  نیا  نودـب  یفیک  یّمک و  ظاحل  زا  نآ  تاصخـشم  مامت  رکذ  اب  ار  الاک  همئاق  تروص و 

رگا دنک . هضرع  دشاب  رادیرخ  هک  لباقم  فرط  هب  ار  دانـسا  هک  دهدیم  تلاکو  کناب  هب  دتـسرفیم و  کناب  هب  دشاب  هداد  ماجنا  رادیرخ 
هد تفاـیرد  اـب  دوخ  تاررقم  بسح  رب  کـناب  عقوم  نآ  دـنکیم و  راـبتعا  شیاـشگ  ياـضاقت  درک ، لوبق  هدـش  هضرع  تمیق  هب  رادـیرخ 

هدنـشورف هب  ار  غلبم  مامت  هک  دنکیم  دهعت  ددنبیم و  رادیرخ  اب  ار  هلماعم  ماجنا  دادرارق  الاک  تمیق  غلبم  زا  اًلثم  دـصرد  تسیب  ای  دـصرد 
یکناب تارابتعا  شیاشگ  دروم  رد  هک  ییاهراک  عومجم  « 2293 . » دیامن میلست  رادیرخ  هب  هتفرگ و  ار  نآ  لمح  دانـسا  دیامن و  تخادرپ 
یصخش کلام  رفن  کی  هلزنم  هب  ار  نآ  دشاب و  هتشاد  یتلود  هدننک ، دراو  هدننک و  رداص  روشک  هک  یتروص  رد  دش  هتفگ  الاب  تمسق  رد 
لوغـشم تلود  لیکو  ناونع  هب  کناب  صاخ ، تالماعم  يارجا  رد  هک  ینعم  نیدب  دشاب ، صخـش  نآ  لیکو  هلزنم  هب  کناب  مینک و  ضرف 

مولعم کناب  ياهلوپ  ندوب  لالح  هک  یتروص  رد  دریگیم ، هدـهع  هب  دـهد  ماجنا  دـناوتیم  لیکو  هک  ییاهراک  دوشیم و  تاـیلمع  نیا 
لاکـشایب دـش  هتفگ  هک  یتارابتعا  شیاشگ  دـشاب  زیاج  لالح و  تاهج  مامت  زا  دـهدیم  ماجنا  کناب  هک  یتاـیلمع  تـالماعم و  دـشاب و 

ناونع هب  رادـیرخ  هدـنهد و  شرافـس  زا  یغلبم  هطوبرم ، تادـهعت  رابتعا و  شیاشگ  لـمع  ماـجنا  يارب  کـناب  تسا  زیاـج  « 2294 . » تسا
رارق کناب  اـب  هدـنهد  شرافـس  ینعی  تسناد ، هلاـعج  دـقع  یعون  یعرـش ، رظن  زا  ناوتیم  ار  کـناب  لـمع  نیا  دـنک و  تفاـیرد  دزمراـک 

ماجنا زا  سپ  کناب  و  دزادرپب ، کناب  هب  دزمراک  ناونعب  ار  یغلبم  دـهد ، ماجنا  وا  يارب  ار  رابتعا  شیاشگ  لمع  کناب  رگا  هک  دراذـگیم 
يالاک غلبم  هدـنهد  شرافـس  ياضاقت  بسح  رب  کناب  رگا  « 2295 . » دـنک تفایرد  وا  زا  ار  غلبم  نآ  هک  دراد  قح  رابتعا ، شیاـشگ  لـمع 

حیـضوت هلاسر  تسین . لاکـشا  زا  یلاـخ  دریگب ، هدـنهد  شرافـس  زا  یغلبم  نآ  تباـب  دـنکن و  هبلاـطم  ینیعم  تدـم  اـت  ار  شرافـس  دروم 
1 ص : مئامض ، لئاسملا ،

: مئامض

هقرفتم لئاسم 

زا اـی  دریگب  ناملـسم  زا  هک  تسین  یقرف  نآ  رد  تسا و  مارح  نتفرگ  هوشر  نداد و  هوـشر  « 16  » 3 ص : مئامض ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر 
رگا « 17 . » تسا کلام  لام  زین ، نآ  زا  هلـصاح  دوس  دنوشیمن و  نآ  کلام  دـنریگب  هوشر  رگا  و  دـشاب ، مرتحم  شلام  هک  یناملـسم  ریغ 

زا دعب  ردپ  هدش و  دنزرف  کلم  لام  نآ  دشاب ، هداد  وا  لیوحت  شتایح  نامز  رد  دشخبب و  دوخ  دنزرف  هب  ار  نآ  لاثما  نیمز و  هناخ و  ردپ ،
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هزاجا دوخ  رهوش  زا  لزنم  زا  نتفر  نوریب  يارب  دـیاب  نز  « 18 . » دنرادن یقح  نآ  رد  ردپ  توف  زا  دـعب  مه  هثرو  هتـشادن و  عوجر  قح  نآ 
اًلثم شغلش  يارب  نز  هک  دشاب  هدرک  طرش  دقع  نمض  رد  هچنانچ  و  یعرش ؛ تابجاو  رد  رگم  دشاب ، هتـشاد  وا  تیاضر  هب  ملع  ای  دریگب و 

ره تسا ، هدننک  سجن  سجنتم  « 19 . » تسا ذفان  طرـش  نیا  دشاب ، هدش  عقاو  طرـش  نیا  رب  ینتبم  دقع  ای  و  دورب ، لزنم  زا  جراخ  هب  دناوتب 
ًاقلطم وهل  رد  اهنآ  لامعتسا  و  تسین ، زیاج  بجاو  طایتحا  ربانب  وهل  ریغ  رد  وهل  هب  صتخم  تالآ  لامعتسا  « 20 . » دشاب ددعتم  هطساو  دنچ 

دوخ اب  نآ  صیخشت  و  یلعف ، هن  تسا  ینأش  بارطا  ندوب  برطم  رد  نازیم  و  تسا ، مارح  مه  نآ  عامتسا  برطم  یقیـسوم  و  تسا ، مارح 
ياهچراپ اـی  یـسم  ياهینیـس  دـننام  تسین ، لومعم  نآ  لامعتـسا  ناـمز ، فرع  رد  هک  دجـسم  مزاول  ایـشا و  شورف  « 21 . » تسا فـلکم 

ضرق ناونع  هب  کناب  رد  نتـشاذگ  لوپ  « 22 . » درادـن یعنام  یعرـش  یلوتم  رظن  ریز  جایتحا ، دروم  مزاول  ایـشا و  هب  نآ  لیدـبت  و  گرزب ،
لوپ و « 23 . » تسا لالح  دـنکیم  نتخادرپ  نیکرتشم  زا  یـضعب  هب  نآ  لباقم  رد  کناب  هک  ياهزیاج  نینچمه  درادـن و  یلاکـشا  هنـسحلا 
هب ای  تسوا و  دزن  لام  هک  یـصخش  هب  یفوتم  نیا  لاح  نیع  رد  و  تسا ، دوجوم  ناسنا  دزن  تناما  تروص  هب  یفوتم  صخـش  زا  هک  یلاـم 
لام نآ  زا  ناوتیم  دـنزرویم ، عاـنتما  یفوتم  یهدـب  تخادرپ  زا  وا  هثرو  هک  دوش  هتـسناد  هک  یتروص  رد  دراد  يراکهدـب  رگید  صخش 
رگا « 24 . » ددرگیم رب  هثرو  هب  دازام   4 ص : مئامض ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دوب  رتدایز  هک  یتروص  رد  دومن و  هدافتسا  نید  يادا  يارب 

لباقم رد  وضع  نآ  دوخ ، ندرم  زا  دعب  هک  دنک  تیصو  ای  و  دهدب ، يرگید  هب  ار  هیلک  اًلثم  دوخ ، ندب  ءاضعا  زا  يوضع  دهاوخب  یصخش 
ناملـسم نآ  تاجن  هار  ینعی  دشاب ، وضع  نآ  رب  فقوتم  یناملـسم  تاجن  هک  یتروص  رد  دوش ، هداد  يرگید  هب  هتـشادرب و  یناجم  ای  لوپ 
کیدزن لحم  ود  رد  تماقا  دصق  « 25 . » درادن یلاکشا  دشابن ، نکمم  مه  ناملـسم  ریغ  زا  نآ  هیهت  و  دشاب ، وا  هب  وضع  نداد  رد  رـصحنم 

هدحاو تماقا  لحم ، ددعت  اب  هکنیا  رگم  تسین ، حیحص  دسرن  مه  یعرش  تفاسم  دح  هب  دوشن و  باسح  لحم  کی  هک  یتروص  رد  مه  هب 
هدرک تماقا  دـصق  هک  لحم  نآ  رد  ار  زور  هدـمع  تمـسق  اهبش و  دـنک و  تماقا  دـصق  لحم  کی  رد  صخـش  رگا  یلو  دوش  بوسحم 

يررـض لوا  لحم  رد  وا  تماقا  هب  هک  يروط  هب  دورب  لحم  نآ  هب  ار  زور  زا  يرادقم  دراد  رگید  لحم  رد  هک  يراک  ماجنا  يارب  دـنامب و 
یتروص رد  دوریم ، رگید  رهش  هب  دوخ  یلصا  نطو  زا  هدرک و  رهوش  هک  ینز  « 26 . » درادن یعنام  ددرگرب  تماقا  لحم  هب  سپس  و  دنزن ،
تیعبت ببـس  هب  رگا  و  دریگب ، دیاب  ار  هزور  تسا و  مامت  شزامن  دوریم  اجنآ  هب  تقو  ره  دـشاب ، هدرکن  ضارعا  دوخ  یلـصا  نطو  زا  هک 

اجنآ زا  هک  دوخ  یلصا  نطو  هب  رهوش  هک  يدروم  رد  « 27 . » دراد ار  رفاسم  مکح  یلصا  نطو  رد  هدرک ، ضارعا  رگید  تاهج  ای  رهوش  زا 
، تسا هتسکش  شزامن  دشاب  هتشادن  زور  هد  تماقا  دصق  نز  هک  یتروص  رد  دوریم ، لحم  نآ  هب  وا  اب  يو  رـسمه  هتفر و  هدرکن ، ضارعا 
. درادن یعنام  دشابن ، یمارح  راک  مزلتـسم  رگا  يرادربسکع ، « 28 . » دـشاب رهوش  تیعبت  تهج  زا  دـصق  ولو  تسا  نز  دوخ  دـصق  نازیم  و 
، نآ زا  رتمک  یغلبم  هب  کچ  نیا  شورف  هتفرگ ، راد  تدـم  کـچ  تروص  هب  ار  تمیق  هتخورف و  ار  یعاـتم  یـصخش  هک  يدروم  رد  « 29»

حیـضوت هلاسر  دوشب  يواسم  هب  هیقب  شورف  ای  ضرق  طرـش  نآ ، نمـض  رد  دریگ و  ماجنا  یعرـش  هلماعم  توافتلا  هبام  رد  هک  یتروص  رد 
وهل دـح  هب  رگا  دارفا  قیوشت  تهج  ینارنخـس  نشج و  سلاجم  رد  ندز ) فک   ) ندز تسد  « 30 . » درادن یعنام   5 ص : مئامض ، لئاسملا ،

و درادن ؛ یعنام  لالح  تعفنم  دصق  هب  تسا ، مارح  لالح و  عفانم  ياراد  هک  نویزیولت ، ویدار و  شورف  دـیرخ و  « 31 . » درادن یعنام  دسرن 
هک یـسک  سرتسد  رد  دـیاب  زین  و  دـننکب ، مارح  هدافتـسا  نآ  زا  دـیابن  هجو  چـیه  هب  یلو  لـالح ، تهج  رد  نآ  زا  هدافتـسا  تسا  نینچمه 

6 ص : مئامض ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دنهدن . رارق  دنکیم  مارح  هدافتسا 

یهقف تاحالطصا  اههژاو و 

رد بآ  فلا -» - » ْلثِْملا ُتَرْجا  هراـجا - یقتا - لـیبَْسلا - ُْنبا  وهل - تـالآ  قلطم - بآ  فاـضم - بآ  رک - بآ  لـیلق - بآ  يراـج - بآ 
یبآ يرهـش -. یـشک  هلول  بآ  تسا و  يراج  اههوک  زا  هک  هناخدور  دـشوجیم و  نیمز  زا  هک  تانق  همـشچ و  بآ  دـننام  نایرج ، لاـح 
یبآ تسا -. هدش  نایب  اهبآ  ماکحا  رد  نآ  تیفیک  هزادـنا و  هک  تسا  بآ  زا  ینیعم  رادـقم  دـشوجن -. مه  نیمز  زا  هک  رک ، زا  رتمک  تسا 
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.- دوشیم هتفگ  زین  صلاخ  بآ  نآ  هب  بـالگ -. دـننام  هدـش  هتفرگ  يزیچ  زا  اـی  تبرـش و  دـننام  دـشاب  هدـش  هتخیمآ  يزیچ  اـب  هک  تسا 
یگدنز رفـس و  جراخم  و  دشاب ، هدـنامرد  رفـس  رد  هک  يرفاسم  هریغ -. برـض و  رات و  دـننام  عورـشمان  ینارذگـشوخ  یـشایع و  بابـسا 

رگید فرط  هب  نیعم  تدـم  ترجا و  لابق  رد  فرط  کی  راـک  اـی  لاـم  عفاـنم  نآ  یط  هک  تسا  يدادرارق  رت -. يوقت  اـب  دـشاب -. هتـشادن 
هتفگ هدش  ماجنا  راک  تمیق  صیخشت  يارب  دهد ، ماجنا  يراک  ترجا ، نییعت  نودب  یصخش  هکنیا  لثم  دننامه . ترجا  دوشیم -. راذگاو 
نامه لثملا  ترجا  تمیق و  دـشاب ، هچ  ره  خـساپ  دـشیم ؟ ردـقچ  دادیم  ماجنا  تسا  درف  نیا  هباشم  صخـش  ار  راک  نیمه  رگا  دوشیم :

طایتحا بحتـسم - طایتحا  مزال - طاـیتحا  طاـیتحا - مـالتحا - ریجا - طیارـش - ءازجا و   7 ص : مئامـض ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسا -.
همطل زیچ  کی  لصا  هب  نآ  نادقف  هک  يرما  ره  سامترا - بساکم - حابرا  نذا - اعّدا - طوحا - زارحا - دـنکن - كرت  ار  طایتحا  بجاو -

مدع اًلثم  دوشیم . بوسحم  نآ  طرـش  دنک ، ّریغتم  ار  يزیچ  تلاح  ای  تفـص  نآ  نادقف  هک  يرما  ره  ددرگیم و  بوسحم  نآ  ءزج  دنز ،
لماک یلو  تسه  زامن  ینعی  دـنکیم ، لیاز  ار  زامن  لامک »  » بلق روضح  نادـقف  یلو  دروآیم  للخ  زامن  لصا  هب  دوجـس  عوکر و  ماـجنا 
جراخ غولب - هناشن  دوشیم -. ترجا  قحتسم  دهدیم  ماجنا  هک  يراک  ربارب  رد  دادرارق  قبط  هک  یـسک  دننام  هدش  هتفرگ  دزم  هب  تسین -.

.- دوشیم عقاو  هب  ندیـسر  هب  ناـسنا  ناـنیمطا  بجوم  تروـصنیا  رد  ندوـمن  بناوـج  تیاـعر  باوـخ -. تلاـح  رد  ناـسنا  زا  ینم  ندـش 
بجاو نآ  تیاـعر  هیقف و  ياوـتف  ریغ  تسا  یطاـیتحا  تسا -. هتفاـی  هیلقع  هلدا  قـیرط  زا  ار  نآ  تیاـعر  موزل  دـهتجم  هک  تـسا  یطاـیتحا 
ياوتف هب  دـناوتیم  دـّلقم  يدراوم  نینچ  رد  تسا . هدادـن  يوتف  نآ  هارمه  هیقف  اما  تسا  طایتحا  قباطم  هک  تسا  يرما  زا  ترابع  تسین -.

طاـیتحا ینعم  هب  تسا  هدـشن  رکذ  نآ  هب  تبـسن  هیقف  زا  ییاوتف  هک  يدروـم  ره  دـیامن -. لـمع  دراد  رارق  دـعب  هبتر  رد  هک  رگید  دـهتجم 
، ندروآ مهارف  ندروآ ، تسدب  دشابیم -. طایتحا  نسُح  رب  دـیکأت  ینعم  هب  دـشاب  هدـشن  رکذ  ییاوتف  دروم ، نامه  رد  رگا  تسا و  بجاو 

.- دوش دـیاع  راـک  هفرح و  قیرط  زا  هک  يدـمآرد  عون  ره  راـک ، بسک و  عفاـنم  هزاـجا -. یهاوـخداد -. طاـیتحا -. اـب  قـبطنم  نتفاـیرد -.
- هلاحتسا هضاحتسا - ءاربتسا - ثرا -  8 ص : مئامـض ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  ءوضو -.)  ) بآ رد  ندرک  ورف  لسغ -)  ) بآ رد  نتفرورف 
تئارب و رد  یعس  دنامیم -. یقاب  هثرو  يارب  هک  یفوتم  كرتام  لَدْعا - رَهْظا - رارطـضا - دراد - لاکـشا  ءانمتـسا - تعاطتـسا - ءاتفتـسا -

جورخ زا  سپ  ندرک  رادا  ینعی  ینم  زا  ءاربتــسا  - 2 لوب -. زا  ءاربتـسا  - 1 تسا -: هتفر  راکب  دروم  هس  رد  تساـجن . یگدولآ و  زا  یکاـپ 
ندروخ زا  نآ  نتشادزاب  ینعی  راوختساجن  ناویح  ءاربتـسا  - 3 دـشاب -. هدـنامن  لوب  يارجم  رد  ینم  تاّرذ  هکنیا  زا  نانیمطا  دـصق  هب  ینم 

هـضاحتسا دـشاب  دایز  رگا  نوخ  نیا  نانز ؛ یگدـید  نوخ  تالاح  مان  دـنک -. تداع  دوخ  یعیبط  كاروخ  هب  هک  یتقو  ات  ناسنا  تساـجن 
تقیقح هب  هک  یتروصب  ءیش  ینوگرگد  دوشیم -. هدیمان  هطسوتم  هضاحتسا  نیبانیب  تروص  رد  هلیلق و  هضاحتسا  دشاب  مک  رگا  هریثک و 

اب هک  دوش  کـمن  هب  لیدـبت  هتفر و  ورف  رازکمن  رد  هک  یگـس  اـی  دوش  رتسکاـخ  دزوسب و  هک  یـسجن  بوـچ  دـننام  دوـش . لدـبم  يرگید 
لاؤس يوتف ، هبلاطم  سجن -. مدنگ  ندش  درآ  لثم  دوشن  ضوع  نآ  تقیقح  هک  ییاج  فالخ  رب  دـنوشیم  كاپ  ندـش  هلاحتـسا  هنوگنیا 

دوخ اب  یلمع  ماجنا  هار -. لام و  ندب ، ثیح  زا  جح  هضیرف  ماجنا  ییاناوت  هلئسم -. کی  یعرـش  مکح  هرابرد  دهتجم  رظن  بسک  ندرک و 
تسین و فیلکت  طاقسا  بجوم  لمع  نآ  دوش ، ماجنا  یلمع  هچنانچ  دنیوگیم -. زین  ندز  قلج  نآ  هب  هک  دوشیم ، ینم  لازنا  بجوم  هک 

هلاسر رت -. لداع  دـیامن -. لمع  نآ  قبط  یتسیاب  دـلقم  تساوتف ، رت ، نشور  رترهاظ ، يراـچان -. يریزگاـن ، درک -. اـفتکا  نآ  هب  دوشیمن 
- تسا نیا  يوـقا  تسا - نیا  برقا  فورعم - هماـقا  راـطفا - ءاـْضفا - مَلعا - نـالعا - نطو - زا  ضارعا   9 ص : مئامض ، لئاسملا ، حیـضوت 
- لاْزنا لاقتنا - همرتحم - لاوما  كاسما - فورعم - هب  رما  شاعم - رارما  تعامج - ماما  ماما - ندرک - مازلا  دـنک - ترورـض  عفر  هب  افتکا 
- ندش زاب  رت -. ملاع  نتخاس -. هاگآ  نآ -. یگشیمه  كرت  نطو و  زا  ینادرگ  يور  رب  ناسنا  میمصت  عاقیا - یلوا - َعروا - هَعبرا - جادوا 

رظن زا  هک  یتنس  نتشاداپب  هزور -. ندرکزاب  يراجم -. نیا  هس  ره  ای  طئاغ  ضیح و  يراجم  ای  ضیح  لوب و  يراجم  لخادت  ندش و  یکی 
تسا حیرص  ياوتف  تسا . نیا  رب  يوق  رظن  دشاب -.) يوتف  مدع  رب  ياهنیرق  هکنآ  رگم   ) تسا نیا  يوتف  تسا -. هدش  هتخانـش  ربتعم  یعرش 

زامن رد  هک  یـسک  اوشیپ -. ربهر و  ندومن -. رابجا  دهدن -. ماجنا  نآ  زا  رتشیب  دنک و  افتکا  رابجا  هزادـنا  هب  دوش -. لمع  نآ  قبط  یتسیاب 
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دوخ ندرک ، عانتما  تسا -. هدیدنسپ  عراش  رظن  زا  هک  یتنـس  ماکحا و  ماجنا  هب  دارفا  نتـشاداو  یگدنز -. ندنارذگ  دننکیم -. ادتقا  وا  هب 
هک يوحن  هب  سجن  زیچ  ندشاج  هباج  ییاج ، هباج  تسا -. مارتحا  ياراد  یمالسا  طباوض  ربانب  هک  یلاوما  نتـشادزاب -. يراک  ماجنا  زا  ار 

. رتراکزیهرپ تاناویح -. هناگراهچ  ياهگرهاش  ینم -. نتخیر  نوریب  هشپ -. هب  ناسنا  نوخ  لاقتنا  دننام  دوشن  بوسحم  لوا  ءیـش  رگید 
، دشاب هتـشادن  رگید  فرط  لوبق  هب  زاین  دریگ و  ماجنا  هبناج  کی  هک  يرارق  عون  ره  رتهب -. رتراوازـس - تسا -. رتشیب  وا  ياوقت  هک  یـسک 

لدب ءوضو - زا  لدـب  غلاب - باتک - لها   10 ص : مئامض ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  درادن . هجوز  لوبق  هب  یجایتحا  ًاعرـش  هک  قالط  دننام 
ار دوخ  هک  یناملـسم  ریغ  همیهب - فراعتم - وحن  هب  لثم - هب  لثم  عیب  غولب - هریبک - دالب  تسین - دیعب  تسا - دـیعب  هّمذ - تئارب  لسغ - زا 

ياج هب  دشاب -. هدیـسر  غولب  نس  هب  هک  يدرف  هدیـسر - ب -» .- » یحیـسم يدوهی و  دـننام  دـنادیم  باتک  بحاص  ناربمایپ  زا  یکی  وریپ 
بآ هک  ییاج  رد  لسغ . ياج  هب  دـش -. دـهاوخ  ءوضو  نیزگیاج  ممیت  نیا  تسا و  ممیت  فّلکم  هفیظو  دـشابن  بآ  هک  ییاج  رد  ءوضو .
دهد ماجنا  ياهنوگب  ار  لمع  یتسیاب  فّلکم  کش ، دراوم  رد  دش -. دهاوخ  لسغ  نیزگیاج  ممیت  نیا  تسا و  ممیت  فّلکم  هفیظو  دشابن ،

رب ياهنیرق  رگم   ) تسا نیا  يوتف  تسین -. قبطنم  نآ  رب  اوتف  تسا - نهذ  زا  رود  تسا -. هداد  ماـجنا  ار  دوخ  فـیلکت  دـنک  ادـیپ  نیقی  هک 
هب ندیسر  تسا - ندش  غلاب  هناشن  هک  ناسنا  رد  هناگ  هس  مئالع  زا  یکی  روهظ  گرزب -. رایسب  ياهرهش  دوش -) ادیپ  مالک  رد  نآ  فالخ 
اب مدنگ  دننام  هلدابم ، تروص  هب  سنج  مه  ءیـش  ود  شورف  دـیرخ و  ناسنا -. رد  غولب  هناگ  هس  ياههناشن  زا  یکی  روهظ  هب  فیلکت  نس 

- یلَخت کـنحلا - تحت  یفاـَجت - تیعبت -  - 11 ص : مئامـض ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  اـپراهچ -. ناویح  لومعم - تروص  هب  مدـنگ -.
- بیقعت يّدعت - ریهطت - قیدصت - حیرشت - هیمست - رُّتَسَت - س -)  ) ارهز ترضح  حیبست  هعبرا - تاحیبست  هدش - هیکزت  يّوَرت - سیمَْخت -

دننام رگید  سجن  زیچ  ندـش  كاـپ  عبت  هب  سجن  زیچ  نتـشگ  كاـپ  ندرک - يوریپ  ت -» - » طـیرفت بویعم -) حیحـص و   ) تمیق تواـفت 
هب هک  یمومأـم  نتـسشن - زیخ  مین  دـشاب -. هدـش  ریخبت  روگنا  بآ  موس  ود  هکنآ  زا  سپ  تسا ، هدیـشوج  روـگنا  نآ  رد  هک  یفرظ  یکاـپ 
ولگ ریز  هک  همامع  زا  تمسق  نآ  هناچ . ریز  دنیشنیم -. زیخ  مین  تلاح  هب  ماما  ندناوخ  دهـشت  ماگنه  هدیـسرن ، تعامج  زامن  لوا  تعکر 

.- ندرک هیدأـت  ار  لاـم  سمخ  لاـم - سمخ  ندرک  جراـخ  ندرک - مجنپ  کـی  ندرک -. طـئاغ  لوـب و  ندرک - هیلخت  دوـشیم -. هتخیوآ 

.- دشاب هدش  حبذ  عرش  نیزاوم  تیاعر  اب  هک  یناویح  تسا -. هدش  هدناوخ  هک  يزامن  یگنوگچ  فشک  يارب  زامن  لاعفا  رد  رکفت  رکفت -
هبترم هس  یـس و  هَّللدـمحلا و  هبترم  هس  یـس و  ربکا و  هّللا  هبترم  راهچ  یـس و  نتفگ  ربکا -. هّللا  هّللاالا و  هلاـال  هّللدـمحلا و  هَّللا و  ناـحبس 

تاعالطا يارب  هدُرم  ناویح  ای  ناسنا  ندـب  ندرک  هراپ  ناـبز -. رب  ادـخ  مسا  ندرک  يراـج  ندرب - ماـن  ندـناشوپ -. ار  دوخ  هّللا -. ناـحبس 
زا سپ  ندرک - لابند  زواجت -. يزارد ، تسد  ندرک ، متـس  يورهدایز ، ندرک -. كاپ  ندرک -. دـییأت  ندومن ، یهاوگ  هریغ -. یکـشزپ و 

یهاتوک دراد -. دوجو  ملاس  ریغ  ملاس و  سنج  نیب  تمیق  رظن  زا  هک  یفالتخا  رادـقم  ندرک -. لوغـشم  ار  دوخ  نآرق ، اعد و  رکذ  اب  زامن 
- نّکمت حـیقلت - ندـش - فلت  مارحالا - ةریبکت  دـیلقت - صاـقَت -  12 ص : مئامـض ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  ندومن -. هحماـسم  ندرک ،

لاـم ُرتاـهَت - ندرک - صاـصق  نَمَث - ناـثلث - تمهت - هیروت - لـیکوت - ياهریبج - مّمیت  لـسُغ - زا  لدـب  مّمیت  مّمیت - نامـض - هب  کـلمت 
زا نتفگ -. ربکا  هّللا  زامن  هماقا  دـصق  هب  يو -. روتـسد  هب  ندومن  لمع  دـهتجم و  يواتف  زا  تیعبت  نتـشادرب -. دوخ  بلط  تباب  ار  نویدـم 

یـضارقتسا لام  ناـسنا  تنامـض . اـب  ندـش  کـلام  ییاراد -. ندـناسر -. نز  محر  هب  گنرـس  ریظن  ياهلیـسو  اـب  ار  درم  هفطن  نتفر -. نیب 
.- درک ممیت  دیاب  دروم  تفه  رد  لسغ  ءوضو و  ياج  هب  بآ  هب  یسرتسد  مدع  دراوم  رد  نآ -. يادا  تنامـض  طرـش  هب  دوشیم  کلامار 

ممیت ءاضعا  رب  هک  یسک  ممیت  دش -. دهاوخ  لسغ  نیزگیاج  ممیت  دشابن ، دوجوم  لسغ  يارب  یبآ  ای  دشابن و  نکمم  لسغ ، هک  ییاج  رد 
نیا تسار . هن  دوـشیم و  هتفگ  غورد  هن  نآ  رد  هک  تسا  ندز  فرح  یعوـن  ندادرارق -. هدـنیامن  اـی  لـیکو  تسا -. شـشوپ  اـی  مهرم  وا 

ود ث -» .- » نداداوران تبـسن  نتـسب ، ارتفا  دوشیم -. هتفرگ  راکب  غورد  زا  ندـش  صـالخ  روظنم  هب  هک  تسا  يراـک  ناـهنپ  یعون  شور 
، مئامض لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  الاک -. تمیق  تسا -. نآ  یکاپ  بجوم  هک  هدیشوج  شمـشک  روگنا و  بآ  موس  ود  ندش  ریخبت  موس -
- ضئاح رهَج - عامج - لاّلَج - هلاعج - ُبنُج - حورج - حرَج - هریبَج - رّصقم - لهاج  رصاق - لهاج  هلئسم - هب  لهاج  لعاج -  - 13 ص :
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ار دوخ  یعرش  هلئـسم  هک  یـسک  هلئـسم . هب  انـشآان  دنکیم -. دقعنم  ار  هلاعج  داد  رارق  هک  یـسک  ج -» - » یتباین جح  جح - عرـش - مکاح 
ناکما هک  یلهاج  دراد -. فوقو  زین  دوخ  لهج  هب  درادرارق و  ادـخ  مکح  هب  یـسرتسد  ناـکما  مدـع  طیارـش  رد  هک  یلهاـج  دـنادیمن -.

نآ اب  ار  یگتـسکش  ای  مخز  هک  یـششوپ  هچراپ و  مهرم - تسا -. هدرک  یهاتوک  نآ  يریگارف  رد  ًادـمع  یلو  هتـشاد  ار  لـئاسم  نتخومآ 
دنکیم مالعا  يدرف  نآ  یط  هک  يرارق  تسا -. هدرک  تبراقم  يرگید  اب  ای  هدـش  جراخ  وا  زا  ینم  هک  یـسک  مخز -. تحارج ، دـندنبب -.

هب ناموت  رازه  دنک ، ادیپ  ارم  هدشمگ  سک  ره  اًلثم  دوشیم . تخادرپ  وا  هب  یـصخشم  ترجا  دـهد ، ماجنا  ار  ینیعم  راک  وا  يارب  سک  ره 
ناسنا تساجن  ندروخ  هب  هک  یناویح  دـنیوگیم -. لـماع »  » ار نآ  هب  هدـننک  لـمع  و  لـعاج »  » ار هدـنراذگ  رارق  مهدیم -. یناـگدژم  وا 
هنایهام تداع  رد  هک  ینز  ح -» .- » ندرک تئارق  ار  يزیچ  دنلب  يادص  اب  دنلب - يادـص  یـسنج -. شزیمآ  تبراقم - تسا -. هدرک  تداع 

ینامز رد  صوصخم  یلامعا  ماجنا  ادـخ و  هناخ  ترایز  تسا -. يوتف  رب  تردـق  ياراد  یعرـش  نیزاوم  ساـسا  رب  هک  يدـهتجم  دـشاب -.
ثدح  14 ص : مئامـض ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  نآ -. کسانم  ماجنا  اب  رگید  صخـش  فرط  زا  تباین  هب  ادـخ  هناـخ  تراـیز  صاـخ -.

زا یلاخ  هداعلا - قراخ  کش - ضورع  نیح  ضیح - هلاوح - طونح - رَـضَح - هِّصِح - جَرَح - مارح - صُّخَرت - ّدح  ربکا - ثَدَح  رغـصا -
داب - 3 عوفدم . - 2 لوب . - 1 تسا -: زیچ  تفه  نآ  دوش و  وضو  ثعاـب  هک  یتلع  ره  ثیبخ - هربُخ - تسین - هجو  زا  یلاـخ  تسین - تّوق 
دوش ببـس  ار  زامن  يارب  لسغ  هک  يراک  ره  لـسغ -. تاـبجوم  - 7 هضاحتسا . - 6 لقع . هدـننک  لیاز  روما  - 5 لـماک . باوخ  - 4 مکش .

زا هک  یلمع  ره  عونمم - دشابن -. صیخـشت  لباق  تماقا  لحم  راوید  نذؤم و  يادص  نآ  رد  هک  تفاسم  زا  يّدح  عامج -. مالتحا و  دـننام 
هب هلمج  زا  هدرم  ياضعا  رب  روفاک  ندیلام  نطو -.)  ) روضح لحم  مهس -. يراوشد -. یتخـس ، تقـشم - دشاب -. مزال  شکرت  یعرـش  رظن 

تداع یگدعاق ، شبلط -. تفایرد  يارب  ثلاث  صخش  هب  راکبلط  عاجرا  اهاپ -. گرزب  تشگنا  ود  رس  اهونازرس و  اهتـسد ، فک  یناشیپ ،
رد رگم   ) تسا نیا  يوتف  تسا - ربتعم  راظتنا -. زا  شیب  لومعم - ریغ  تداـع - فـالخ  خ -» .- » کـش ندـش  دـیدپ  تقو  ناـنز -. هناـیهام 

ینعم نیا  ریغ  رب  ياهنیرق  مـالک  نمـض  رد  رگم   ) تسا نیا  يوتف  تسین . دروـم  یب  دوـش -.) هدـید  ینعم  نیا  ریغ  رب  ياهنیرق  مـالک  نمض 
- جراوَخ سمُخ - تایـصوصخ - تراـسخ -  15 ص : مئامـض ، لـئاسملا ، حیـضوت  هلاـسر  تشز -. دـیلپ ، سانـشراک -. دوش -.) هدـهاشم 

تسیب مجنپ - کی  اهیگژیو -. ررـض -. نایز ، یّمِذ - هّمِذ - یعرـش - حبذ  هید - عافد - يوعد - ُربُد - همئاد - رایِخ - هدنهج - نوخ  ْفوَخ -
مایق ع »  » موصعم ماما  هیلع  هک  یناسک  دوش -. تخادرپ  دـیلقت  عجرم  طئارـشلا و  عماج  دـهتجم  هب  دـیاب  هک  هریغ  هنایلاس و  دـمآرد  دـصرد 

.- دـنکیم نتـسج  نآ  زا  نوخ  دـنُربب  ار  نآ  گر  یتقو  هک  یناویح  ینعی  همهاو -. ساره ، سرت ، ناورهن -. جراوخ  لثم  دـنیامن  هناحلـسم 
یط هک  ینز  د -» .- » تسا نکمم  اهنآ  زا  یکی  ای  نیفرط  يارب  هدـش  صخـشم  دروم  هدزای  رد  هک  هلماعم  ندز  مه  رب  راـیتخا  ینیزگ - رتهب 

میوقت ربانب  هک  یلام  نمـشد -. ربارب  رد  تمواقم  نمـشد ، عفد  یهاوخداد -. دعقم -. تشپ ، دشاب -. هدمآرد  يدرم  يرـسمه  هب  مئاد  دقع 
هب دّهعت  یعرـش -. طباوض  تیاعر  اب  تشوگ  لالح  تاناویح  نتـشک  ذ -» .- » دوش هیدأت  وا  یندب  صقن  ای  ناملـسم  نوخ  ناربج  هب  یعرش 
زا یمالـسا  یعامتجا  نیناوق  تیاعر  هب  تبـسن  ناشدّهعت  لباقم  رد  يراصن  دوهی و  دننام  باتک  لها  نارفاک  یلمع -. ماجنا  ای  يزیچ  يادا 

ص: مئامض ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  درک -. دنهاوخ  یگدنز  نیملسم  دالب  رد  دنوشیم و  رادروخرب  یمالسا  تموکح  تینما  تیامح و 
- هرطف ةوکز  ةوکز - هنوئم - رب  دـئاز  هبیِر - نهر - عوکر - ناکرا - نکر - ترورـض - عفر  یعاـضر - عوجر - یـضرق - ءاـبر  اـبر -  - 16

طرش ضرق  نمض  رد  نآ  تخادرپ  هک  ياهفاضا  هیامرـس -. رب  دئاز  لام  ندروآ  تسدب  هفاضا ، تدایز ، ر -» - » تنیز يربک - تبیغ  نامز 
مه هب  تبسن  هدش  نایب  هلأسم  رد  هک  یطئارش  اب  دنشاب  هدروخریش  نز  کی  زا  هک  يرتخد  رسپ و  ریشمه ، تشگزاب -. نتـشگزاب ، ددرگ -.
مخ تدابع -. ره  ءزج  نیرت  یـساسا  هیاپ - رارطـضا -. لاح  ندـش  فرطرب  دنـشابیم -. يدـبا  مرحم  دـنوشیم و  یعاضر  رهاوخ  ردارب و 
.- دـسرب وناز  هب  شیاهتـسد  هک  دوشیم  مخ  دـنوادخ  تمظع  ربارب  رد  رازگزامن  صخـش  نآ  ماجنا  يارب  هک  زامن  ناکرا  زا  یکی  ندـش -

- یگدولآ زا  یکاپ  یگدنز -. هنیزه  رب  هفاضا  جراخم ، رب  دازام  ز -» .- » دمآ دهاوخ  هبیر » هب  رظن   » و ههبـش . کش ، دـیدرت ، يورگ - ورگ ،
صاصتخا لاوما  نیا  دوش . فرصم  دوخ  صخشم  دراوم  رد  دیاب  باصن  دح  هب  ندیـسر  طرـش  هب  هک  ناسنا  صاخ  لاوما  زا  ینیعم  رادقم 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا  حیضوت  هلاسر 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 309 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


فراصم رد  ای  دنهدب و  ارقف  هب  رطف  دیع  رد  دیاب  هک  نآ  تمیق  ای  هریغ  تّرذ و  وج ، مدـنگ ، مرگولیک  دودح 3  رادقم  دراد -. دروم  ُهن  هب 
، لئاسملا حیضوت  هلاسر  شیارآ -. رویز ، دنربیم -. رس  هب  تبیغ  هدرپ  رد  ع »  » مهدزاود ماما  هک  ام ، نامز  لثم  دننک -. فرص  ةوکز  رگید 
- هدش طقس  هیفس - نیگرِس - رکش - هدجس  وهس - هدجس  دوجس - هدجس - یسمُخ - لاس  يرمق - لاس  یسمش - لاس   - 17 ص : مئامض ،
هک 365 دیشروخ  رود  هب  نیمز  یلاقتنا  تکرح  راب  کی  تدم  ش -» س - - » نیتداهش تداهـش - هّمذ - طیارـش  دهاش - عراش - صخاش -

تعاس دنچ  زور و  هک 354  نیمز  رود  هب  هام  شدرگ  راب  تدم 12  دشابیم -. دنفسا  ات  نیدرورف  زا  جرب  ربارب 12  هک  تعاس  دنچ  زور و 
تخادرپ يارب  دوخ  لاوما  باسح  هب  ناسنا  یگدیـسر  خـیرات  زا  هک  مامت  لاس  کی  دـشاب -. یم  هجح  يذ  ات  مرحم  زا  یبرع  هام  ربارب 12 

ِرـس اهتـسد و  فک  یناشیپ و  ندراذگ  نیمز  رب  دهد -. رارق  دّدجم  یگدیـسر  أدبم  ار  خیرات  نامه  لاس  ره  دـیاب  ددرگیم و  زاغآ  سمخ 
ًاوهس هک  یتاهابتشا  ربارب  رد  رازگزامن  هک  ياهدجـس  زامن -. ناکرا  زا  یکی  دنوادخ . شیاتـس  يارب  اهاپ  گرزب  تشگنا  ود  ِرـس  اهوناز و 
یـسک لقع ، مک  تاناویح -. عوفدم  دنوادخ -. ياهتمعن  زا  يرازگـساپس  روظنم  هب  نداهن  نیمز  رب  یناشیپ  دروآ -. ياج  هب  هدز  رـس  وا  زا 

زا لبق  هک  هدُرم  ای  سران  نینج  هداتفا ، دنکیم -. فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  شاهیامرـس  درادن و  ار  شدوخ  لام  يرادهگن  تردق  هک 
- یمالسا تعیرـش  راذگناینب  دننکیم -. بصن  نیمز  رد  رهظ  تقو  نییعت  يارب  هک  یتلآ  ای  بوچ  دشاب -. هدش  جراخ  محر  زا  ّدلوت  دعوم 

تموکح هانپ  رد  ناشلام  ناج و  دننک  لمع  اهنآ  هب  نیملـسم  دالب  رد  باتک  لها  رگا  هک  یطیارـش  هاوگ -. ص -.»  » مرکا ربمغیپ  دـنوادخ .
- عویش  18 ص : مئامض ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  ص -.»  » هَّللا لوسر  تلاسر  هَّللا و  یگناگی  هب  تداهش  نداد -. یهاوگ  تسا -. یمالـسا 

قالط نئاب - قالط  قالط - نید - يرورض  ترورض - نماض - هغیـص - حلـص - هریغـص - طارـص - تحـص - عاص - لماکریـش - ترهش -
هک تسا  ياهناگ  ُهن  طیارـش  مامت  نتفای  ماجنا  روظنم  دارفا -. همه  يارب  ندش  راکـشآ  ندش ، روهـشم  ندش -. یناگمه  ندش ، عیاش  علُخ -
لپ روظنم  یتـسرد -. مرگولیک -. دودـح 3  شیاجنگ  ياراد  ياهنامیپ  ض -» ص - .- » تسا ندـش  مرحَم  بجوم  هدـش و  هتفگ  هلأـسم  رد 

قفاوت و يارب  ار  دوخ  قح  اـی  لاـم  یـسک  هکنیا  نیفرط - شزاـس  تسا -. هدیـسرن  غولب  ّنس  هب  هک  يرتخد  تسا -. تماـیق  زور  رد  طارص 
نودب هچنآ  تیمتح -. بوجو ، دهعتم -. رادهدـهع - تسا -. دـقع  ققحت  هلیـسو  هک  یتاملک  ندـناوخ  دـنک -. راذـگاو  يرگید  هب  شزاس 

قح درم  نآ  زا  سپ  هک  تسا  یقـالط  ییوشاـنز -. ناـمیپ  نتـسسگ  ییاـهر - ط -» .- » هزور زاـمن و  بوجو  دـننام  تسا  نید  ءزج  دـیدرت 
رد ار  شرگید  لام  ای  رهم  تسین و  لیام  شرهوش  هب  هک  ینز  قالط  دـنک -. دّدـجم  دـقع  ار  يو  هکنآ  رگم  درادـن  ار  شرـسمه  هب  عوجر 

فاوط تارابُم - قـالط  یعجِر - قـالط   19 ص : مئامـض ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دریگب -. قـالط  اـت  دـشخبیم  وا  هب  تهارک  نیا  لاـبق 
هک تسا  یقالط  هیددع - هیتقو و  تداع  هنایهام - تداع  زجاع - یعرش - رهظ  تسا - نیا  رهاظ  يرهاظ - تراهط  تراهط - قوط - ءاسن -
زا لام  يرادـقم  نداد  رگیدـکی و  اب  درم  نز و  شزاس  مدـع  هجیتن  رد  هک  تسا  یقـالط  دـیامن -. عوجر  وا  هب  دـناوتیم  نز  هدـع  رد  درم 

فاوط يارب  يرتسبمه  تمرح  رارمتسا  بجوم  نآ  كرت  هک  تسا  هدرفم  هرمع  جح و  فاوط  نیرخآ  دوشیم -. عقاو  رهوش  هب  نز  فرط 
لـصاح ممیت  ای  لسغ  ءوضو و  هجیتن  رد  هک  يونعم  یتلاح  یکاپ - دنزیوایب -. ندرگ  رد  هچنآ  دنب ، ندرگ  دوشیم -. شرـسمه  اب  هدـننک 

هناـخ دراو  یـصخش  هکنیا  لـثم  دـشاب  سجن  عقاو  رد  دـنچ  ره  تسا  یکاـپ  هب  موـکحم  سّدـقم  عراـش  رظن  ساـسا  رب  هک  يزیچ  دوـش -.
رگم . ) تسا نیا  يوتف  ظ -» .- » تسا یکاپ  هب  موکحم  هناخ  نآ  ءایـشا  مامت  دـیامنن  حرطم  ار  يزیچ  تساجن  وا  هک  ماداـم  دوش  یناملـسم 

و دـسریم . نآ  دـح  نیرتمک  هب  ای  دوشیم  وحم  صخاش  هیاـس  هک  رهظ  ناذا  تقو  دـشاب -.) رگید  دوصقم  يارب  ياهنیرق  مـالک  رد  هکنیا 
تداع هک  ییاهنز  ضیح -. یگدعاق ، هدنامرد -. ناوتان ، ع -» .- » دنکیم قرف  نوگانوگ  ياهقفا  فلتخم و  لوصف  هب  تبـسن  نآ  تعاس 

20 ص : مئامض ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  تسا -. هیددع » هیتقو و   » ناشتداع دشاب ، نیعم  نامز  رادقم  صخشم و  تقو  ياراد  اهنآ  هنایهام 
دقع عیب - دقع  دـقع - ترـسُع - لزَع - مارح - زا  بنج  قرع  فرُع - یعرـش - رذـع  لودـع - تادـیاع - لماع - یـصاع - هیراع - لداع -

هدافتـسا يارب  يرگید  هب  دوخ  لام  نداد  تسا -. تلادع  هکلم  ياراد  هک  یـصخش  هرمُع - ًادـمع - لاّمُع - دوُقُع - مئاد - ریغ  دـقع  مئاد -
هلاعج داد  رارق  هب  هک  یسک  - 1 هدننک : لمع  تسا -. نامرفان  یهلا  ماکحا  هب  تبسن  هک  یسک  هدننک ، نایـصع  نآ -. زا  ضوعالب  تقوم و 
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صاخشا دمآرد -. ریجا -. - 3 تسا . ةوکز  هب  طوبرم  روما  ریاس  میسقت و  یسرباسح و  يروآ ، عمج  يدصتم  هک  یسک  - 2 دنکیم . لمع 
یقرع مدرم -. مومع  گنهرف  یعرش -. هناهب  یعرـش ، هیجوت  هدومن -. لودع  دوخ  رظن  زا  هکنآ  لثم  هدمآ ، مه  تشگرب  يانعم  هب  و  لداع .

زا يریگوـلج  يارب  مـحر  زا  جراـخ  رد  ندوـمن  لازنا  - 1 نتـشاذگرانک . ددرگ . جراخ  ندـب  زا  ءانمتـسا  اـی  عورـشمان  شزیمآ  زا  سپ  هک 
، یتخـس عرـش -. مکاـح  طـسوت  نئاـخ  ّیلوتم  اـی  ّیـصو  يراـنکرب  دـننام  راـک  زا  دوخ  رومأـم  اـی  لـیکو  ندرک  راـنکرب  - 2 نز . ینتـسبآ 
ود ياهدادرارق  هغیـص -. هعتم ، تقوم ، جاودزا  رمعلا - مادام  جاودزا  شورف -. دیرخ و  دادرارق  دنویپ - ییوشانز ، نامیپ  هرگ ، یتسدگنت -.

ادخ و هناخ  ترایز  نداد -. ماجنا  یهاگآ  ملع و  اب  ار  يراک  دصق ، يور  زا  نارازگراک - هحلاصم -. جاودزا ، شورف ، دـیرخ و  لثم  هفرط 
حیـضوت هلاسر  جـح  زا  لبق  هک  عّتمت  هرمع  تسا : مسق  ود  رب  نآ  تسا و  جـح  هیبش  يدودـح  اـت  هک  هبعک  هناـخ  صوصخم  لاـمعا  ماـجنا 

ضرغ طـئاغ - ندـش - بیاـغ  ناـبرق - دـیع  رطف - دـیع  لاـیع - دـهع - تروع - نینِع - طاـیتحا - هب  لـمع   - 21 ص : مئامـض ، لـئاسملا ،
.- دریگیم ماجنا  جح  نودـب  ای  دارفا  ناِرق و  جـح  زا  سپ  هک  هدرفم  هرمع  دریگیم و  ماجنا  عّتمت  بجاو - لسُغ  لسُغ - هلاسُغ - یئالقع -

یهقف ياهباتک  رد  طایتحا  هقیرط  تسا . هداد  ماجنا  ار  شیعرـش  فیلکت  دنک  ادیپ  نیقی  هک  دـیامن  لمع  ياهنوگب  ار  دوخ  فیلکت  فّلکم 
، نامیپ یلسانتءاضعا -. دنکیم - ءایح  شندرک  رهاظ  زا  ناسنا  هچنآ  تسین -. یسنج  شزیمآ  ماجنا  هب  رداق  هک  يدرم  تسا -. هدش  حرطم 

.- روخنان رـسمه - نز - دوشیم -. ءادا  صوصخم  هغیـص  اب  هک  دنـسپان  كرت  ای  هدیدنـسپ  راک  ماجنا  يارب  دنوادخ  ربارب  رد  ناسنا  دهعت 
یمالـسا گرزب  دـیع  ود  زا  یکی  هک  هجحلا  يذ  هاـم  زور  نیمهد  تسا -. یمالـسا  گرزب  دـیع  ود  زا  یکی  هک  لاوـش  هاـم  زور  نیتـسخن 

- عوفدم دوشیم -. عرـش  مکاح  زا  هجوز  قالط  تساوخرد  بجوم  هک  نیعم  یتدم  يارب  رهوش  ندـش  بیاغ  ندـش ، ناهنپ  غ -» .- » تسا
.- دـکچیم نآ  زا  راشف  اب  ای  دوخ  هب  دوخ  يزیچ  نتـسش  زا  سپ  ًالومعم  هک  یبآ  دـشاب -. هدیدنـسپ  لوبق و  لباق  ـالقع  رظن  زا  هک  یفدـه 

یمازلا نآ  نداد  ماجنا  هک  یلسغ  یسامترا -. - 2 یبیترت . - 1 تسا : عون  ود  رب  هک  یصوصخم  تیفیک  اب  ندب  يوشتسش  وشتسش - نتسش -
-6 تیم . ّسم  لسغ  - 5 هضاحتسا . لسغ  - 4 سافن . لسغ  - 3 ضیح . لسغ  - 2 تبانج . لسغ  - 1 زا -: تسا  ترابع  نآ  ماـسقا  تسا و 
- بحتسم لسُغ   22 ص : مئامض ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  دوشیم -. بجاو  اهنیا  دننام  مسق و  رذن و  هطـساوب  هک  یلـسغ  - 7 تیم . لسغ 
- ضْرَف جْرَف - يداُرف - بذاک - رجف  قداص - رجف  مود - لوا و  رجف  رجف - يوتف - تالُغ - هریبج - لسُغ  یبیترت - لسُغ  یـسامترا - لـسُغ 
ترایز و لسغ  هعمج و  لسغ  دـننام  تساور  صوصخم  تارایز  تادابع و  ای  صاخ  یلاـیلو  ماـیا  تبـسانم  هب  هک  یلـسغ  هیرطف - هلـضَف -

.- نتسش ار  پچ  فرط  سپـس  تسار و  فرط  دعب  ندرگ ، رـس و  لوا  لسغ ، ّتین  هب  نتفر -. ورف  بآ  رد  هبترم  کی  لسغ  ّتین  هب  هریغ -.
هک دنتـسه  ناناملـسم  زا  یهورگ  دشاب -. یبیترت  لسغ  تروص  هب  دیاب  ًامازلا  دریگیم و  ماجنا  ندـب  ياضعا  رب  هریبج  دوجو  اب  هک  یلـسغ 
.- حبـص هدیپس  هیعرـش -. لئاسم  رد  دهتجم  يأر  ف -» .- » دنرامـشیم ادخ  ار  ترـضح  نآ  دننکیم و  ّولغ  ع »  » یلع نینمؤملاریما  هرابرد 

هدرتسگ هدیپس  نآ  هک  یعقوم  دـنیوگیم . لوا  رجف  ار  نآ  هک  دـنکیم  تکرح  الاب  هب  ور  ياهدـیپس  قرـشم  فرط  زا  حبـص  ناذا  کیدزن 
.- دراذگیم يدارفنا  روط  هب  ناسنا  هک  يزامن  تسا -. لوا  رجف  روظنم  تسا -. مود  رجف  روظنم  تسا -. حبـص  زامن  لوا  مود و  رجف  دـش ،

هلاسر هرطف -. ةوکز  تاناویح -. عوفدـم  تسا -. بجاو  نآ  يادا  ای  ماجنا  هک  يرما  یمازلا ، رما  ُربُد -.) لـُُبق و  درم - نز و   ) ناـسنا تروع 
- مَسَق هنیرق - بیرق - حوُرق - تئارق - همرتحم - سفن  لـتق  لـتق - لـُُبق - هَّللا - لـیبس  یف  ریقف - عاـُقف -  23 ص : مئامض ، لئاسملا ، حیـضوت 

روط هب  هک  درادـن  مه  يزیچ  و  تسا . شتالایع  دوخ و  لاس  جراخم  نیمأت  دـنمزاین  هک  یـسک  جاتحم - وج -. بآ  هماقا - دـصق  صاِصق -
، لپ دجسم ، نتخاس  لثم  دسرب  ناناملـسم  مومع  هب  شعفن  هک  يریخ  راک  ماجنا  ادخ  هار  رد  دشاب -. شیگدنز  هنیزه  نیمأت  هب  رداق  هنازور 

مرتحم یعرش  رظن  زا  شنوخ  هک  یسک  نتشک  نتشک -. دراد -.) رارق  ندب  ولج  رد  هک  یـسنج  وضع  زا  هیانک   ) شیپ ق -» .- » هریغ هداج و 
عـقاو و هب  کـیدزن  نیکرچ -. ياـهمخز  اـهلَمُد ، هیموـی -. ياـهزامن  رد  هروـس  دـمح و  ندـناوخ  ندـناوخ - دوـش -. هتـشک  دـیابن  تسا و 
، رفیک دنـسپان -. كرت  ای  هدیدنـسپ ، روما  ماجنا  يارب  دـنوادخ  یماسا  زا  یکی  هب  دـنگوس  دـنگوس - دـننامه -. تمالع ، هناشن ، تقیقح -.

دـصق تشک -. دنهاوخ  ار  وا  دشکب  ًادمع  ار  یـسک  یـصخش  هکنیا  لثم  دشابیم  هدش  ماجنا  تیانج  اب  هباشم  هک  تسا  تازاجم  زا  یعون 
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دـصق ءاجر - دصق  هجو - دصق  ءاشنا - دصق   24 ص : مئامـض ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  لحم -. کی  رد  رتشیب  ای  زور  هد  ندنام  هب  رفاسم 
يادا اب  هارمه  هریغ  ءارش و  عیب و  دننام  يرابتعا  رما  کی  داجیا  هب  میمـصت  رفاک - مّیَق - ِیق - عوکر - هب  لصتم  مایق  تونق - ءاضق - تبرق -

نیا ای  بجاو و  لمع  نیا  دیوگب  ینعی  دهد ، ماجنا  بابحتسا  ای  بوجو و  فصو  ظفح  اب  ار  لمع  فّلکم  هک  ییاج  رد  هطوبرم -. تاملک 
رد دـهدیم -. ماجنا  دـنکیم  کیدزن  ادـخ  هب  هکنیا  لامتحا  هب  ار  لمع  فّلکم  هک  تسا  يدروم  رد  مهدیم -. ماـجنا  ار  بحتـسم  لـمع 

بحتـسم و ای  تسا  بجاو  دنادب  هکنیا  لثم  دهدیم  ماجنا  تبرق  دصق  هب  ار  نآ  دنادیم و  ار  لمع  ناونع  فّلکم  هک  تسا  روصتم  ییاج 
زامن مود  تعکر  رد  ادـخ - ربارب  رد  عضاوت  تعاطا - ندرک -. تواـضق  - 2 تسا . هدـش  توف  تقو  رد  هک  یلمع  ندروآ  اـجب  - 1 ای -... 

لبق هظحل  نیرخآ  رد  رازگزامن  دـیاب  هک  یمایق  ندـناوخ -. اعد  رکذ و  نداد و  رارق  تروص  لباقم  رد  ار  اهتسد  اههروس ، تئارق  زا  سپ 
هریغ میتی و  روما  لوئسم  عرش  مکاح  مکح  ای  تیصو  ساسارب  هک  یسک  تسرپرس - غارفتسا -. تسا -. زامن  نکرو  دشاب  هتشاد  عوکر  زا 

-2 دنکیم -. راکنا  ار  ادخ  دوجو  هک  یـسک  - 1 ینعی -: تسین ، دـقتعم  اهنآ  يود  ره  ای  تّوبن  دـیحوت و  هب  هک  یـسک  ك -» .- » دوشیم
.- دراد کش  قوف  روما  رد  هک  یسک  - 4 درادن -. لوبق  ار  مالسا  ِربمغیپ  يربمغیپ  هک  یسک  - 3 دشارتیم -. کیرش  ادخ  يارب  هک  یسک 

حیـضوت هلاـسر  دـماجنایم -. ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  لوـسر  ادـخ و  راـکنا  هب  وا  راـکنا  تسا و  نید  يرورـض  رکنم  هـک  یـسک  - 5
- لـیفک تلاـفک - عمج - هراّـفک  هراّـفک - ندـش - فـالخ  فشک  کـشلا - ریثک  یّمذ - رفاـک  یبرح - رفاـک   25 ص : مئامـض ، لـئاسملا ،
اب یمالـسا  دالب  رد  هک  یباتک  لها  دـشابیم -. گنج  لاح  رد  نیملـسم  اب  هک  يرفاک  وَغل - لحم - تجوُزل  ءافولا - مزال  مزـال - تیفیک -

ندش راکـشآ  دتفایم -. کش  هب  دایز  هک  یـسک  دنکیم -. یگدـنز  هتفرگ و  رارق  یمالـسا  تموکح  هانپ  رد  هّمذ  لها  صوصخم  طیارش 
ندرک و ریس  ار  ریقف   60 نتفرگ ، هزور  زور   60  ) هناگهس هرافک  دـهد -. ماجنا  شهانگ  ناربج  يارب  ناسنا  هک  يراک  زیچ -. کی  فـالخ 

تایاور تاـیآ و  زا  ار  يرما  ندوب  یمازلا  لـیلد  دـهتجم  رگا  بجاو - ل -» .- » یگنوگچ نماـض -. تنامـض - ندومن -.) دازآ  ار  ياهدـنب 
هّیلقع ّهلدا  ریظن  رگید  قـیرط  هب  ار  نآ  ندوـب  یمازلا  رگا  دـنکیم و  بجاو  هب  ریبـعت  دـهد ، تبـسن  عراـش  هب  ار  نآ  دـناوتب  دـنک و  فـشک 
بجاو طایتحا  مزال و  طایتحا  رد  دیاب  ار  توافت  نیمه  دنکیم . مزال  هب  ریبعت  دشابن ، رّـسیم  عراش  هب  نآ  دانتـسا  هک  يروط  دـنک  هدافتـسا 

یگدنبـسچ اب  هارمه  یگدنزغل  دوش -. لمع  نآ  هب  دیاب  تسین -. بجاو  مزال و  نیب  توافت  دـّلقم  يارب  لمع  ماقم  رد  اذـل  تشاد ، رظن  رد 
لام هراجالا - لام  توافتلا - هب  اـم   - 26 ص : مئامـض ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  هدوهیب -. انعم ، یب  هدیافیب ، دراد -. دوجو  یلحم  رد  هک 

«- م - » دهتجم ّیلوتم - سّجنتم - هعتُم - تالطبم - هئدـتبم - حابُم - هنوئم - مومأم - یلاله - هام  یفرع - تیلام  یعرـش - تیلام  هحلاصملا -
دروم هک  یلام  دزادرپب -. هراجا  تباب  رجأتـسم  دـیاب  هک  یلام  بویعم -» حیحـص و  تمیق  توافت   » هب عوجر  ءیـش ، ود  نیب  توافت  رادـقم 
عراش طسوت  نآ  طباوض  هک   ) عورشم لاوما  همه  دننام  دوشیم  بوسحم  لام  سدقم  عراش  رظن  زا  هک  ییاهزیچ  تسا -. هتفرگ  رارق  حلص 
تیلام مالـسا  نید  رظن  زا  دنچره  دوشیم . بوسحم  لام  فرع )  ) مدرم مومع  گنهرف  رظن  زا  هک  ییاهزیچ  تساهدیدرگ -.) نایب  سدـقم 

نابز رد  رهش »  » ای  ) هام کی  هک  رگید  لاله  ات  هام  لاله  تیؤر  زا  زور  ای 30  تدم 29  يرمق ، هام  بورشم -. كوخ و  لثم  دشاب ، هتشادن 
.- دـیامن ادـتقا  تعامج  ماما  هب  زاـمن  رد  هک  یـسک  وریپ - هجحلايذ -. اـت  مرحم  زا  تسا  يرمق  لاـس  نآ ، راـب  رارکت 12  تـسا و  برع )
هک ینز  هورکم -.) بحتـسم و  مارح و  بجاو و  ربارب  رد   ) دنـسپان هن  تسا و  هدیدنـسپ  هن  یعرـش  رظن  زا  هک  یلعف  ره  هنیزه -. ای  جراـخم 
.- تسا هدـمآرد  يدرم  يرـسمه  هب  تقوم  دـقع  اـب  هک  ینز  دـشابیم -. تداـبع  هدـننک  لـطاب  هک  يروما  دوش -. تداـع  راـب  نیلوا  يارب 

یهلا ماکحا  مهف  رد  هک  یـسک  اشوک - تسرپرـس - تسا -. هدش  هدولآ  سجن ، ءیـش  اب  دروخرب  رثا  رد  اما  تسا ، كاپ  ًاتاذ  هک  يزیچره 
هلاسر دیامن -. طابنتسا  تنس  باتک و  يور  زا  ار  مالسا  ماکحا  دناوتیم  هک  تسا  یبسانم  یملع  تردق  ياراد  هدیـسر و  داهتجا  هجرد  هب 

- روذحَم ِملَتُحم - رَضَتُحم - تسا - يزُجم  کلاملا - لوهجم  یعیبط - يارجم  طئارشلا - عماج  دهتجم   27 ص : مئامض ، لئاسملا ، حیضوت 
لوب و جرخم  تسا - ّریخم  تسا - لـمأت  لـحم  تسا - لاکـشا  لـحم  ظوفحم - روـظحم - روـجحم - مِرُحم - ْمَرْحَم - تاـمّرحم -)  ) مَّرُحم
هک یلام  زیچ -. ره  یعیبط  ریـسم  دشابیم -. اراد  ار  دـیلقت  تیعجرم  طیارـش  هک  تسا  يدـهتجم  يذـم - یعّدـُم - ّدـُم - سَّمُخم - طئاغ -
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رد هک  یسک  تسا -. ندنک  ناج  لاح  رد  هک  یـسک  تسا -. فیلکت  هدننک  طقاس  تسا - یفاک  تسا -. قلعتم  یـسک  هچ  هب  تسین  مولعم 
زا هام  نیلوا  تسا - مارح  هک  يزیچ  تسا -. هتـشگ  زیهرپ  نآ  زا  هچنآ  هدش - هتـشاذگ  رانک  عنام - دـشاب -. هدـش  جراخ  ینم  وا  زا  باوخ 

همع و تادـج ، رتخد ، ِرتخد  رتخد و  ردام ، رهاوخ ، دـننام : تسا  يدـبا  مارح  اهنآ  اب  جاودزا  هک  یناسک  کیدزن ، ياهلیماف  يرمق - لاس 
هک یـسک  دشاب -. هرمع  ای  جـح  مارحا  لاح  رد  هک  یـسک  یعاضر -. رهاوخ  رتخد و  وا ، ردام  نز و  ردام  بئابَر ، تالاخ ، هلاخ و  تامع ،
.- دشابیم لکشم  نآ  ّتیمامت  تّحص و  لوبق  دراد - لاکـشا  هدش -. يرادهگن  هدش ، ظفح  عونمم -. دوش -. عونمم  لاوما  رد  فرـصت  زا 

يارجم دیامن -. هعجارم  يرگید  دهتجم  هب  ای  دیامن و  باختنا  ار  رتشیب  ای  فرط و  ود  زا  یکی  یتسیاب  دّلقم  تساوتف . درک -. طایتحا  دـیاب 
، ناهاوخ دشاب -. هتـشاد  شیاجنگ  ریـس  هد  ًابیرقت  هک  ياهنامیپ  دشاب -. هدـش  جراخ  نآ  سمخ  هک  یلام  عوفدـم -. راردا و  جورخ  یعیبط 
ص: مئامض ، لئاسملا ، حیضوت  هلاسر  ددرگیم -. جراخ  ناسنا  زا  هبعالم  زا  سپ  هک  یتبوطر  تسا -. لئاق  یقح  شدوخ  يارب  هک  یـسک 
- عیطتـسُم بحتـسم - تاـقاسُم - ّتیم - ّسم  ّسَم - هعراُزم - رادُرم - یعرـش -) حوجرم   ) حوـجرم یّلم - ّدـترم  يرطف - ّدـترم  ّدـتُرم -  28
ادخ و راکنا  هب  شراکنا  هک  هدش  نید  تایرورض  زا  یمکح  ای  لوسر  ادخ و  رکنم  هک  یناملسم  تارکسُم - نیکسِم - حسَم - کلهتـسُم -

.- تسا هدش  جراخ  نید  زا  سپـس  هدوب و  ناملـسم  زین  شدوخ  هدـش و  دـلوتم  ناملـسم  ردام  ای  ردـپ  زا  هک  یـسک  ددرگیم -. زاب  لوسر 
یعرـش تهارک  هک  يزیچ  تسا -. هدیدرگ  رفاک  ًاددـجم  مالـسا  راهظا  زا  سپ  یلو  هدـش  دـلوتم  ناملـسم  ریغ  ردام  ردـپ و  زا  هک  يرفاک 

دقعنم عراز  نیمز و  کلام  نیب  هک  يدادرارق  دـشاب -. هدـش  هتـشک  مزال  طیارـش  نودـب  اـی  هدرم  دوخ  هب  دوخ  هک  یناویح  دـشاب -. هتـشاد 
يرایبآ هدرم -. ناسنا  ندرک  سمل  ندرک -. سمل  دوشیم -. بحاص  ار  یعارز  لوصحم  زا  يدـص  رد  کـلام  نآ  ساـسا  رب  هک  دوشیم 

زا ینیعم  رادـقم  زا  هدافتـسا  قح  ناتخرد ، تیبرت  يرایبآ و  ربارب  رد  نابغاب  نآ  ساسارب  هک  نابغاب  غاـب و  بحاـص  نیب  يدادرارق  ندرک -
نآ تعاـطا  هک  یعرـش  مکح  ره  تسین - بجاو  یلو  تسا  عراـش  بولطم  هک  يزیچ  بوـلطم - هدیدنـسپ ، دـنکیم -. ادـیپ  ار  غاـب  هوـیم 

دوبان هتفر ، نایم  زا  دشاب -. اراد  ار  جـح  رفـس  طیارـش  تاناکما و  هک  یـسک  اناوت - درادـن -. باقِع  نآ  تفلاخم  یلو  تسا  باوث  بجوم 
اهتسد تروص و  يوشتسش  زا  هدنامیقاب  تبوطر  اب  اهاپ  يور  رس و  قرف  هب  ندیـشک  تسد  يزیچ - رب  ندیـشک  تسد  هدش -. تسین  هدش ،

، لئاسملا حیضوت  هلاسر  هدننک -. تسَم  ياهزیچ  دنارذگیم -. رتتخس  ار  یگدنز  مه ، ریقف  زا  هک  یسک  كولفم - هراچیب - ءوضو -. رد 
- فَّلَکُم هورکم - هیعرـش - تاررقم  سلفُم - رطْفُم - ملاـظَم - تارِّهطُم - هضمــضم - هبرطــضُم - هحلاـصُم - تّقــشَم -  29 ص : مئاـمض ،

ینز یتشآ -. شزاس ، يراوشد -. جـنر ، یتخـس ، ّتیم - ندرک - عنم  لِّکَُوم - هفوقوم - مهیلع - ٌفوقوم  رجؤم - تالاوم - ّزیمُم - هبعـالُم -
مولعم نآ  بحاص  یلو  تسا  ناسنا  هّمذ  رد  هک  هچنآ  اههدننک -. كاپ  ناهد -. رد  بآ  ندـیناخرچ  تسا -. مظنیب  شاهنایهام  تداع  هک 

.- درادن وا  هب  یـسرتسد  دسانـشیمن و  ارنآ  بحاص  یلو  تسا  راکهدب  یـسک  هکنیا  دننام  دـشابیمن . نکمم  نآ  هب  یـسرتسد  ای  تسین و 
یعرـش فیلکت  ناونع  هب  دـنوادخ  فرط  زا  هچنآ  دـشابیم -. شیراکهدـب  زا  رتـمک  شیئاراد  هک  یـسک  دنکـشیم -. ار  هزور  هک  يزیچ 

يزاب تسا -. لقاع  غلاب و  هک  یناسنا  ره  تسایلوا -. شکرت  یلو  تسین  مارح  نآماجنا  هچنآ  بولطمان - دنـسپان ، تسا -. هدیدرگ  نیعم 
هب هک  یناسک  هدنهد -. هراجا  نداد -. ماجنا  یپایپ  مه - رـس  تشپ  دهدیم -. زیمت  ار  دب  بوخ و  هک  یلاسدرخ  ندرک -. هقـشاعم  ندرک -

حیـضوت هلاسر  ناسنا -. ناجیب  دـسج  هدرم ، نتـشادزاب -. ندرک ، يریگولج  هدـننک -. لیکو  هدـش -. فقو  تسا -. هدـش  فقو  اـهنآ  عفن 
- حاکن ءاسفَن - سافن - سجن - هبیر - هب  رظن  ةوکز - باصن  باِصن - ربق - شبن  يَرن - رذـن - هلفان - هیـسان -  - 30 ص : مئامض ، لئاسملا ،

.- تسا هدرب  دای  زا  ار  دوخ  هنایهام  تداع  تقو  هک  ینز  ن -» - » هعمج زامن  تعامج - زامن  ءاقِْـستْسا - زامن  طاـیتحا - زاـمن  تاـیآ - زاـمن 
ای ّدح  صخـشم - ّدح  ربق -. نتفاکـش  هضیب -. ادـخ -. يارب  دوخ  رب  بولطم  ریغ  راک  كرتای  بولطم  راک  ندومن  بجاو  یبحتـسم -. زامن 
ار نارگید  هک  ياهنوگ  هب  ندرک  هاگن  تسا -. هدش  هتفرگ  رظن  رد  ةوکز  بوجو  دراوم  زا  کی  ره  يارب  هک  یـصخشم  ّدح  نّیعم -. ردقم 

نوخ هک  ینز  ددرگیم -. جراخ  نز  محر  زا  نامیاز  زا  سپ  هک  ینوخ  كاـپان -. دـیلپ ، دوش -. هنتف  بجوم  هک  یهاـگن  دـنک - نامگدـب 
.- تسا بجاو  فوسخ  فوسک و  هلزلز و  ریظن  يدراوم  رد  هک  صوـصخم  زاـمن  تعکر  ود  ییوشاـنز -. ندرک - جاودزا  دـنیبب -. ساـفن 
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ناراـب بلط  يارب  صوصخم  تیفیک  اـب  هک  يزاـمن  دوشیم -. هدروآ  اـج  هب  کـش  دروم  تاـعکر  ناربـج  يارب  هک  ياهروس  نودـب  زاـمن 
هب هعمج  لاوز  رد  هک  صوصخم  زامن  تعکر  ود  دنروآیم -. اجب  اهنآ  زا  یکی  تماما  اب  رتشیب  ای  رفن  ود  هک  یبجاو  زامن  دوش -. هدـناوخ 

31 ص : مئامـض ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  تسین -. ریذپ  ماجنا  رفن  زا 5  رتمک  اب  ددرگیم و  رازگرب  تعاـمج  روط  هب  رهظ و  زاـمن  ياـج 
- ّتیم زامن  بحتـسم - زامن  اضق - زامن  رفاسم -)  ) رـصَق زامن  هلیفغ - زامن  دـیع - زامن  فاوط - زامن  عفـش - زامن  بش - زامن  ْفوَخ - زامن 

تیفیک اب  هک  نآ  لاثما  گنج و  لاح  رد  ناسنا  هیموی  زامن  تین - رکنم - زا  یهن  هیموی - لفاون  هیموی - زامن  تشحو - زاـمن  بجاو - زاـمن 
هدرازگ بش  رخآ  ثلث  رد  یتـعکر  ود  تروص 4  هب  هک  یبحتـسم  زامن  تعکر  تشه  دوش -. هدروآ  اـج  هب  رـصتخم  روط  هب  صوصخم و 

زاـمن تعکر  ود  دوـشیم -. هدرازگ  رتو  زاـمن  زا  شیپ  بش ، ياـههلفان  تعکر  تشه  زا  سپ  هـک  یبحتـسم  زاـمن  تـعکر  ود  دوـشیم -.
ناــبرق رطف و  دــیع  زور  هـک  صوـصخم  زاــمن  تـعکر  ود  دوـشیم -. هدرازگ  فاوـط  زا  سپ  هرمع  جــح و  مـسارم  رد  هـک  صوـصخم 

- هاتوک زامن  تسا -. بحتـسم  هتفرن  نیب  زا  برغم  یخرـس  هک  یتقو  ات  برغم  زاـمن  زا  سپ  هک  صوصخم  زاـمن  تعکر  ود  دـنناوخیم -.
ره دوشیم -. هدرازگ  هدـش  توف  ياهزامن  ناربج  هب  هک  تسا  يزامن  دوشیم -. هدـناوخ  تعکر  ود  رفـس  رد  هک  یتعکرراهچ  ياـهزامن 
هک يزامن  دوش -. هدـناوخ  ناملـسم  هزانج  رب  دـیاب  هک  یـصوصخم  زامن  تسین -. بجاو  یلو  تسا  هدیدنـسپ  نآ  ندروآاجب  هک  يزاـمن 

زامن - 4 ّتیم . زاـمن  - 3 تایآ . زاـمن  - 2 هیموی . ياـهزامن  - 1 زا -: تسا  تراـبع  نآ  ماـسقا  تـسا و  مزـال  یفّلکمره  رب  نآ  ندروآاـجب 
يارب هک  زامن  تعکر  ود  تسا -. هدرک  بجاو  دوخ  رب  مسق  دـهع و  رذـن و  اب  ناسنا  هک  يزاـمن  - 6 ردام . ردـپ و  ياضق  زامن  - 5 فاوط .

ياـهزامن تسا -. تعکر  ًاـعومجم 17  هک  زور  هنابـش  ره  رد  بجاو  ياـهزامن  هنازور - زاـمن  دوـشیم -. هدـناوخ  یفوـتم  ربـق  لوا  بـش 
دنسپان عراش  مکح  هب  هک  یلمع  ره  زا  نارگید  نتـشادزاب  تسا -. تعکر  هعمج 38  رد  تعکر و  زور 34  هنابش  ره  هک  هنازور  یبحتـسم 

بجاو بـجاو -  - 32 ص : مئامـض ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دـنوادخ -. هب  بّرقت  فدـه  اب  ینید  لـمع  ماـجنا  میمـصت  دـصق - تسا -.
- يذو هعیدو - يدو - هجو - هقیثو - فـقاو - ثاّرُو - ثراو - ّقیـضم - بجاو  عّـسوم - بجاو  ییاـفک - بجاو  ینیع - بـجاو  يرییخت -
هک هزور  هراّفک  دننام  دراد  نارََود  يرگید  نآ و  نیب  بوجو  هک  يرما  تسا -. يرابجا  یمازلا و  عرش  رظن  زا  نآ  ماجنا  هک  يرما  ره  «و -»
ره رب  هک  یبجاو  ندرک -. ماعطا  ار  نیکـسم  تصـش  - 3 نتفرگ . هزور  زور  تصـش  - 2 هدرب . ندرک  دازآ  - 1 رما -: هس  نیب  تـسا  ریخم 

نارگید زا  دنیامن  مادقا  نآ  هب  تبسن  یناسک  یفاک  ّدح  هب  رگا  هک  یبجاو  هزور -. زامن و  دننام  تسا  بجاو  نارگید  زا  رظن  عطق  اب  يدرف 
.- دوشیم طقاس  نارگید  زا  دننک ، مادقا  ياهدع  هک  یتقو  یلو  تسا  بجاو  همه  رب  هک  ّتیم  تازیهجت  ریاس  لسغ و  دننام  دوشیم  طقاس 

تقو ياراد  هک  تسا  یبجاو  دراد -. تقو  بورغ  اـت  رهظ  زا  هک  رـصع  رهظ و  زاـمن  دـننام  تسا  عیـسو  نآ  ماـجنا  تقو  هک  تسا  یبـجاو 
، هدرپس هدننک -. فقو  دنربیم -. ثرا  هک  یناسک  دربیم -. ثرا  هک  یسک  ناضمر -. هام  رد  نتفرگ  هزور  دننام  تسا  دودحم  صخشم و 

جورخ زا  سپ  یهاگ  هک  یتبوطر  تناما - دوشیم -. هدهاشم  لوب  جورخ  زا  سپ  یهاگ  هک  یتبوطر  ناونع -. لیلد - تروص - ییورگ -.
ءوضو یسامترا - ءوضو  ءوضو - تیصو - ّیصو - نوکـس - هب  لصو   33 ص : مئامض ، لئاسملا ، حیـضوت  هلاسر  دوشیم -. هدهاشم  ینم 

ار ياهملک  رخآ  تکرح  هسئای - هیدـه - هبه - مّیق -) اـی   ) ّیلو تیـالو - لـیکو - تکرح - هب  فقو  یْطَو - نطو - هریبج - ءوضو  یبیترت -
يارب ناسنا  هک  ییاههیصوت  شرافس - دوش -. یتیـصو  ماجنا  لوئـسم  هک  یـسک  ندنابـسچ -. دعب  هملک  هب  ار  نآ  فقوت  نودب  نتخادنا و 

هب ناسنا  هک  ییوضو  زامن -. نتـشاداپرب  يارب  اهاپ  رـس و  حسم  اهتـسد و  تروص و  نتـسش  دنکیم -. يرگید  هب  شگرم  زا  سپ  ياهراک 
ندروآ نوریب  اـی  ندربورف  لاـحرد  دربیم و  ورف  بآ  رد  ار  شیاهتـسد  تروص و  دزیرب ، شیاهتـسد  تروص و  يور  ار  بآ  هکنآ  ضوع 

هک تسا  نآ  دیوشیم -. ار  اهنآ  شیاهتـسد  تروص و  يور  ءوضو  دصق  هب  بآ  نتخیر  اب  ناسنا  هک  ییوضو  دنکیم -. ءوضو  دـصق  نآ 
.- تسا یـسنج  لمع  زا  هیانک  ندرک - لامدگل  دنک -. رایتخا  دوخ  یگدنز  تماقا و  يارب  ناسنا  هک  ییاج  دشاب -. هریبج  ءوضو  لحم  رد 

رایتخا یـصخش  فرط  زا  هک  یـسک  هدـنیامن ، نتخادـنا -. هلـصاف  دـعب  هملک  نآ و  نیب  هملک ، کـی  ِفرح  نیرخآ  ِتکرح  يادا  نیح  رد 
ردپ و دننام  تسا  يرگید  تسرپرس  سّدقم ، عراش  روتسد  هب  هک  یسک  ندوب -. رایتخا  بحاص  یتسرپرس ، دشاب -. هتـشاد  ار  يراک  ماجنا 
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هناـیهام تداـع  رگید  هک  هدیـسر  يدـح  هب  شنـس  هـک  ینز  ي -» .- » ناـغمرا هـفحت ، شـشخب - طیارـشلا -. عماـج  دـهتجم  گرزبردـپ و 
.- دوشیمن

( هر  ) تجهب یقتدمحم  جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 

باتک تاصخشم 

خیـش جاـح  هللاهیآ  ترـضح  يواـتف  اـب  تسا  قباـطم  هک  جـح  کـسانم  : روآدـیدپ ماـن  ناوـنع و   1294 یقتدـمحم - ، تجهب ، : هسانـشرس
[298 :] يرهاـظ تاصخـشم  . 1380 تـجهب ، یقتدـمحم  یمظعلا  هللاهـیآ  ترـضح  رتـفد  : رـشن تاصخــشم  هـلظماد ... تـجهب  یقتدـمحم 

يدـنب هدر  هیلمع  هلاـسر  يرفعج --  هقف  : عوضوم هیلمع  هلاـسر  جـح --  : عوـضوم لاـیر  5000: کباش مس  x17 12 هنومن ؛ لودـج ، ص.
:م20396-82 یلم یسانشباتک  هرامش   297/3422: ییوید يدنب  هدر  :BP183/9/ب87م77 1380  هرگنک

جح کسانم 

همدقم

ثیدح لهچ 

دنوادخ دـنیادخ ، نانامهیم  ناگدـنروآ ، ياج  هب  هرمع  نایجاح و  ملـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  دـنوادخ  ینامهیم 
هیلع قداـص  ماـما  تسا . هدومن  اـطع  ار  ناـنآ  زین  وا  دـندومن  تساوخرد  دـنوادخ  زا  و  دـندومن ، تباـجا  ار  وا  سپ  دومن  توـعد  ار  ناـنآ 

ار وا  رگا  و  درادیم ؛ ینازرا  اهنادـب  دـننک ، بلط  وا  زا  يزیچ  رگا  دنتـسه  ادـخ  ناـنامهیم  هرمع ، هدـنروآ  اـج  هـب  هدـننک و  جـح  مالـسلا :
اطع اهنادـب  دوـخ  دـنهاوخن  يزیچ  دـننک  توکـس  رگا  و  دریذـپیم ؛ ار  ناشتعافـش  دـننک ، تعافـش  رگا  و  دـیوگ ؛ ناشخـساپ  دـنناوخب ،

فاوط ملـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  جح  تیمها  دـنوشیم . هداد  شاداپ  مهرد  رازه  رازه  مهرد ، ره  ضوع  رد  دـیامرفیم و 
زیچ جنپ  رب  مالسا  مالسلا : هیلع  رقاب  ماما  دوش . هتـشاد  اپ  هب  دنوادخ  دای  ات  هدش  هداد  رارق  تارمج ، یمر  هورم و  افـص و  یعـس  ادخ و  هناخ 

یـشاداپ وکین ، ِجح  يارب  ملـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یمارگ  لوسر  جح  شاداپ  تیالو . هزور و  جح و  تاکز و  زامن و  تسا : هدش  انب 
، دشاب هدومن  دصق  ار  ادخ  طقف  دتفا و  هار  هب  جح  يارب  هک  سک  ره  ملس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مرکا  ربمایپ  جح  راثآ  تسین . تشهب  زج 

هتفریذپ دنک ، اعد  وا  يارب  هک  سک  ره  يارب  شتعافش  دشخبیم و  دهدیم ، ماجنا  ًادعب  ای  هداد  ماجنا  اًلبق  هک  یهانگ  ره  دنوادخ  هنیئآ  ره 
ماما ار . يدیلپ  بآ  هک  نانوچ  دیوشیم  ار  ناهانگ  جح  هک  اریز  دیروآ ، ياج  هب  ّجح  ملـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  دوشیم .

نآ هب  رگا  هک  تسادخ  راوج  رد  دروآیم ، اج  هب  ار  ود  نآ  سک  ره  و  دـنترخآ ؛ ياهرازاب  زا  رازاب  ود  هرمع  جـح و  مالـسلا : هیلع  قداص 
مرکا ربمایپ  تسادخ . رب  وا  شاداپ  دهدن ، تلهم  ار  وا  لجا  رگا  و  دشخبیم ؛ ار  وا  دنوادخ  دبای ، تسد  هرمع  جح و  ماجنا  دراد  وزرآ  هچ 

رب ددرگزاب و  هکم  زا  سک  ره  و  دنک ؛ دصق  ار ، هبعکهناخ  نیا  رادید  تسا ، ترخآ  ایند و  ناهاوخ  سک  ره  ملس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
هک یمدـق  ره  هب  دـیآ ، نوریب  شاهناـخ  زا  هرمع  اـی  جـح  يارب  سک  ره  ددرگ . نوزفا  شرمع  هب  دـشاب ، هتـشاد  مزع  هدـنیآ  لاـس  رد  جـح 
اب دیآ و  دراو  هنیدم  هب  هک  یماگنه  سپ  دزیریم ؛ ورف  شندب  زا  ناهانگ  دزیریم ، ورف  ناتخرد  زا  گرب  هک  نانچ  دهنیم  رب  درادیمرب و 

، دیامن لسغ  دیآ و  رد  هرجش  دجـسم  هدودحمهفیلحلا  وذ  هب  نوچ  و  دنیامنیم ؛ هحفاصم  وا  اب  مالـس  اب  هکئالم  دنک ، هحفاصم  نم  اب  مالس 
کیبل  » هک یتقو  و  دنک ؛ هزات  يو  رب  ار  تانسح  دنوادخ  دنک ، نت  رب  ون  مارحا  هماج  ود  یتقو  و  دزاسیم ؛ هزیکاپ  ناهانگ  زا  ار  وا  دنوادخ 

سپ مرگنیم ؛» ار  وت  مونـشیم و  ار  تمالک   » دـیامرفیم دـیوگیم و  خـساپ  کیدعـس  کیبل و  اب  ار  وا  راگدرورپ  دـیوگب ، کـیبل » ّمهّللا 
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هک یماگنه  و  دنک ؛ اطع  يو  رب  ار  تاریخ  هتسویپ  دنوادخ  دنک ، یعس  هورم  افص و  نیب  دیامن و  فاوط  دوش و  لخاد  هکم  هب  هک  یماگنه 
يا : » دیامرفیم دیامنیم و  تاهابم  شاهکئالم  رب  ناشیا  هلیـسو  هب  دنوادخ  دزیخرب ، اهزاین ، هب  اههلان  دایرف  دزادرپ و  فوقو  هب  تافرع  رد 

، دناهدمآ نم  دزن  هدولآ  رابغ  هدـیلوژ و  رود ، ياههار  زا  هنوگچ  هک  دـیرگنیمن  مناگدـنب  رب  ایآ  میاهنامـسآ  نانکاس  يا  نم و  ناگتـشرف 
هب ار  ناـشراک  هـنگ  هـک  ملـالج  تزع و  هـب  دـنگوس  دـناهدنکفا ، جــنر  رد  ار  ناشیاهندــب  دــندومن و  فرــص  هار  نـیا  رد  ار  ناـشیاهلام 

دننک و یمر  ار  تارمج  هک  یماگنه  سپ  دناهدش ؛ هداز  ردام  زا  هک  يزور  دننام  مروآ  ردب  ناهانگ  زا  ار  نانآ  مشخبیم و  ناشراکوکین ،
؛ دیدش هدیشخب  امـش  دیدرگ ؛ زاب  : » دشکیم رب  دایرف  شرع  نورد  زا  ياهدننک  دایرف  دننک ، ترایز  ار  هبعک  هناخ  دنـشارتب و  ار  ناشیاهرس 
رد تشگزاب ، تفر و  رد  دروآیم ، ياج  هب  جح  هک  یـسک  ملـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  دـیریگ .» رـس  زا  ار  لمع 

یمدق ره  هب  دوشیم و  هدیـشخب  نآ  هلیـسو  هب  شناهانگ  دسر ، ودب  یتخـس  ای  جنر  شرفـس  رد  رگا  سپ  تسا ؛ ّلج  ّزع و  يادخ  تنامض 
شیارب دیهـش  شاداـپ  دـیامنیم ، تباـصا  وا  هب  هک  ناراـب  زا  ياهرطق  ره  هب  و  دوـشیم ؛ اـطع  وا  هب  تشهب  رد  هـجرد  رازه  درادیمرب ، هـک 

زا رفـس ، زا  لبق  ّلج  ّزع و  دنوادخ  يارب  ار  تبلق  سپ  يدومن ، جـح  هدارا  هاگ  ره  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما  جـح  بادآ  ددرگیم . روظنم 
وا رب  تانکـس ، تاکرح و  همه  رد  و  راذگاو ، تاهدـننیرفآ  هب  ار  تروما  همه  نک و  هزیکاپ  یباجح ، ره  ِیکیرات  ياهدـننک و  لوغـشم  ره 

تـسا وت  هدهع  رب  نیقولخم  زا  هک  یقوقح  و  راذگاو ؛ ار  نیقولخم  یتحار و  ایند و  و  وش ؛ میلـست  وا  ریدقت  مکح و  اضق و  رب  و  نک ؛ لکوت 
بجوم نمـشد و  وت  يارب  نانیا  اسب  هچ  هک  نکم  دامتعا  تلام ، تیناوج و  تیورین و  تناراـی و  تترفاـسم و  هلیـسو  هشوت و  رب  و  نک ؛ ادا 
دهدیم رارق  لابو  نمـشد و  وا  يارب  ار  ریغ  نآ  دنوادخ  دنک ، دامتعا  وا  ریغ  رب  دیامن و  دنوادخ  تیاضر  ياعدا  سک  ره  دندرگ ؛ يدوبان 

هب وش  هدامآ  هاگنآ  وا و  قیفوت  لاعتم و  دـنوادخ  يرادـهگن  اـب  رگم  تسین  ياهراـچ  ورین و  چـیه  يرگید  يارب  هن  وا و  يارب  هن  دـنادب  اـت 
یمارگ ربمایپ  ياهتنـس  بجاو و  ياهزامن  ياهتقو  و  نک ؛ ترـشاعم  کین  نارگید  اب  و  درادن ؛ تشگزاب  دیما  هک  یـسک  یگدامآ  هنوگ 

تواخـس و ینابرهم و  يرازگ و  رکـش  ربص و  يرابدرب و  بدا و  زا  هک  هچ  نآ  رب  زین  راد و  ساـپ  ار  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا 
عوضخ و افص و  یتسار و  سابل  و  يوشب ؛ ناهانگ  زا  ار  تدوخ  هناصلاخ ، هبوت  بآ  اب  سپس  امن  تظفاحم  تاقوا  همه  رد  هشوت ، ششخب 

هیبلتتباجا وش . مِرُحم  ددرگیم ، عنام  شیگدـنب  زا  درادیم و  زاب  ّلج  ّزع و  يادـخ  داـی  زا  ار  وت  هک  زیچ  ره  رب  و  ياـمن ؛ نت  رب  ار  عوشخ 
تبلق اب  و  ياهدز . گنچ  یهلامکحم  نامـسیر  هب  هک  یلاح  رد  ّلج  ّزع و  دـنوادخ  يارب  هزیکاپ  صلاخ و  فاص و  یتباـجا  هنوگ  هب  يوگ 

تسفن و ياوه  سرت  زا  ینکیم و  فاوط  هبعک  درگ  رد  نیملسم  اب  تمسج  اب  هک  هنوگ  نامه  نک  فاوط  شرع ، فارطا  ناگتشرف  هارمه 
نوریب ینم »  » يوس هب  تندـش  جراخ  اب  تیاهـشزغل  اهتلفغ و  زا  هاگنآ  نک . هلوره  دوخ ، ناوت  ورین و  یمامت  زا  نتـسج  يرود  رطاخ  هب 

دزن هک  ار  یناـمیپ  نک و  فارتعا  تیاـهاطخ  هب  تاـفرع  رد  نکم و  یّنمت »  » یتـسین نآ  راوازـس  تسین و  لـالح  وت  رب  هک  ار  هچ  نآ  وش و 
هک نانچ  مه  و  نک ؛ هشیپ  ار  وا  ياوقت  يوج و  برقت  وا  يوس  هب  مارحلا و  رعـشمهفلدزم  رد  نک  دیدجت  ياهتـسب ، وا  یگناگی  رب  دـنوادخ 

اهتوهـش و ُرِبب و  ندومن ، ینابرق  ماگنه  ار  عمط  اوه و  يولگ  و  ور ؛ الاب  یلعا  ألم  يوس  هب  دوخ  حور  اب  يوریم  ـالاب  همحرلا  لـبجهوک  رب 
و نکر ؛ هب  خیب  زا  يوم ، قلح  اب  ار  ناهن  راکـشآ و  ياهبیع  و  نک ؛ باترپ  تارمج ، یمر  ماگنه  ار  دنـسپان  ياهراک  اهتّسخ و  اهیتسپ و 
هب هک  یلاح  رد  ار  هبعک  هناخ  وش و  لخاد  وا ، یتسرپرـس  ظفح و  شـشوپ و  تیامح و  لاعتم و  دنوادخ  ناما  رد  مرح ، رد  ندـش  لخاد  اب 

وا و تمسق  هب  تیاضر  يور  زا  ار  رَجَح  نک و  فاوط  یلوغشم ، وا  تنطلس  تمظع و  تخانش و  هناخنآ و  بحاص  میظعت  تشادگرزب و 
زور رد  دـنوادخ  رادـید  يارب  ار  دوخ  نورد  حور و  نک و  یظفاـح ؛ ادـخ  عادو ، ِفاوط  اـب  وا  ریغ  زا  و  سوبب ؛ شتمظع ، يارب  عوضخ  اـب 

رب و  دنوادخ ؛ رد  تتافص  ندومن  یناف  اب  شاب  تّوُرم  اب  دنوادخ  يارب  هورَم  دزن  رد  و  نک ؛ يزاسکاپ  افـص ، هوک  رب  تنداتـسیا  اب  تاقالم ،
نادب و  شاب . راوتـسا  تمایق  زور  ات  ياهدومن  تباجا  ار  وا  و  ياهتـسب ، نامیپ  تراگدرورپ  اب  نآ  رب  هک  يدهع  هب  يافو  دوخ و  جـح  طرش 

ِهَیلِإ َعاطَتـسا  ِنَم  ِتیَبلا  ُّجِـح  ِساّنلا  یَلَع  ِهِّلل  َو   » شاهدومرف اب  تادابع  همه  ناـیم  رد  ار  نآ  تخاـسن و  بجاو  ار  جـح  لاـعتم ، دـنوادخ  هک 
ربق گرم و  هب  هراشا  یگدامآ و  يارب  رگم  دومنن ، عیرـشت  شربمایپ  رب  کسانم  نایم  رد  ار  یتّنـس  و  تخاسن ، صوصخم  شدوخ  هب  اًلِیبَس »
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يارب هک  یسک  سپ  مدرم ؛ يارب  جح  ادخ و  يارب  جح  تسا : هنوگ  ود  رب  جح  مالسلا : هیلع  قداص  ماما  جح  رد  صالخا  تمایق . ثعب و  و 
هک سک  ره  تسا . مدرم  رب  تمایق  زور  وا  شاداپ  دنک ، جح  مدرم  يارب  سک  ره  و  تسا ؛ تشهب  ادخ  دزن  رد  وا  شاداپ  دـنک ، جـح  ادـخ 

یلص مرکا  ربمایپ  جح  یلوبق  هناشن  دزرمآیم . ار  وا  ًامتح  دنوادخ  دشاب ، هتـشادن  یبلط ، ترهـش  ایر و  دصق  دروآ و  اج  هب  جح  ادخ  يارب 
ماما هکم  رد  نآرق  متخ  باوث  دـیامن . كرت  هدادیم ، ماجنا  هک  ار  یناـهانگ  دـبع  هک  تسا  نآ  جـح  یلوبق  هناـشن  ملـس : هلآ و  هیلع و  هّللا 

تـشهب رد  ار  شهاـگیاج  دـنیبب و  ار  ادـخ  ربماـیپ  هک  نیا  اـت  دریمیمن  دـنک ، متخ  هکم  رد  ار  نآرق  سک  ره  مالـسلا : هیلع  نیدـباعلا  نیز 
رجح دوسالا  رجح  تسوا . هارمه  جح  رون  هدشن ، هدولآ  هانگ  هب  هک  یمادام  رازگ  جـح  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما  جـح  رون  دـیامن . تیؤر 

هک هدومن  تعیب  دنوادخ  اب  هنیآ  ره  دشک ، نآ  رب  ار  شتـسد  هک  یـسک  سپ  تسا ، نیمز  يور  رد  دـنوادخ  تسار  تسد  هلزنم  هب  دوسالا 
هبعک هناخ  هب  دیدش ، هناور  ادخ  هناخ  يوس  هب  جـح ، يارب  هک  یماگنه  مالـسلا : هیلع  یلع  ماما  همظعم  هبعک  هب  هاگن  دـنکن . ینامرفان  ار  وا 

تمحر لهچ  ناگدننک و  فاوط  يارب  تمحر  تصـش  دـشابیم : شاهناخ  رانک  رد  ادـخ  يارب  تمحر  تسیب  دـص و  اریز  دـیرگنب ، دایز 
وا يارب  هتـسویپ  درگنب ، هبعک  هب  هک  یـسک  مالـسلا : هیلع  قداص  ماـما  هناـخ  هب  ناگدـننک  هاـگن  يارب  تمحر  تسیب  و  نارازگزاـمن ، يارب 
هب تفرعم  اب  هک  یـسک  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما  دریگرب . نآ  زا  ار  شهاگن  هک  ینامز  ات  دوشیم  وحم  وا  زا  هانگ  دوشیم و  هتـشون  یکین 

شترخآ ایند و  هودنا  دشخبیم و  ار  شناهانگ  دنوادخ  دـبایرد ، دسانـشیم ، ار  هبعک  تمرح  هک  نانچ  ار  ام  تمرح  قح و  درگنب و  هبعک 
، مارحلا دجـسم  رد  زامن  کی  ملـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  یبنلا  دجـسم  مارحلا و  دجـسم  رد  زامن  باوث  دـیامرف . تیافک  ار 

قداص ماما  تسا . زامن  دصناپ  اب  ربارب  سدـقملا ، تیب  رد  و  تسا ؛ زامن  رازه  اب  ربارب  نم ، دجـسم  رد  زامن  کی  و  زامن ؛ رازه  دـص  اب  ربارب 
رتهب امش  يارب  ًاقیقحت  هک  دیناوتیم  ردق  ره  دیناوخب ، زامن  دایز  ملس ) هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  دجـسم   ) دجـسم نیا  رد  مالـسلا : هیلع 

رما رد  هک  یـسک  تسا  هنوگچ  سپ  تسا ، كریز  ینالف  ردـقچ  دـنیوگیم  تسا ، كریز  اـیند  رما  رد  یـسک  یهاـگ  هک  دـینادب  تسا و 
يریبکت لیلهت و  حـیبست و  چـیه  رازگ  جـح  ملـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  جـح  لاـح  رد  نتفگ  رکذ  دـشاب . كریز  شترخآ 

یبوخ ریخ و  چیه  جـح ، كرت  رد  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما  جـح  كرت  درادیم . تفایرد  یتراشب  اهنآ  ببـس  هب  هک  نآ  رگم  دـیوگیمن 
َو یمعَأ  ِةَرِخآلا  ِیف  َوُهَف  یمعَأ  ِهِذه  ِیف  َناک  نَم   » لاعتم دنوادخ  شیامرف  ریسفت  زا  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  دیوگیم  دیعـس  وبا  تسین .
. دبایرد ار  وا  گرم  ات  دزادنایم  ریخأت  هب  مالسالا  ۀّجَح  ینعی  ار  جح  هک  تسا  یـسک  وا  دندومرف : ترـضح  نآ  مدرک  لاؤس  اًلِیبَس » ُّلَضَأ 

تعکر ود  دنک و  فاوط  ددرگب و  راب ، تفه  هناخ  نیا  درگ  هک  تسین  ینامیا  اب  هدنب  چیه  مالـسلا : هیلع  رقاب  ماما  نآ  زامن  فاوط و  باوث 
یلـص مالـسا  یمارگ  ربمایپ  تافرع  رد  ترفغم  دشخبب . ار  وا  دـنوادخ  هک  نآ  رگم  دروآ  اج  هب  وکین  ار  نآ  زامن  فاوط و  دـناوخب و  زامن 

رقاب ماما  جح  رفس  رد  مزال  ياهتلصخ  تافرع . رد  رگم  دنوشیمن  هدیـشخب  هک  تسا  یناهانگ  ناهانگ ، نایم  رد  ملـس : هلآ و  هیلع و  هّللا 
عنام دنوادخ ، ياهینامرفان  زا  ار  وا  هک  ییاوقت  دشابن : وا  رد  تلصخ  هس  رگا  دیامیپ  هب  ار  هار  نیا  هک  یسک  درب  ياهرهب  هچ  مالـسلا : هیلع 
ماما هب  دیوگ  یصخش  ناهارمه  هب  کمک  دوخ . نایهارمه  اب  وکین  ترشاعم  و  دیآ ، هریچ  شبـضغ  رب  نآ  هلیـسو  هب  هک  ییرابدرب  و  دوش ،

ار ناشلیاسو  ات  دـنهنیم  او  ارم  دـنزادرپیم و  فاوط  هب  مناهارمه  میـسریم ، هکم  هب  اـم  هک  یماـگنه  مدرک : ضرع  مالـسلا  هیلع  قداـص 
یجاح و رب  مالـسلا : هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  یجاح  اب  هحفاصم  رادید و  تسا . رتشیب  نانآ  زا  تشاداپ  وت  دومرف : ناشیا  میامن ، يرادـهگن 

ياهدننک جح  هک  یسک  مالسلا : هیلع  قداص  ماما  دنوش . هتخیمآ  ناهانگ  اب  هک  نآ  زا  لبق  دینک  تردابم  هحفاصم  مالـس و  هب  هدننک  هرمع 
ماما یجاح  هداوناخ  هب  یگدیـسر  کمک و  تسا . هدرک  مالتـسا  ار  رجح  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنک ، هحفاصم  وا  اب  دـیامن و  تاقالم  ار 

ياهنوگ هب  یتح  دراد  رازگ  جح  نوچ  یـشاداپ  دنک ، یگدیـسر  وا  لاوما  هداوناخ و  هب  رازگ ، جح  بایغ  رد  سک  ره  مالـسلا : هیلع  داجس 
جح هرمع  هک  نادب  ملـس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  هرمع  باوث  تسا . هدومن  مالتـسا  ار  هبعک  ياهگنـس  ییوگ  هک 

هیلع و هّللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تسا . هرمع  زا  رترب  جح ، تسوا و  رد  هچ  نآ  ایند و  زا  تسا  رترب  هرمع  کی  انامه  تسا و  رغـصا 
يارب یسک  ره  ملس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تسا . یهانگ  ره  هراّفک  هرمع  و  تسا ، تشهب  جح  شاداپ  ملـس : هلآ و 
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زا یـصخش  هرّونم  هنیدم  ترایز  دوشیم . هتـشون  تمایق ، زور  ات  هدننک  هرمع  شاداپ  وا  يارب  دبایرد ، ار  وا  گرم  سپ  ددرگ  جراخ  هرمع 
هک شخب  نایاپ  هنیدم  هب  نک و  زاغآ  هکم  زا  دومرف : ناشیا  هّکم ؟ ای  مور  هنیدـم  هب  ادـتبا  ایآ  هک  دومن  لاؤس  مالـسلا  هیلع  رقاب  دّـمحم  ماما 

متامم زا  دعب  ارم  ربق  نآ  زا  سپ  دروآیم و  اج  هب  جح  هک  یسک  ملس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  مالـسا  یمارگ  لوسر  تسا . رترب  هنوگ  نیا 
یسک یلع  يا  ملس : هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  یمارگ  ربمایپ  دشاب . هدرک  ترایز  یناگدنز ، لاح  رد  ارم  هک  تسا  یـسک  دننام  دنک  ترایز 

رد ار  وت  رـسپ  ود  دـنک  ترایز  ای  دـنک  ترایز  تامم  رد  ای  تتایح  لاح  رد  ار  وت  ای  دـنک ، تراـیز  متاـمم  رد  اـی  متاـیح  لاـح  رد  ارم  هک 
هبتر رد  ار  وا  ات  مهد  تاجن  تمایق  ياهیتخـس  اهـساره و  زا  ار  وا  هک  تمایق  زور  رد  موشیم  نماـض  وا  يارب  ناـشتامم ، رد  اـی  ناـشتایح 
ادخ لوسر  ترایز  هب  دصق  اب  هک  یسک  موش  تیادف  مدرک  ضرع  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  هب  هک  دیوگ  یـسک  مزاس . هارمه  مدوخ  اب  مدوخ 

ضرع مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  دیوگ  ماّحـش  دـیز  تسا . تشهب  وا  يارب  دومرف : دراد ؟ یـشاداپ  هچ  دور ، ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص 
ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  ادخ  لوسر  هک  تسا  یسک  دننام  دومرف : ار ؟ امش  زا  یکی  دنک  ترایز  هک  یسک  يارب  تسا  یباوث  هچ  مدرک 
دزن سپ  تفریم  ادهش  روبق  ترایز  هب  هبنش  حبص  ره  رد  مالـسلا  اهیلع  همطاف  ترـضح  مالـسلا : هیلع  قداص  ماما  دشاب . هدومن  ترایز  ار 

. دومنیم شزرمآ  تمحر و  بلط  وا  يارب  دمآیم و  هزمح  ربق 

جح بوجو 

هرمع جح و  اب  یلامجا  ییانشآ  لوا  لصف 

: دوشیم ماجنا  روظنم  ود  هب  ًالومعم  دنراد ، هلـصاف  همّرکم  هّکم  اب  رتشیب  ای  خسرف  هدزناش  هک  یقطانم  رگید  ناریا و  زا  همّظعم  هّکم  هب  رفس 
عّتمت ّجح  هدرفم 2  هرمع   1

هدرفم هرمع 

هک يدارفا  رب  هدرفم  هرمع  تسا . هدرفم » هرمع   » ندروآ اج  هب  تهج  ًالومعم  دوشیم ، ماجنا  همّرکم  هّکم  هب  جح  ماّیا  ریغ  رد  هک  ییاهرفس 
زا ای  درادن و  ار  جح  ماجنا  دصق  هک  یـسک  یلو  دوشیمن ، بجاو  ًءادتبا  ناریا  دننام  دـنراد  هلـصاف  همّرکم  هّکم  اب  رتشیب  ای  خـسرف  هدزناش 

مارحا زا  جورخ  تهج  دوش و  دراو  هدرفم  هرمع  يارب  ِمارحا »  » اب دیاب  دوش ، دراو  هّکم  هب  دهاوخب  تسین و  دـمآ  دـهاوخ  هک  انثتـسا  دراوم 
هورم افص و  نیب  یعس  فاوط 4  زامن  فاوط 3  مارحا 2  دوشیم 1  لیکـشت  لمع  تفه  زا  هدرفم  هرمع  دهد . ماجنا  ار  نآ  لامعا  هّیقب  دیاب 

، دهد ماجنا  هدرفم  هرمع  دهاوخیم  هک  یـسک  دهد  ماجنا  هدرفم » هرمع   » دناوتیم یـسک  ره  ءاسن  فاوط  زامن  ءاسن 7  فاوط  ریصقت 6   5
ریغ هّچب  ندرک  مرُحم  زین  دوش و  مرُحم  دـناوتیم  تسا و  ّزیمم  دـمهفیم  ار  هرمع  لاـمعا  هک و  ياهّچب  یّتح  تسین  وا  يارب  یّـصاخ  طرش 

. دوش ماجنا  حیحص  وحن  هب  هرمع  لامعا  دیاب  مارحا  زا  جورخ  تهج  یلو  تسا  زیاج  اهنآ  ّیلو  طّسوت  لقاع  ریغ  صخش  ای  ّزیمم 

عّتمت ّجح 

يذ  » و هدعقلا » يذ   » و لاّوش »  » زا دـنترابع  جـح  ياههام  دریگیم و  تروص  جـح ، مسوم  رد  طقف  هک  تسا  یلامعا  هعومجم  عّتمت » ّجـح  »
عّتمت هرمع  یلو  دنکیم ، ادیپ  همادا  زور  دنچ  تّدم  هب  عورـش و  متـشه  زا  لومعم  روط  هب  هّجحلا » يذ   » هام رد  جـح ، لامعا  لصا  هّجحلا .»
نامز ياراد  هک  هدرفم  هرمع  فالخب  درادن ؛ یعنام  لاّوش »  » لّوا زا  نآ  نداد  ماجنا  دوش  ماجنا  دـیاب  جـح  لامعا  زا  لبق  هک  ياهرمع  ینعی 
ماجنا زا  لـبق  هک  عّتمت » هرمع   » ّجح 1 لامعا  عّتمت 2  هرمع   1 دوشیم : لیکـشت  تمـسق  ود  زا  عّتمت  ّجح  عّتمت  ّجح  لامعا  تسین . یـصاخ 

. دوشیم لمع  هدجیه  عّتمت  هرمع  همیمض  اب  هک  تسا  لمع  هدزیس  جح » لامعا   » 2 دوشیم . لیکشت  لمع  جنپ  زا  دریگیم و  تروص  جح 
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اهنآ جح  و  دندرگیم ؛ فرشم  عّتمت ، ّجح  نداد  ماجنا  دصق  هب  ًالومعم  دنوشیم ، همّظعم  هّکم  مزاع  جح ، مسوم  رد  هک  يدارفا  ّجح  دراوم 
« بجاو ِجح  ، » اهنآ ّجح  دناهدش ، عیطتسم »  » دنشابیم و اراد  ار  جح  بوجو  طیارش  هک  يدارفا  مالـسالا :» ۀّجَح   » فلا تسا : هنوگ  دنچ  رب 
رب رمع ، مامت  رد  مالـسالا  ۀجح  تسین . یقاب  تعاطتـسا  هچ  رگا  دشاب  هدـش  رقتـسم  قباس  زا  ای  دنـشاب  تعاطتـسا  لّوا  لاس  رد  هاوخ  تسا 

ِجـح اًلبق  ای  دنتـسین ، اراد  ار  جـح  بوجو  طیارـش  هک  يدارفا  یبحتـسم :» جـح   » ب دوشیم . بجاو  هبترم ، کی  طـقف  طیارـش  دـجاو  دارفا 
يارب ار  جح  هک  يدارفا  یباین :» جح   » ج تسا . لضفا  عّتمت  جح  رایتخا  تسا و  یبحتـسم » جح   » اهنآ جح  دناهدروآ ، اج  هب  ار  دوخ  بجاو 

هب هدرم ، ای  دشاب  هدنز  زا  هاوخ  تسا  یباین » ّجح   » اهنآ جح  دشاب  عّربت  وحن  هب  ای  دنـشاب  هدـش  ریجا  هاوخ  دـنهدیم ، ماجنا  يرگید  صخش 
یصاخ طباوض  طیارش و  ياراد  و  بجاو ، ای  دشاب  یبحتسم  جح  رد  هدرکن ، تیصو  هچ  رگا  ّتیم  رب  جح  رارقتـسا  ای  دشاب  ّتیـصو  تهج 

ار و دوخ  جح  هک  یسک  ه  دشاب . هدش  بجاو  یسک  رب  مَسَق ، ای  دهع  ای  رذن  هلیـسو  هب  هک  یّجح  د  دش . دهاوخ  رکذ  هّللا  ءاش  نإ  هک  تسا 
جنپ دراوم  رّکذت 1  دروآ . اج  هب  جح  مه  دعب  لاس  رد  لاس  نیا  رد  جح  مامتا  زا  سپ  دیاب  دـشاب ، هدومن  داسفا  هدوب ، یباین  ای  یبحتـسم  ول 
ياج رد  هک  دنراد  یتافالتخا  صاخ ، طیارـش  یـضعب  تهج  زا  و  دنـشابیم ، ناسکی  لامعا  لصا  رظن  زا  دش ، رکذ  جـح  يارب  هک  ياهناگ 

رب دیابن  هک  نآ  زا  ریغ  درادن  یـصاخ  طرـش  یبحتـسم  جح  یلو  تسا  یطیارـش  ندوب  اراد  هب  طونم  بجاو ، ِجح   2 دوشیم . رکذ  بسانم 
. دشاب مالسالا  ۀّجَح  صخش ، هدهع 

عّتمت ّجح  ندش  بجاو  طیارش  مود  لصف 

و غولب »  » مود لوا و  زا : دنترابع  طیارش  نیا  دوش ، بجاو  یصخش  رب  مالسالا » ۀّجَح   » ات دوش  مهارف  یصاخ  طیارش  دیاب  دش  هراشا  هچنانچ 
ای جـح  هب  رفـس  يارب  یلام  ییاناوت   » 1 تسا : لیذ  روما  یمامت  رب  ییاناوت  ندوب ، عیطتـسم  ياـنعم  و  دـشاب ؛ عیطتـسم »  » هک نیا  مّوس  « لـقع »

یئاناوت  3 جـح .» زا  تشگزاب  ات  یگدـنز  هرادا  رد  یلام  ییاـناوت   » 2 دشاب . مهارف  شیارب  هّیلقن  هلیـسو  رفـس و  هنیزه  ینعی  یلذـب » ییاناوت 
رگ و  دشاب ، ندرک  رفس  ای  لامعا  نداد  ماجنا  رب  رداق  ینعی  یمـسج » ییاناوت   » 4 تیافک . هب  عوجرجح  زا  تشگزاب  زا  سپ  یگدـنز  هرادا 

ماجنا هکم و  هب  ندیـسر  يارب  یفاک  تقو  ینعی  یناـمز » ییاـناوت   » 6 دـشاب . نما  زاب و  هار  ینعی  یقیرط » ییاـناوت   » 5 دریگب . بئان  دـیاب  هن 
كرت تسا ، رتشیب  جح  زا  نآ  ّتیمها  هک  ار  یبجاو  راک  ناسنا  هک  دوش  ثعاب  دیابن  جـح  هب  نتفر   1 رکذت : دنچ  دشاب . هتشاد  جح  لامعا 

یسک  2 دوش . دراو  وا  رب  تسین  نکمم  نآ  لّمحت  ًاتداع  هک  يررـض  ای  دشاب ؛ جح  زا  رتمهم  نآ  كرت  هک  دهد  ماجنا  ار  یمارح  ای  دـیامن ؛
، دیامن ادیپ  ار  بوجو  طیارـش  ًادعب  هک  یتروص  رد  دهد و  ماجنا  یباین  ای  یبحتـسم  جح  دـناوتیم  تسین  اراد  ار  جـح  بوجو  طیارـش  هک 

هفیظو هک  هدرکیم  روصت  هتسنادیمن و  یلو  هدوب  هدش  مهارف  شیارب  جح  بوجو  طیارش  یسک  رگا   3 دیامنیمن . بجاو  ِجح  زا  تیافک 
وا رب  جـح  هک  یـسک  رگا  دـیامنیم . بجاو  ِجـح  زا  تیافک  وا  جـح  هدروآ  اـج  هب  یلعف  هفیظو  دـصق  هب  ار  نآ  تسا و  یبحتـسم  جـح  وا 
اج هب  جح  لاس ، نیلوا  رد  دیاب  دشاب ، جح  بوجو  طیارش  ياراد  هک  یـسک  جح 1  ندش  رقتـسم  دنک  یهاتوک  نآ  ماجنا  رد  هدش ، بجاو 

تباث وا  هدهع  هّمذ و  رب  جح  ینعی  دوشیم ، رقتسم »  » وا رب  جح  هدومن  تیصعم  هک  نیا  رب  هوالع  دنک ، یهاتوک  نآ  ماجنا  رد  رگا  و  دروآ ؛
ای ضرق  اب  دیاب  دشاب ، هداد  تسد  زا  ار  رفس  هنیزه  رگا  یتح  دهد ؛ ماجنا  نکمم ، تقو  نیلوا  رد  نکمم  وحن  ره  هب  ار  نآ  دیاب  و  دوشیم ،

هدرواین اج  هب  ار  جح  دنک و  تافو  هچنانچ  و  دسرب ؛ رودقم  ریغ  ّدح  هب  هک  نیا  رگم  دشاب ، تخـس  شیارب  دـنچ  ره  دورب  جـح  هب  نآ  لثم 
رد یلو  هدوب  هدش  بجاو  وا  رب  جح  ینعی  هدـش ، رقتـسم  تباث و  وا  هدـهع  هّمذ و  رب  جـح  هک  یـسک   2 دوش . اضق  وا  فرط  زا  دـیاب  دـشاب ،

. دنروآ اج  هب  جح  وا  يارب  هک  دنک  ّتیصو  تسا  بجاو  شگرم  ماگنه  تسا ، هدومن  یهاتوک  نآ  ماجنا 

جح بوجو  طیارش  حیضوت 

اج هب  جح  هدشن  غلاب  هک  یـصخش  رگا  سپ  تسا ؛ غولب » ، » جـح بوجو  طیارـش  زا  یکی  غولب 1  لقع :»  » و غولب »  » جـح مود : لّوا و  طرش 
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ود دشاب ، هتشاد  ار  تعاطتسا  طیارش  دوش و  غلاب  نآ  يانثا  رد  دورب و  جح  هب  غلابان  صخش  رگا   2 دنکیمن . بجاو  ِجح  زا  تیافک  دروآ ،
، رعـشم فوقو  زا  لبق  جح و  حیحـص  عورـش  زا  دعب  رگا  ب  تسا . مالـسالا  ۀّجح  وا  جـح  دوش ، غلاب  مارحا ، زا  لبق  رگا  فلا  دراد : تلاح 

نیا نامگ  هب  یصخش  هاگ  ره   3 درادن . نتفرگ  رس  زا  هب  زاین  رهظا  رب  انب  وا  هتشذگ  ياهّتین  دیامنیم و  بجاو  ِجح  زا  تیافک  دوش ، غلاب 
یلعف رما  تین  هب  و  هدوب ، اراد  ار  تعاطتسا  طیارـش  رگا  هدوب ، غلاب  هک  دوش  مولعم  ًادعب  دروآ و  اج  هب  یبابحتـسا  جح  هدشن ، غلاب  زونه  هک 

رکذ مارحا  شخب  رد  هک  تسا  یطیارـش  ياراد  يو  جح  غلابان و  صخـش  مارحا   4 دیامنیم . بجاو  ِجح  زا  تیافک  وا  جـح  هدروآ  اج  هب 
رب تردـق  تعاطتـسا و  دوش و  لقاع  تشذـگ  غولب  رد  هک  يوحن  هب  انثا  رد  رگا  یلو  دوشیمن ؛ بجاو  جـح  هناوید ، رب  لقع 1  ددرگیم .
ریغ مارحا  رد  هک  ياهنوگ  هب  ار  وا  نونجم  صخش  ِّیلو  هک  تسا  زیاج   2 دوشیم . بجاو  وا  رب  جح  دشاب ، اراد  ار  جح  لامعا  نداد  ماجنا 

اج هب  هدوب و  هدش  بجاو  وا  رب  جح  يدوبهب ، نامز  رد  هک  یـصخش   3 ددرگ . وا  فیلاکت  ماجنا  رادهدهع  دیامن و  مرُحم  دمآ  دـهاوخ  غلاب 
يدوبهب زا  سای  دروم  رد  هک  یلیـصفت  اب  دریگیم  بئان  طوحا ، رب  انب  دشاب  هتـشاد  لام  رگا  يو  فرط  زا  وا  ّیلو  هدـش ، هناوید  ات  هدرواین 

هک تسا  نآ  جح  بوجو  مّوس  طرـش  تعاطتـسا  جح : بوجو  مّوس  طرـش  دنکیم . اضق  وا  فرط  زا  دنک  تافو  رگا  و  دـمآ ؛ دـهاوخ  و ..
و تشذگ ، نآ  لامجا  هک  دشاب  لصاح  وا  يارب  تهج  دـنچ  زا  تردـق  ییاناوت و  هک  تسا  نآ  تعاطتـسا »  » و دـشاب ؛ عیطتـسم » ، » صخش

یفاک بسانم و  نامز  هک  تسا  نآ  تعاطتسا  طیارـش  زا  یکی  ینامز  ییاناوت   1 دوشیم : نایب  لیـصفت ، هب  لاعتم ، دنوادخ  يرای  هب  نونکا 
یفاک نامز  دشاب و  اراد  ار  جح  بوجو  طیارـش  یـسک  رگا  فلا  سپ : دـشاب ، هتـشاد  ار  بجاو  لامعا  ندروآ  اج  هب  هکم و  هب  نتفر  يارب 
تباث رقتـسم و  وا  رب  جح  دوش ، توف  وا  زا  لاس  نامه  رد  جـح  دـیامن و  یهاتوک  اهنآ  هیهت  رد  یلو  دـشاب  هتـشاد  نآ  تامدـقم  هیهت  يارب 

هک دوش  لصاح  ینامز  رد  جح ، رب  ییاناوت  رگا  ب  دروآ . اج  هب  ار  نآ  یتخس  اب  هچ  رگا  وحن  ره  هب  نکمم  تقو  نیلوا  رد  دیاب  دوشیم و 
ًاتداع هک  دشاب  نآ  رد  دایز  تّقـشم  یلو  دشاب  جـح  ناکما  هک  دـشاب  هدـنام  مک  يردـق  هب  ای  هدـنامن ، یقاب  جـح  هب  نتفر  يارب  مزال  تقو 

تعاطتـسا تاهج ، همه  زا  هدـنیآ  لاس  رد  رگا  و  تسین ، مزال  هدـنیآ  لاس  يارب  هنیزه  يرادـهگن  تسین و  بجاو  جـح  دوشیمن ، لّـمحت 
، دشاب زاب  جح  هار  هک  تسا  نآ  تعاطتسا  رگید  طرـش  جح  هار  ندوب  نما  ندوب و  زابیقیرط  ییاناوت  2 دوشیم . بجاو  جح  دوب ، لصاح 

دشاب اراد  ار  تاهج  ریاس  زا  جح  رب  تعاطتسا  یصخش  رگا  فلا  سپ : دوشن ؛ وا  لاوما  ای  سومان  ای  صخـش  دوخ  هجوتم  يرطخ  هار  رد  و 
هّیهت رب  فّقوتم  جح ، هب  نتفر  رگا  ب  دوشیمن . بجاو  جح  دننکیم ، انتعا  نآ  هب  ًافرع  هک  دـشاب  وا  هّجوتم  يرطخ  ای  دـشاب  هتـسب  هار  یلو 
يارب رگا  ج  دیامن . هّیهت  ار  تامدقم  نآ  هدومن و  مادقا  دیاب  اهنآ ، لاثما  جح و  يارب  مان  تبث  ای  همانرذـگ و  نتفرگ  لثم  دـشاب ، یتامدـقم 

ای دشاب ، رود  دنچ  ره  دورب  نما  هار  زا  دیاب  دشاب ، هتـشادن  ّتینما  يرگید  دشاب و  نما  رطخیب و  یکی  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  هار  ود  جـح ،
ياهروشک زا  اما  دـنورب  جـح  هب  دـشابن  نکمم  ناشدوخ  روشک  زا  هک  یناسک  د  دوشیمن . طقاس  جـح ، بوجو  و  دـشاب ، ایرد  هار  زا  اًـلثم 

دنتسه و عیطتـسم  دوشن ، دوشیمن ، لمحت  ًاتداع  هک  يررـض  رطخ و  بجوم  و  دشاب ، جح  هب  فرـشت  ناکما  رتشیب  هنیزه  اب  دنچ  ره  رگید 
لیـصفت هب  دنتـسه ، اراد  ار  طیارـش  ریاس  یلو  دنرادن  جح  ماجنا  رب  یندب  یئاناوت  هک  يدارفا  یندـب  ییاناوت   3 دننک . مادقا  هار  نآ  زا  دـیاب 

رب یندب  تردق  هجو  چیه  هب  هک  تسا  ياهنوگ  هب  اهنآ  ّتیعـضو  هک  يدارفا  تسین . بجاو  جح  اهنآ  صخـش  رب  دنریگب و  بئان  دیاب  لیذ 
اهنآ رب  جـح  اًـلبق  هک  يدارفا   1 دـناهنوگ : ود  رب  تسین ، لمحت  لباق  ًافرع  هک  دوش  یتّقـشم  تمحز و  ثعاب  اـهنآ  نتفر  اـی  دـنرادن و  جـح 
دیما رگا : تسا ، هدش  رقتسم  اهنآ  رب  جح  دناهدرک و  یهاتوک  نآ  ماجنا  رد  دناهتـشاد و  جح  رب  یندب  ییاناوت  لّوا ، لاس  رد  هدش و  بجاو 

و تسا . هداعا  رد  طایتحا  دش ، فرطرب  رذع  رگا  و  دنریگب ؛ بئان  اروف  تسا  بجاو  دنشاب ، هتـشادن  ار  جح  نداد  ماجنا  ییاناوت  يدوبهب و 
نانیمطا هک  ياهنوگ  هب  دنهد  ماجنا  ًادعب  ار  بسانم  تاطایتحا  دـنریگب و  بئان  ًاروف  هک  تسا  نآ  طوحا  دنـشاب ، هتـشاد  يدوبهب  دـیما  رگا 

دناهدرکن یهاتوک  جح  هب  نتفر  رد  تعاطتسا  لّوا  لاس  رد  هک  يدارفا  2 و  تسا . هدومن  لمع  مالسالا  ۀّجح  فیلکت  هب  هک  دنیامن  لصاح 
هک تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دنراد ، يدوبهب  دیما  رگا  و  دنریگب . بئان  ًاروف  دیاب  دنرادن ، يدوبهب  دیما  رگا : دنرادن ، یئاناوت  نونکا  یلو 
نآ زا  دعب  جح و  نامز  رد  یگدنز  هنیزه  نیمأت  ییاناوت  4 دنروآ . اج  هب  زین  ناشدوخ  ار  جح  دش ، فرطرب  اهنآ  رذع  رگا  دـنریگب و  بئان 
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رد ار  شدوخ  لایع  لها و  هنیزه  ًالّوا : دوشیم : رکذ  ًادعب  تشذگ و  اًلبق  هک  یطیارـش  نتـشاد  رب  هوالع  هک  دوشیم  بجاو  جـح  یـسک  رب 
ياراد یسک  رگا  فلا  . دشاب لیذ  تالاح  زا  یکی  تروص  هب  جح  نامز  زا  دعب  هب  تبسن  وا  یگدنز  تیعضو  ًایناث : . دشاب هتـشاد  جح  نامز 

یتسدیهت راچد  دـیامن و  هرادا  یتحار  هب  ار  شاهداوناخ  دوخ و  یگدـنز  دـشاب  رداق  جـح ، زا  تشگزاب  زا  دـعب  هک  دـشاب  یبساـنم  لـغش 
غلبم فرص  جح و  هب  نتفر  یلو  دشابن  یبسانم  لغش  ياراد  یصخش  رگا  ب  تسا . بجاو  وا  رب  جح  هک  رگید  طیارش  ندوب  اراد  اب  ددرگن 

رد دـیآیمن  رتنییاپ  دوخ  یگدـنز  یلبق  ّدـح  زا  دورن ، ای  دورب  جـح  هب  هچ  ینعی  دراذـگیمن ، وا  یگدـنز  رد  یهّجوت  لباق  ریثأـت  نآ ، رد 
دناوتیم نآ  اب  هک  دراد  لاـم  ياهزادـنا  هب  یلو  تسین ، لغـش  ياراد  یـسک  رگا  ج  تسا . بجاو  وا  رب  جـح  رگید ، طیارـش  ندوب  تروص 

دننام دنتسه ، یـسک  لّفکت  تحت  رمع ، تدم  مامت  رد  هک  يدارفا  د  دوشیم . بجاو  وا  رب  جح  دیامن ، هرادا  یتحار  هب  ار  شدوخ  یگدنز 
یعرش هوجو  زا  هک  يدارفا  ه  دوشیم . بجاو  جح  اهنآ  رب  رگید  طیارش  ققحت  اب  دشابیم ، شرهوش  رب  وا  هقفن  هدومن و  رهوش  هک  یمناخ 
هلیسو هب  تّقشم  نودب  یمتح و  تروص  هب  ار  یگدنز  جراخم  يداع ، تروص  هب  دننکیم و  هرادا  ار  دوخ  یگدنز  تاکز  سمخ و  دننام 

ياهطرش زا  طرش  نیمجنپ  رفـس  هنیزه  ندوب  مهارف  یلذب  ای  یلام  تعاطتـسا  5 ددرگیم . بجاو  اهنآ  رب  جـح  دـنیامنیم ، نیمأت  هوجو  نآ 
دوخ رگا  فلا  دوشیم : بجاو  جـح  رگید ، طیارـش  قـقحت  اـب  دوـش  مهارف  لـیذ  ياـههنوگ  زا  یکی  هب  جـح  هنیزه  رگا  تسا . تعاطتـسا 
هّیهت ار  جح  هنیزه  دناوتب  دوشیم  رکذ  ًادعب  هک  یطیارـش  اب  نآ  شورف  اب  هک  دشاب  هتـشاد  یلام  ای  دـشاب ، اراد  ار  جـح  رفـس  هنیزه  صخش 

نآ لداعم  لام  جح و  رفـس و  هنیزه  یـسک  رگا  ب  دوشیم . هدیمان  یلام » تعاطتـسا   » ییاناوت هنوگ  نیا  و  تسا . بجاو  وا  رب  جح  دیامن ،
هک یتروص  رد  دشاب » نم  هدهع  رب  وت  هداوناخ  جراخم  وت و  جح  هنیزه  ورب ، جح  هب  وت  : » دیوگب وا  هب  يرگید  صخـش  اما  دشاب  هتـشادن  ار 
جح نیا  هب  تسین . طرـش  تشذگ  هک  تیافک » هب  عوجر   » نآ رد  و  دوشیم ، بجاو  وا  رب  جح  دشاب ، هتـشاد  هدننک  لذـب  هتفگ  هب  نانیمطا 

زا یکی  ققحت  اب  یلام  تعاطتـسا  نآ  عاونا  یلام و  تعاطتـسا  دمآ . دـهاوخ  هک  تسا  یـصاخ  طیارـش  ياراد  دـنیوگیم و  یلذـب » ّجـح  »
يرگید زا  وا  دزن  یلو  دشابن  هّیلقن  هلیسو  رفـس و  هنیزه  کلام  یـسک  رگا   2 دشاب . جـح  هنیزه  کلام   1 دوشیم : لصاح  لیذ ، ياههنوگ 

هک ياهنوگ  هب  دشاب  زیاج  نآ  رد  شفّرـصت  ای  دهاوخب و  تقو  ره  رد  نآ  کّلمت  رد  دـشاب  نوذام  دـشاب و  جـح  هزادـنا  هب  هک  دـشاب  یلام 
دـشاب هتـشاد  کّلمت  ای  فرـصت  قح  وا  هک  دـشاب  هدـش  طرـش  مزال  ِدـقع  نمـض  رد  هک  نیا  لثم  دـیامن ، عنم  ار  وا  دـناوتن  لام  نآ  کـلام 

وا اب  هک  نیا  نودب  دشخبب  جـح  هنیزه  هزادـنا  هب  ناسنا  هب  یلام  یـسک  رگا   3 دورب . جح  هب  دـیاب  تسا و  لصاح  وا  يارب  یلام  تعاطتـسا 
نیب رد  هک  تسا  ياهنوگ  هب  وا  عضو  یلو  دشاب ، هتـشادن  رایتخا  رد  ار  جـح  هنیزه  یـسک  هاگ  ره   4 دیامن . جح  رد  فرـص  هک  دنک  طرش 
نینچ مه  و  دوشیم ؛ بجاو  وا  رب  جح  رهظا ، رب  انب  دیامن ، هّیهت  ار  نآ  دناوتیم  دشاب ، وا  نأش  رد  هک  یلغش  اب  همّظعم  هکم  دوخ  اًلثم  ای  هار 

نآ رد  صخش  هک  یناکم  هب  تبسن  یلام  تعاطتسا   1 هلأسم : هس  دوشیم . لوصو  دصقم ، رد  ای  هار  رد  هک  دراد  یبلط  یسک  زا  رگا  تسا 
وا يارب  اجنآ  رد  دورب و  هدـج  اـی  هرّونم  هنیدـم  هب  اًـلثم  یـصخش  هاـگ  ره  سپ  دـشابن ؛ وا  نطو  ناـکم ، نآ  دـنچ  ره  دوشیم  ظاـحل  تسا 

، تشگزاب هنیزه  نتـشاد   2 دـشیمن . عیطتـسم  دوب ، شدوخ  رهـش  رد  رگا  دـنچ  ره  دوـشیم  بجاو  وا  رب  جـح  دوـش ، لـصاح  تعاطتـسا 
هتـشاد دـیاب  ار  ییاج  هب  تشگزاب  هنیزه  تروص ، نیا  ریغ  رد  دـشاب ، هتـشاد  ار  شنطو  هب  تشگزاب  دـصق  یـسک  هک  تسا  ربتعم  یماگنه 

هب تشگزاب  هنیزه  يداع  تلاح  رد  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  رترود  شنطو  زا  اجنآ  هک  نیا  رگم  ددرگزاب ، اجنآ  هب  دـهاوخیم  هک  دـشاب 
رب هدایز  یـسک  هاگ  ره  جـح 1  هنیزه  هّیهت  يارب  لاوما  شورف  تسین . ینابرق  لوپ  نتـشاد  هب  طونم  تعاطتـسا ، ققحت   3 تسا . ربتعم  نطو 

طیارـش رگید  رگا  دـشاب ، یفاک  وا  جـح  تهج  لام ، ای  کلم  نآ  و  دـشاب ، هتـشاد  یلام  ای  کلم  دوخ ، یگدـنز  نأـش  بساـنم  تاـجایتحا 
اراد یلام  دـش  نایب  لبق  هلأسم  رد  هک  یطیارـش  اب  یـصخش  رگا   2 دیامن . جح  رد  فرـص  دشورفب و  ار  نآ  دیاب  دـشاب ، اراد  ار  تعاطتـسا 
رگا اّما  دشابیمن ؛ بجاو  نآ  شورف  دوش ، وا  رب  دایز  ررض  ثعاب  هک  ياهنوگ  هب  تمیق  زا  رتمک  هب  رگم  دشابن  نکمم  نآ  شورف  و  دشاب ،

3 دورب . جح  هب  نآ ، شورف  اب  دیاب  دشابیمن و  زیاج  ریخأت  دشاب ، هدیـسرن  ییالقع  ریغ  ّدح  هب  دشاب و  جـح  هنیزه  نتفر  الاب  رطاخ  هب  ررض 
بجاو تسا  مزال  وا  يوربآ  نأش و  ظفح  يارب  هک  يزیچ  ره  لزنم و  ثاثا  نأش و  بساـنم  لزنم  دـننام  یگدـنز  يرورـض  مزاول  نتخورف 
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نآ تسا  مزال  دیامن ، هّیهت  نأش  بسانم  لزنم  تسا  رداق  جـح ، هنیزه  رب  هوالع  نآ  شورف  اب  هک  دراد  ياهناخ  اًلثم  یـسک  رگا  یلو  تسین ؛
رد دـیامن ، یگدـنز  تّقـشم  یتحاران و  نودـب  دـناوتب  هناخ  ود  نآ  زا  یکی  رد  دراد و  هناـخ  ود  هک  یـسک   4 دورب . جـح  هب  دـشورفب و  ار 

لاوما و ریاس  رد  مکح  نیا  و  دیامن ، جح  رد  فرـص  دشورفب و  ار  نآ  دـیاب  دـشاب  یفاک  وا  جـح  تهج  هناخ  ود  نآ  زا  یکی  هک  یتروص 
یلام رگا  ناوراک ، تکرح  زا  لبق  دراد 1  زاین  نآ  هب  یگدنز  فراصم  يارب  یلو  دراد  ار  جـح  هنیزه  هک  یـسک  تسا . يراج  زین  لیاسو 
دیامن فرص  فراصم  نآ  رد  ار  نآ  دناوتیم  دشاب ، هتشاد  زاین  لام ، نآ  هب  یگدنز  فراصم  ِتهج  یلو  دشاب  هتشاد  جح  هنیزه  هزادنا  هب 

رد دشاب ، هتشاد  زاین  جاودزا  لثم  یگدنز  روما  يارب  لوپ  نآ  هب  یلو  دشاب  هتشاد  جح  يارب  یفاک  لوپ  یـسک  رگا   2 دوشیمن . عیطتسم  و 
رد ندش  عقاو  بجوم  ای  لّمحت ، لباق  ریغ  ًافرع  هک  دوش  وا  یگدنز  رد  یتقـشم  یتحاران و  بجوم  جـح ، رد  لوپ  نآ  فرـص  هک  یتروص 

بجوم جـح ، رد  غلبم  نآ  فرـص  رگا  یلو  دـیامنیمن ؛ بجاو  ِجـح  زا  تیاـفک  دـیامن  جـح  رگا  تسین و  بجاو  وا  رب  جـح  تسا ، مارح 
ای دشاب ، وا  ّجح  هنیزه  هزادنا  هب  دشاب و  هتشاد  یبلط  یسک  رگا  جح  يارب  بلط  لوصو  تسا . بجاو  وا  رب  جح  دوشن ، یتحاران  تقـشم و 

، تسین بجاو  لوصو  دشاب ، هدیسرن  بلط  لوصو  تقو  رگا  فلا  دشاب : اراد  زین  ار  تعاطتسا  طیارـش  رگید  دنک و  لماک  ار  وا  جح  هنیزه 
رگا ب و  دورب . جح  هب  دـیاب  تسا و  بجاو  نتفرگ  تروص ، نیا  رد  هک  دـشاب  تخادرپ  هب  رـضاح  راکهدـب  دـنک ، بلط  رگا  هک  نآ  رگم 

یتروص رد  دوشن ، تخادرپ  هب  رـضاح  دشاب و  باسح  دب  راکهدب  رگا  و  دنک . لوصو  تسا  بجاو  دـشاب ، هدیـسر  ارف  بلط  لوصو  تقو 
هک يدراوم  دشاب . روج  مکاح  هب  هعجارم  رب  فّقوتم  دنچ  ره  دیامن  تخادرپ  هب  روبجم  ار  وا  دیاب  دـتفایمن ، جرح  ررـض و  رد  راکبلط  هک 
رب تردـق  راکهدـب  فـلا  دـشابیمن : بجاو  جـح  يارب  بلط  نتفرگ  هبلاـطم و  لـیذ ، دراوـم  رد  تسین  بـجاو  جـح ، يارب  بـلط  هبلاـطم 

دشاب و باسح  دب  راکهدب  ج  دشابن . نکمم  وا  تخادرپ  هب  ندرک  روبجم  دشاب و  باسح  دب  راکهدب  ب  دشاب . هتشادن  ار  یهدب  تخادرپ 
دشاب مکاح  هب  هعجارم  رب  فّقوتم  بلط ، نتفرگ  د  دشابن . راکبلط  نأش  اب  قباطم  نآ  لّمحت  ًافرع  هک  دوش  يرـس  درد  بجوم  یهدب  هبلاطم 

هدیـسرن بلط  لوصو  تلهم  ه  دـشابن . ییالقع  نآ  هب  نداد  نت  هک  ياهنوگ  هب  دوش  راکبلط  نأـش  ندـمآ  نییاـپ  ّتلذ و  بجوم  رما ، نیا  و 
اب ضرق  دوشیمن . هداد  نت  نآ  هب  ًافرع  هک  دشاب  ررـض  بجوم  ياهنوگ  هب  بلط  لوصو  و  دشابن . تخادرپ  هب  رـضاح  زین  راکهدب  دـشاب و 

نکمم شیارب  نأش  رـسک  نودب  یتحار و  هب  نتفرگ  ضرق  ناکما  راکبلط  یلو  دـشاب  هدیـسرن  ارف  یهدـب  لوصو  تقو  رگا  بلط  رب  دامتعا 
بوجو دیامنیم ، ادا  نآ  اب  ار  شدوخ  ضرق  دیامنیم و  تخادرپ  ار  نآ  لوصو ، يارب  ِرّرقم  تقو  رد  راکهدـب  هک  دـشاب  نئمطم  دـشاب و 

دنراد و ار  جـح  هنیزه  هک  يدارفا   1 دوشیم ؟ بجاو  جح  دنراد  یهدب  هک  يدارفا  رب  ایآ  تسین . هجو  زا  یلاخ  تعاطتـسا ، قّقحت  جـح و 
قّقحت ابهک  دنراد  زین  ار  یهدب  تخادرپ  رب  تردق  دنیامن ، فرـص  جح  رد  ار  غلبم  نآ  رگا  هک  نیا  فلا  دناهنوگ : ود  رب  دنراد ، زین  یهدـب 

نیا رد  هک  تشاد  دنهاوخن  یهدب  تخادرپ  رب  تردق  دننک ، جح  رد  فرـص  ار  غلبم  نآ  رگا  هک  نیا  ب  تسا . بجاو  جـح  طیارـش  رگید 
دوش و تخادرپ  یهدب  دیاب  دشاب ، یقاب  راکهدب  همذ  رد  یهدب  تسین  یـضار  راکبلط  دشاب و  هدیـسر  یهدـب  تخادرپ  تقو  رگا  تروص 

تقو رد  ًادـعب  هک  دـنراد  نانیمطا  هچنانچ  دـشاب  یقاب  نید  هک  تسا  یـضار  راکبلط  ای  هدیـسرن  تخادرپ  ِتقو  رگا  و  تسین ؛ بجاو  جـح 
جح هن  رگ  دنورب و  جـح  هب  طیارـش  ریاس  ققحت  اب  تسا  بجاو  دـننک ، ادا  ار  نید  دـنناوتیم  یهدـب ، تخادرپ  تقو  ندیـسر  ارف  ای  هبلاطم 
ریاس دـننام  نآ  مکح  تاـکز  سمخ و  دـننام  یعرـش  یهدـب  دـنراد 1  تاـکز  سمخ و  دـننام  یعرـش  یهدـب  هک  يدارفا  تسین . بجاو 
هدش تباث  صخـش ، هدهع  هّمذ و  رد  ای  دشاب ، لام  نیع  رد  تاکز  سمخ و  دنکیمن  یقرف  و  دـش ، نایب  لبق  هلأسم  رد  هک  تسا ، اهیهدـب 

ات دیامن و  تخادرپ  ار  اهنآ  تسا  مزال  تسا ، راکهدب  رگید  بجاو  قوقح  ای  تاکز  سمخ و  هدش و  بجاو  وا  رب  جح  هک  یسک   2 دشاب .
نتفرگ ضرق  تسین . جح  ندش  بجاو  عنام  یلذـب ،» ییاناوت   » رد یهدـب  هک  دـمآ  دـهاوخ   3 دورب . جـح  هب  تسین  زیاـج  هدومنن  تخادرپ 
ندوب اراد  اب  هک  نیا  رگم  دیامن ، ضرق  لوپ  جح  يارب  تسین  مزال  درادن ، جح  نداد  ماجنا  رب  یلام  تردـق  هک  یـسک  بجاو 1  جح  يارب 

دوخ یهدب  دناوتیم  نآ  شورف  اب  جح  زا  دعب  هک  دراد  یلام  نآلا  هک  وحن  نیا  هب  دشاب  هتـشاد  ار  یهدب  تخادرپ  رب  تردـق  رگید  طیارش 
رد هک  دزادرپیم ، ار  شدوخ  یهدب  رّرقم ، تقو  رد  راکهدـب  دـنک ، ضرق  رگا  هک  دـنادیم  دراد و  یبلط  یـسک  زا  هک  نیا  ای  دزادرپب ، ار 
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یلعف بوجو  رد  درادن ، ار  نآ  يازا  هب  ام  اًلعف  یلو  دشاب  هتـشاد  نید  تخادرپ  رب  تردق  ًادعب  یـسک  رگا   2 تسا . بجاو  جح  دراوم  نیا 
جح هب  دنک و  ضرق  هک  تسا  بحتسم  تسین ، اراد  ار  تعاطتسا  طیارش  هک  یسک  یبحتـسم  جح  يارب  ضرق  بابحتـسا  تسا . لّمأت  جح ،
جح هنیزه  رگا  تسین 1  جح  رد  نآ  فرـص  ناکما  یلو  دراد  یلام  هک  یـسک  دوشیمن . بوسحم  وا ، بجاو  ِجح  ياج  هک  دنچ  ره  دورب 

وا رب  جح  دیامن ، ادیپ  یسرتسد  نآ  هب  فراعتم  تروص  هب  دناوتیمن  تسین و  وا  سرتسد  رد  هک  یلام  هلیـسو  هب  رگم  دشابن  مهارف  شیارب 
هب رگم  دشابن  رودقم  شیارب  جح  هنیزه  لوپ و  هب  نآ  لیدبت  یلو  دراد  جح  هنیزه  هزادـنا  هب  یلام  ای  کلم  هک  یـسک   2 دوشیمن . بجاو 

تسد زا  نونکا  یلو  هتشاد  جح  هزادنا  هب  یلام  هک  یسک  دوشیمن . بجاو  يو  رب  جح  دشابن ، ییالقع  نآ  لّمحت  هک  يدایز  ررض  لّمحت 
؛ تسین یفاک  لام  نآ  هک  هدوب  نیا  شاهدیقع  هاوخ  هداد  تسد  زا  ار  نآ  نونکا  هدوب و  یفاک  وا  جح  يارب  هک  هتشاد  یلام  هک  یـسک  هداد 
و هدوبن ، ریـصقت  يور  زا  وا  تلفغ  هدوب و  لفاغ  جـح  بوجو  لصا  زا  ای  تسا ؛ یفاک  جـح  يارب  ای  دراد  یلاـم  نینچ  هک  هتـشاد  تلفغ  اـی 
هداد و تسد  زا  ار  لام  لوپ و  هک  دش  تفتلم  ینامز  هدوب و  ریـصقت  يور  زا  وا  تلفغ  هدوب و  لفاغ  ای  هتـشاد  کش  جـح  بوجو  رد  هاوخ 
ناوناب و ندش  عیطتـسم  تسا . هدش  رقتـسم  وا  هدهع  هّمذ و  رب  جح  هتـشاد ، ار  رگید  طیارـش  رگا  هک  تسا  نیا  رهاظ  درادن ، جح  رب  تردق 
زا رهم  ياضاقت  رگا  فلا  دـنکیم : لماک  ار  وا  جـح  هنیزه  ای  دـهدیم  ار  شّجح  هنیزه  فافک  وا  هّیرهم  هک  یمناـخ  اهنآ 1  هیرهم  هلأسم 

، درادـن یعنام  اهنت  هن  رهم  هبلاطم  تسا و  عیطتـسم  دـشاب ، تخادرپ  هب  رـضاح  وا  دوشن و  یگدـنز  رد  تالکـشم  یتحاران و  ثعاب  رهوش ،
لـصاح تعاطتـسا  تسین و  مزـال  نآ  هبلاـطم  دوش ، یگدـنز  رد  تالکـشم  یتحاراـن و  بجوـم  رهم ، ياـضاقت  رگا  ب  تسا . مزـال  هکلب 

رب یلو  دوشیمن ، نز  تعاطتسا  بجوم  هدعو ، فرـص  دشاب ، هداد  جح  رفـس  هدعو  شرـسمه  هب  دقع ، نمـض  رد  يدرم  رگا   2 دوشیمن .
. تسا رهم  دننام  دشاب  هدش  تباث  ندرک  هبلاطم  قاقحتـسا  هک  نیا  ضرف  اب  نآ  هبلاطم  مکح  و  دنک ، افو  شاهدـعو  هب  تسا  مزال  شرهوش 

یلو دوشیمن ؛ ّرقتـسم  وا  رب  جح  نآ ، كرت  اب  دوشیمن و  بجاو  شرـسمه  رب  جح  دزادرپن ، ار  شرـسمه  هّیرهم  یتلع  ره  هب  يدرم  رگا   3
نذا دوش ، عیطتسم  نز  هک  یتروص  رد   4 ددرگیم . رقتسم  نز  هدهع  رب  جح  دشاب ، هدرکن  هبلاطم  نز  هدوب و  تخادرپ  هب  رـضاح  درم ، رگا 

رد یلب  دـیامن ؛ عنم  بجاو ، ِجـح  زا  ار  نز  دـناوتیمن  زین  رهوـش  و  دورب ؛ جـح  هب  دـیاب  نز  دـهدن ، نذا  رگا  یتـح  و  تسین ؛ طرـش  رهوـش 
، هدـشن مامت  شاهّدـع  تسا و  یعجر  قالط  رد  هک  ینز  و  دزادـنایب . ریخأت  هب  ناوراک  نیرخآ  ات  ار  وا  نتفر  دـناوتیم  تقو ، هعـس  تروص 

یمرحَم تسا  مزال  دسرتب ، دوخ  رب  رگا  یلب  تسین ؛ مرحَم  نتـشاد  هارمه  ناکما  هب  طونم  ناوناب ، تعاطتـسا   5 تسا . راد  رهوش  نز  دـننام 
رب تردق  ریخا  ضرف  رد  رگا  و  دسرن ؛ فاحجا  ّدح  هب  هک  نآ  طرـش  هب  هتبلا  دشاب ، یغلبم  ندرک  جرخ  مزلتـسم  دـنچ  ره  دربب  دوخ  هارمه 

لّفکت تحت  دناهدومن و  رهوش  هک  ییاهمناخ  رد  تیافک ،» هب  عوجر   » 6 دشابیمن . بجاو  وا  رب  جح  درادن ، ار  مرحَم  ِرفس  هنیزه  تخادرپ 
هدیـسرن شتبون  زونه  دـشاب و  هدوـمن  ماـن  تبث  جـح  يارب  یمناـخ  رگا   7 تسین . يزاـین  نآ  زا  شیب  هـب  دـشابیم و  قّـقحم  دنـشابیم ، وا 

. دوش جراخ  تعاطتـسا  زا  دشخبب و  رهوش  هب  دشورفب و  ار  جح  شیف  ای  دریگب  سپ  ار  دوخ  لوپ  دناوتیم  نز  دوش ، تسکـشرو  شرهوش 
تکرح زا  لبق  دناوتیم  دـشاب ، اراد  ار  نآ  رادـقم  هب  یلام  ای  جـح  هنیزه  یـسک  هاگ  ره  نآ 1  نتفر  نیب  زا  ای  جـح  هنیزه  ندرک  فرـصم 

نآ جح ، زا  رارف  يارب  هک  تسا  نآ  رد  طایتحا  یلو  دورب . جـح  هب  دـناوتن  رگید  دـنچ  ره  دـیامن ، جرخ  دوخ  فراصم  رد  ار  نآ  ناوراک ،
هب دیامن  بوسحم  عیطتـسم  ار  دوخ  دورب  جح  هب  تسناوتن  لاس  نامه  رد  داد و  ماجنا  ار  راک  نیا  رگا  و  دـشورفن ؛ هیـسن  تروص  هب  ار  لام 

ۀّجَح هک  دیامن  ادیپ  عطق  ات  دـهد  ماجنا  دورب  تعاطتـسا  لاح  اب  هک  نآ  لثم  تسا  مزال  هک  یتاطایتحا  دورب و  جـح  هب  هدـنیآ  لاس  هک  نیا 
، هنیزه نتفر  نیب  زا  رگا  فلا  دراد : تلاـح  ود  دورب  نیب  زا  نآ  هنیزه  جـح ، يارب  ندـش  هناور  زا  دـعب  رگا   2 تسا . هداد  ماجنا  ار  مالـسالا 

نتفر نیب  زا  رگا  ب و  تسا . هدوبن  عیطتـسم  لّوا  زا  هک  دوشیم  فشک  تسا و  طـقاس  وا  زا  جـح  بوجو  دـشاب ، راـیتخا  نودـب  يوـهس و 
ره تسا  نکمم  هک  وحن  ره  هب  دیاب  دوشیم و  رقتسم  وا  رب  جح  دوش ، توف  وا  زا  جح  هک  یتروص  رد  دشاب ، ریصقت  دمع و  يور  زا  هنیزه 

رارق شدوخ  هلئاع  جراخم  يارب  هک  ار  یلام  جـح ، يوس  هب  ندـش  هناور  زا  دـعب  رگا   3 دروآ . اج  هب  جح  هدنیآ  لاس  رد  یتخـس ، هب  دـنچ 
جح هنیزه  رب  تعاطتسا  هک  تشذگ  یلذب  تعاطتسا  تسا . مالسالا  ۀّجَح  وا  جح  دوشیمن و  دراو  همطل  وا  تعاطتـسا  هب  دوش ، فلت  هداد 
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یـصخش اما  دـشابن  هنیزه  ياراد  وا  دوخ  ب : دـشاب ؛ اراد  ار  جـح  هنیزه  صخـش  دوخ  فلا : دوشیم : لـصاح  لـیذ  تلاـح  ود  زا  یکی  هب 
هوحن میزادرپیم . نآ  مّود  مسق  حیـضوت  هب  نونکا  تشذگ ، نآ  لوا  مسق  ِحیـضوت  دیامن ، لذب  وا  هب  دیآیم  هک  یطیارـش  اب  ار  جح  هنیزه 

فراصم و رب  هوالع  يدارفا  ای  يدرف  هاگ  ره  فلا  دوشیم : لصاح  یلذب  تعاطتـسا  لیذ ، ياههنوگ  زا  یکی  هب  یلذـب  جـح  ندـش  ققحم 
، ورب جح  : » دنیوگب وا  هب  دنریگ و  هدهع  رب  دیامن ، لیصحت  دناوتیمن  رفس  رثا  رد  هک  تشگزاب  ات  ار  وا  یگدنز  جراخم  ناسنا ، جح  هنیزه 
تسا و بجاو  وا  رب  ندومن  لوبق  اهنآ ، هتفگ  هب  نانیمطا  ضرف  اب  دـشاب » ام  هدـهع  رب  تشگزاب  ات  وت  هداوناـخ  جراـخم  وت و  جـح  هنیزه  و 
وا هب  وا  هداوناخ  جـح و  هنیزه  هزادـنا  هب  یلام  رگا  تسا  نینچ  مه  و  دراد ؛ ماـن  یلذـب  ییاـناوت  ییاـناوت ، نیا  دوشیم و  بجاو  وا  رب  جـح 

لوبق دـنچ  ره  تروص  نیا  رد  هک  دورب  جـح  هب  نآ  اـب  هک  نیا  طرـش  هب  دنـشخبب  وا  هب  ار  روکذـم  هنیزه  رگا  ب  دـیامن . جـح  هک  دـنهدب 
انب دوش ، جح  لذب  درادن ، جح  رب  یندب  تردق  هک  یسک  هب  رگا  رّکذت : دوشیم . لصاح  یلذب  ییاناوت  درک ، لوبق  رگا  یلو  تسین  بجاو 
هچ رگا  دوشیمن ؛ یلذب  تعاطتسا  بجوم  یششخب  لذب و  ره  دوشیمن  یلذب  تعاطتسا  بجوم  هک  یـششخب  دریگب . بئان  دیاب  طوحا  رب 

اهتوافت نیا  هک  تسا  توافتم  یلذب ، تعاطتسا  اب  یلو  دوش  جح  ندش  بجاو  بجوم  هجیتن  رد  یلام و  تعاطتـسا  بجوم  تسا  نکمم 
جح هنیزه  هزادنا  هب  رگا  فلا  دوشیمن  لصاح  یلذب » تعاطتـسا   » دشاب لیذ  روص  هب  شـشخب  رگا  سپ  دش . دهاوخ  رکذ  هلأسم 112  رد 

قّقحم یلاـم  تعاطتـسا  درک ، لوبق  رگا  یلو  تسین ، بجاو  لوبق  تروـص  نیا  رد  دـشاب ، جـح  يارب  هک  دـننکن  دـیق  دنـشخبب و  ناـسنا  هب 
دوبمک یصخش  دشاب و  جح  هنیزه  زا  رتمک  هک  دشاب  هتـشاد  یلام  یـسک  رگا  ب  دوشیم . بجاو  جح  طیارـش ، رئاس  نتـشاد  اب  دوشیم و 

وا رب  جح  هک  یـسک  رکذت : تسا . طرـش  وا  دوخ  هیحان  زا  تیافک  هب  عوجر  یلو  دنک ؛ لوبق  تسا  بجاو  دیامن ، ناربج  شـشخب  اب  ار  نآ 
هب هک  یسک  تسا  نینچ  مه  تسا و  بجاو  نآ  لوبق  دنک ، لذب  یلام  ای  لوپ  وا  هب  یسک  رگا  تسا ؛ جح  هنیزه  دقاف  نونکا  هدش و  رقتـسم 

، ود ره  یلذب  تعاطتـسا  یلام و  تعاطتـسا  یلذب  تعاطتـسا  اب  یلام  تعاطتـسا  قرف  تسا . هدش  بجاو  وا  رب  جح  نآ ، دننام  رذن و  ببس 
بوجو طیارـش  زا  یکی  هک  تیافک » هب  عوجر   » 1 تسا : لیذ  حرـش  هب  هک  دنراد  زین  ییاهقرف  یلو  دندرگیم ، جح  ندـش  بجاو  بجوم 

جح بوجو  زا  عنام  دـنکیم ، ادـیپ  یلذـب  ییاـناوت  هک  یـسک  يارب  يراکهدـب  نتـشاد   2 تسین . طرـش  یلذـب ، تعاطتـسا  رد  تسا  جـح 
هب رـضاح  يرگید ، ای  هدومن  جح  لذب  هک  یـصخش  دشاب و  نآ  ناهاوخ  مه  راکبلط  دسرب و  یهدب  تخادرپ  تقو  هک  نآ  رگم  دوشیمن ،

بجاو جـح  تروص  نیا  رد  هک  دـیامن  تخادرپ  ار  یهدـب  نآ  دـناوتب  دورن  جـح  هب  هک  یتروـص  رد  صخـش  دوـخ  دوـشن و  نآ  تخادرپ 
دوخ ًادعب  هک  دورب  جح  هب  دیامن و  ضرق  یلوپ  وا  فرط  زا  هک  دنک  لیکو  ار  ناسنا  لذابهدـنهد ، رگا  یلذـب » تعاطتـسا   » رد  3 دوشیمن .

. تسا لذاب  هدهع  رب  یلذب ، تعاطتـسا  رد  ینابرق »  » 4 دوشیم . بجاو  جـح  دـنک و  لوبق  دـیاب ، وا  هتفگ  هب  نانیمطا  اب  دزادرپب  ار  نآ  لذاب 
اج هب  ار  دوخ  بجاو  ِجح  هک  اهنآ  لاثما  ناوراک و  همدـخ  نویناحور و  یلذب 1  تعاطتـسا  زا  يدراوم  همدخ و  ناوراک و  نویناحور  ّجح 

یلاـم يرگید  يارب  یـصخش  رگا   2 دوشیم . بوسحم  یلذـب  ّجـح  دراوم  زا  اهنآ  ّجـح  درادـن ، دزم  ناونع  اهنآ  جـح  هنیزه  دـناهدرواین و 
ّتیـصو توم  زا  سپ  دشاب ، يو  هلئاع  جراخم  جح و  هنیزه  رادقم  هب  لام  نآ  هک  یتروص  رد  دیامن ، جـح  لام  نآ  اب  وا  هک  دـنک  ّتیـصو 

رگا  3 دشاب . هدومن  دشاب  هدوب  کیلمت  عون  زا  رگا  ّتیصو  لوبق  طوحألا  یلع  هک  نیا  طرش  هب  دوشیم  بجاو  صخش  نآ  رب  جح  هدننک ،
رب جح  دیامن ، لذب  یسک  هب  ار  لام  نآ  ّیصو ، ای  رذان ، ای  فقو ، ّیلوتم  دشاب و  هدومن  ّتیصو  ای  رذن  ای  فقو  جح ، يارب  ار  یلام  یصخش 
هک نیا  زا  لبق  دناوتیم  لام  هدنـشخبلذاب  لام  ندوب  یبصغ  لذب و  زا  لذاب  عوجر  دوشیم . قّقحم  یلذب » ّجح   » عوضوم هدش و  بجاو  وا 

رهظا رب  انب  تسا  نطو  هقفن  رب  دئاز  هک  عوجر  مالعا  لحم  زا  يو  تشگزاب  هقفن  یلو  ددرگرب  دوخ ، ششخب  زا  دوش  مارحا  لخاد  هدنریگ 
. ددرگرب دوخ  لذب  زا  دناوتیمن  لذاب  رهظا  رب  انب  يو  ندش  مرُحم  زا  دعب  و  تسا ؛ لذاب  هدهع  رب 

هلأسم دنچ 

زا زا ، دعب  رگا  یلو  تسا ؛ بجاو  يو  رب  جح  دوش ، ناملسم  تساراد  ار  تعاطتسا  طیارش  هک  يرفاک  رگا  هعیش 1  ریغ  ناملسم و  ریغ  ّجح 
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هبوت رگا  جح  زا  لبق  یلو  دوشیم ، بجاو  ّدترم ، صخـش  رب  جـح   2 تسین . بجاو  يو  رب  جح  دوش ، ناملـسم  تعاطتـسا  نتفر  نیب  لئاز 
حیحص وحن  هب  شدوخ  بهذم  قبط  ای  هعیـش ، بهذم  قبط  ار  جح  رگا  تسین ، هعیـش  هک  یـصخش   3 دوب . دهاوخن  حیحـص  وا  ّجح  دنکن ،

وا رب  جح  دروآ ، اج  هب  جح  هک  دنک  رذن  یـسک  رگا  جح 1  اب  رذن  ضراعت  جح و  رذن  تسین . بجاو  وا  رب  جـح  هداعا  دـشاب ، هداد  ماجنا 
رذن هک  یسک   2 دزادرپب . مه  ار  رذن  هراّفک  اضق ، رب  هوالع  دیاب  دورن ، جح  هب  رذع  نودب  دـشاب و  نّیعم  رذـن ، لاس  رگا  و  دوشیم ؛ بجاو 

رب جح  دوش و  عیطتسم  رذن ، زا  دعب  و  دهد ، ماجنا  ار  یـصاخ  راک  شدوخ  لحم  رد  ای  دورب ، ترایز  يارب  ییاج  هب  اًلثم  جح  ماّیا  رد  هدرک 
، دوش جح  هب  قفوم  رگا  هک  هدومن  رذن  هدوبن  عیطتسم  هک  ینامز  رد  یسک  رگا   2 دیامنن . لمع  رذن  هب  دورب و  جح  هب  دیاب  دوش ، بجاو  وا 
دـقعنم و وا  رذـن  دـندرب ، جـح  هب  ار  وا  يوحن  هب  دـعب  دـهد و  ماجنا  ناشیا ، نادـنزرف  ای  مالـسلا  مهیلع  نیموصعم  زا  یکی  تباین  هب  ار  نآ 

دنک تافو  هدوب  بجاو  وا  رب  جـح  هک  یـسک  رگا  دوشیمن . عیطتـسم  تروص  نیا  هب  دـیامن و  لمع  شدوخ  رذـن  هب  دـیاب  هدوب و  حـیحص 
وا رب  جح  ینعی  دیامن  تافو  تعاطتسا ، لّوا  لاس  رد  رگا  فلا  دیامن : تافو  هدش و  بجاو  وا  رب  جح  هک  یسک  ّتیم  فرط  زا  جح  ياضق 

، جـح ماجنا  نیح  هچ  دـنک و  تافو  جـح  ماجنا  زا  لبق  هچ  تسین  مزال  وا  فرط  زا  اـضق  هدوبن  مه  نتفرگ  بئاـن  وا  هفیظو  هدـشن و  رقتـسم 
لّوا زا  هک  دوشیم  فشک  دـیامن ، تاـفو  نآ  زا  لـبق  رگا  و  تسا ؛ حیحـص  شجح  دـیامن  تاـفو  مرح  لوخد  مارحا و  زا  دـعب  رگا  نوـچ 
هتفرن جح  هب  هدرک و  یهاتوک  هدـش ، عیطتـسم  هک  یلّوا  لاس  رد  ینعی  هدـش ، رقتـسم  وا  رب  جـح  هک  یـسک  رگا  ب و  تسا . هدوبن  عیطتـسم 

رگا برقا  رب  انب  تسا  روط  نیمه  دنیامن و  اضق  ار  جح  وا  فرط  زا  دـیاب  دـیامن ، تافو  جـح ، نداد  ماجنا  زا  لبق  رگا  دـیامن : تافو  تسا ،
مرح لخاد  رد  طایتحا  رب  انب  دوش و  لخاد  مَرَح  رد  دوش و  مرُحم  دورب و  جـح  هب  رگا  دریمب . مرح  رد  ندـش  لخاد  زا  لبق  مارحا و  زا  دـعب 

وا فرط  زا  طایتحا  رب  انب  درک  تافو  دش و  جراخ  مرح  زا  رگا  تسین و  مزال  وا  فرط  زا  اضق  دیامنیم و  وا  جح  زا  تیافک  هدومن ، تافو 
زا ریغ  هدوب  اراد  ار  جـح  بوجو  طیارـش  یـسک  رگا  ج  دومن . تافو  مرح  رد  مارحا  زا  ندـش  جراـخ  زا  دـعب  رگا  روط  نیمه  دوش و  اـضق 

ببـس هب  یـسک  رگا  د  دوش . هدروآ  اج  هب  جح  وا  فرط  زا  دیاب  هدومن ، توف  هتفرگن و  یلو  هدوب  نتفرگ  بئان  شاهفیظو  یندـب و  ییاناوت 
. دنیامنیم اضق  وا  فرط  زا  درک  تافو  ات  دادن  ماجنا  یلو  دروآ  اج  هب  ار  نآ  تسناوتیم  دش و  بجاو  وا  رب  جح  رذن ،

جح هب  تّیصو  تّیم و  جح  ماکحا  موس  لصف 

تـسا بجاو  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  شتوف  نامز  اـت  تسا  هتـسناوتن  یلیلد  ره  هب  و  تسا ، هدـش  رقتـسم  تباـث و  وا  هدـهع  رب  جـح  هک  یـسک 
رب بجاو  ِجح  هدرک و  تافو  هک  یسک  تسا  هدرکن  جح  هب  ّتیصو  هک  یسک  ّجح  ياضق  دنروآ . اج  هب  جح  وا  فرط  زا  هک  دنک  ّتیـصو 

لـصا زا  ار  جح  هنیزه  دیاب  دشاب ، نآ  زا  رتشیب  ای  جح  هنیزه  هزادـنا  هب  وا  ییاراد  رگا  فلا  تسا : هدرکن  جـح  هب  ّتیـصو  هدوب و  وا  هدـهع 
بجاو نتفرگ  بئان  دشاب ، يرارطـضا  ای  یتاقیم  ول  جح و  هنیزه  زا  رتمک  وا  ییاراد  رگا  ب  دنریگب . بئان  وا  يارب  دنیامن و  جراخ  ییاراد 
یهدب جـح و  رب  عیزوت  وا  ییاراد  دـشاب ، هتـشاد  مه  یهدـب  یلو  دـشاب  نآ  زا  رتشیب  ای  جـح  هنیزه  هزادـنا  هب  وا  ییاراد  رگا  ج  دـشابیمن .

هنیزه و نیرتمک  هار و  نیرتکیدزن  زا  جح  نتـشاد  مدقم  دشابن ، نآ  يارب  یفاک  دنامیم ، جـح  يارب  هچ  نآ  عیزوت ، زا  دـعب  رگا  دوشیم و 
فرـص دوشب ، فرـص  یهدب  ای  جح  زا  مادک  ره  رد  رگا  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  رگا  و  تسین . هجو  زا  یلاخ  یهدـب ، رد  ییاراد  هیقب  فرص 

هک یـسک  دوشیم . جـح  ریغ  رد  فرـص  دوشیمن ، جـح  رد  فرـص  يوحن  چـیه  هب  رگا  و  تسا ؛ رییخت  رهظا  دوشیمن ، اًلـصا  يرگید  رد 
ای دشاب ، هدرک  مالسالا  ۀّجَح  هب  ّتیـصو  یـسک  رگا  لّوا : تلاح  دراد : تلاح  دنچ  هدرک  جح  هب  ّتیـصو  هک  یـسک  هدرک  جح  هب  ّتیـصو 
ول ودشابن  جح  هزادنا  هب  وا  ییاراد  ای  دشاب ، هدنامن  یقاب  وا  زا  ییاراد  رگا  فلا  هدوب : مالـسالا  ۀّـجَح  هدوب ، وا  هدـهع  رب  هک  یّجح  دـننادب 

ییاراد رگا  ب و  دـهد . ماجنا  ار  لمع  نیا  ّیلو ، تسا  بحتـسم  یلو  تسین ، بجاو  نتفرگ  بئان  تروص  نیا  رد  يرارطـضا ، اـی  یتاـقیم 
جراخ وا  ییاراد  لصا  زا  جح  هنیزه  دشاب ، هدرکن  ثلث  هب  دّیقم  ار  ّتیـصو  رگا  دشاب : نآ  زا  شیب  ای  جح  هنیزه  هزادنا  هب  وا  زا  هدنام  یقاب 

رتمک لام ، ِثلث  هچنانچ  و  دنریگیم ؛ بئان  نآ  اب  دشاب ، جح  هزادنا  هب  وا  ثلث  هچنانچ ، دشاب  هدرک  ثُلث  هب  دّیقم  ار  ّتیـصو  رگا  دوشیم .
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هب تیـصو  هدومن و  توف  هک  یـسک  مّود : تلاح  دنریگیم . بئان  دننکیم و  ناربج  ار  نآ  دوبمک  وا ، ییاراد  هّیقب  زا  دشاب ، جـح  هنیزه  زا 
هک دـننادن  اـی  هدـش ، بجاو  رذـن ، ببـس  هب  هکلب  هدوبن ، مالـسالا  ۀّـجَح  یلو  هدوب  بجاو  هدوـب ، وا  ندرگ  رب  هک  یّجح  رگا  هدوـمن ، جـح 

: مّوس تلاـح  دـنیامن . جراـخ  ییاراد  لـصا  زا  ار  نآ  هنیزه  هک  تسا  نآ  هثرو  يارب  طوحا  تروص ، ود  ره  رد  هدوب ، هنوگچ  نآ  بوـجو 
هدرکن هچ  دـشاب و  هدرک  ثُلث  زا  جارخا  هب  ّتیـصو  هچ  دوشیم ، جراخ  ثُلث  زا  نآ ، هنیزه  دـیامن ، یبحتـسم  ّجـح  هب  تیـصو  یـسک  رگا 

تسا نکمم  ّتیم  دوخ  رهـش  زا  مه  نتفرگ  بئان  هک  نیا  تهج  هب  يدََلب  یتاقیم ، دوش ؟ هتفرگ  بئان  ّتیم ، يارب  دیاب  یناکم  هچ  زا  دشاب .
زا هک  دننک  ریجا  ار  یـصخش  ّتیم  يارب  هک  نیا  ینعی  يدلب : ّجح  تسا : هدـش  میـسقت  هنوگ  ود  رب  جـح  تسا ، نکمم  مه  تاقیم  زا  مه  و 

: یتاقیم ّجح  دوشیم . تخادرپ  رهـش  نامه  زا  جح  هنیزه  ریجا  هب  دنیوگیم و  يدلب  ّجح  ار  نآ  تهج  نیا  هب  دورب و  جح  هب  تیم  وا  رهش 
. دوشیم تخادرپ  دعب  هب  تاقیم  زا  جح  هنیزه  ریجا  هب  دهد و  ماجنا  تاقیم  زا  ار  جح  هک  دـننک  ریجا  ار  یـصخش  ّتیم  يارب  هک  نیا  ینعی 
هب هناگجنپ  تیقاوم  نیرتکیدزن  زا  یکی  زا  دنچ  ره  تسا  یفاک  یتاقیم ، ّجح  هدرکن ، نآ  هب  ّتیـصو  هدوب و  شاهدـهع  رب  جـح  ّتیم  رگا   1

دیاب دشاب ، یفاک  يدلب  ّجح  هنیزه  داز  ام  يارب  وا  لاوما  ثلث  هچنانچ  دشاب : هدرک  يدـلب  ّجـح  هب  ّتیـصو  تیم ، رگا   2 دشاب . همّظعم  هکم 
یتاقیم ّجح  دشابن ، يدلب  ّجح  هنیزه  هزادنا  هب  وا  لاوما  ثلث  رگا  دوشیم . جراخ  ثلث  زا  یتاقیم  ترجا  رب  داز  ام  دوش و  ماجنا  يدلب  ّجح 

و دوشیم . فرصنم  يدلب ، جح  هب  رهظا  رب  انب  دشاب  هدرکن  صخشم  ار  نآ  عون  یلو  دشاب  هدرک  جح  هب  ّتیصو  تیم ، رگا   3 تسا . یفاک 
دوشیم و جراخ  ییاراد  لصا  زا  یتاقیم ، ّجح  هنیزه  هزادـنا  هب  تروص  ود  نیا  رد  هک  دـشاب ، يدـلب  ّجـح  رب  ياهنیرق  رگا  تسا  نینچ  مه 

ّجـح نداد  ماجنا  ناکما  و  دـشابن ، یتاقیم  ای  يدـلب  ّجـح  زا  مادـک  چـیه  هزادـنا  هب  ّتیم  لاـم  رگا   4 دوـشیم . جراـخ  ثلث  زا  هنیزه ، هّیقب 
رگم دشابن  نکمم  نتفرگ  بئان  هک  یتروص  رد   5 دنکیم . تیافک  دش ، مهارف  لحلا - یندا  ای  هکم  زا  جح  لثم  رذع  اب  ِحیحص  ِيرارطضا 

هک یسک  نتفرگ 1  بئان  تیروف  دوشیم . جراخ  نآ  هنیزه  ّتیم ، ییاراد  لصا  زا  دوش و  ماجنا  دیاب  يدلب ، ّجـح  ینعی  ، ّتیم دوخ  رهـش  زا 
لبق دنشاب ، هتشاد  نتفرگ  ریجا  دصق  رگا  و  دنریگب ، بئان  شتوف  لاس  نامه  تسا  بجاو  دشاب ، يو  هدهع  رب  مالـسالا  ۀّجَح  دنک و  تافو 
لاس نامه  رد  رگا  یلو  تسا  یفاـک  تاـقیم  زا  نتفرگ  ریجا  يداـع ، تلاـح  رد  دـنچ  ره   2 دنیامن . فّرـصت  دـنناوتیم  ییاراد  رد  نآ ، زا 
زیاج و  دوشیم ، جراخ  هکرت  لصا  زا  نآ  هنیزه  دـنریگب و  بئان  شدوخ  ّلحم  زا  تسا  مزال  دـشابن ، نکمم  تاقیم  زا  نتفرگ  ریجا  تافو ،

زا جح  نتفرگ ، ریجا  فرص  هب   3 دشاب . نکمم  یتاقیم  ّجح  تهج  نتفرگ  بئان  دعب  لاس  رد  دنچ  ره  دـنزادنیب  ریخأت  هب  ار  راک  نیا  تسین 
شاهفیظو هب  یلیلد  ره  هب  وا  هک  دننادب  رگا  و  تسا . هدرک  لمع  هفیظو  هب  هک  دنشاب  هتشاد  نانیمطا  دیاب  هکلب  دوشیمن ، طقاس  ّتیم  هدهع 

لام زا  دـناهداد ، لّوا  ریجا  هب  هک  یترجا  رگا  و  دوشیم . جراخ  لام  لصا  زا  نآ  جراخم  دـنریگب و  ریجا  هرابود  تسا  بجاو  هدرکن ، لمع 
هبانتسا هک  یتروص  رد  هدوب  رقتسم  وا  رب  جح  هدومن و  تافو  هک  یسک  ترجا 1  ندوب  مک  دایز و  دنریگب . سپ  دیاب  هدش ، تخادرپ  ّتیم 
ًاطایتحا تسه ، راغص  هثرو  رد  رگا  دوش و  هزاجتسا  دئاز  غلبم  رد  هثرو  زا  دوش و  مادقا  دیاب  فراعتم ، رب  دئاز  ترجا  هب  رگم  دشابن  نکمم 

هنیزه هچ  رگا  نتفرگ  بئان  بوجو  رد  لومعم ، ّدـح  زا  رتشیب  تمیق  هب  رگم  دوشن  ادـیپ  بئان  رگا   2 دنیامن . میسقت  راغـص  ریغ  نیب  ار  دئاز 
بـسانم فرـش ، تلیـضف و  تهج  زا  هک  دنیامن  باختنا  ار  يریجا  تسا  زیاج  رهظا  رب  انب   3 تسا . لّمأت  دـشاب ، ییاراد  همه  هزادـنا  هب  نآ 

هک دنیامن  ریجا  ار  یـسک  هک  تسا  نآ  طوحا  دنچ  ره  دشاب . ّتیم  لام  زا  راجیتسا  تسا و  زاین  يرتشیب  غلبم  هب  دـنچ  ره  دـشاب ؛ ّتیم  لاح 
عجرم ياوتف  هب  دـیاب  ثراو  نتفرگ ، بئان  رد  دـننکیم 1  لمع  ناشدوخ  عجرم  ياوتف  هب  بئان  ثراو و  دـشاب . رتمک  نارگید  زا  وا  ترجا 
تـسین بجاو  يدلب  ّجح  وا  رب  دشابن ، يدلب  ّجح  بوجو  ثراو ، فیلکت  رگا  سپ  دشاب ؛ دهتجم  شدوخ  هک  نیا  ای  دـیامن ، لمع  شدوخ 

لئاسم هک  دشاب  هدرک  يدلب  ّجح  هب  ّتیـصو  هک  نیا  رگم  دشاب ، يدـلب  ّجـح  بوجو  هدرک ، تافو  هک  یـصخش  عجرم  ياوتف  هک  نیا  ول  و 
داهتجا هب  دـشاب  دـهتجم  رگا  ای  دـیامن و  لمع  شدوخ  عجرم  رظن  قبط  جـح ، لامعا  رد  دـیاب  دـمآ  دـهاوخ  هکنانچ  بئان   2 تشذگ . نآ 

و سمخ ، ضرق ، جح ، ّتیم ، هدهع  رب  رگا  دنک . طایتحا  هلمجلا  یف  تسا  هدش  بئان  هدـنز  صخـش  فرط  زا  رگا  و  دـیامن ؛ لمع  شدوخ 
اهنآ همه  يارب  وا  ییاراد  و  دشاب ، وا  هدهع  رب  زین  تاکز  سمخ و  ضرق و  دیامن و  تافو  هدوب  بجاو  وا  رب  جح  یـسک  رگا  دـشاب  تاکز 
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یلام رگا  ب  دنزادرپب . ار  تاکز  سمخ و  لّوا  دیاب  دـشاب ، دوجوم  هتفرگ ، ّقلعت  تاکز  ای  سمخ  نآ  هب  هک  یلام  رگا  فلا  دـشابن : یفاک 
هب جـح  ندومن  مّدـقم  دـشاب ، هدـش  لقتنم  يو  هّمذ  هدـهع و  رب  تاکز  سمخ و  دـشابن و  دوجوم  هتفرگ ، ّقلعت  تاکز  ای  سمخ  نآ  هب  هک 

هدنام یقاب  لام  رگا  ج  تسین . هجو  زا  یلاخ  اهیهدب ، ریاس  رد  هدنام ، یقاب  فرص  و  تشذگ ، ًاقباس  هک  یلیـصفت  هب  نکمم  ِغلبم  نیرتمک 
. دنیامن فرـص  دنتـساوخ  هک  مادک  ره  رد  ار  غلبم  نآ  هک  دنـشابیم  ّریخم  رهظا  رب  انب  دشاب  ضرق  ای  جـح  زا  یکی  هزادـنا  هب  طقف  ّتیم  زا 

هنیزه زا  شیب  هک  یتروص  رد  دـشاب ، هدوـمن  نّیعم  ار  ترجا  شتّیـصو  رد  ّتیم  رگا  نآ 1  يدایز  یمک و  تیـصو و  رد  جـح  غلبم  نییعت 
صخـشم هک  ار  یغلبم  رگا  و  دوشیم . هتـشادرب  لام  لصا  زا  بجاو  زا  مه  رادـقم  نآ  تسا و  بجاو  نآ  هب  لـمع  دـشابن ، جـح  فراـعتم 

زا رتـمک  هدوـمن ، صخـشم  ّتیم  هـک  ار  یغلبم  رگا   2 دوشیم . جارخا  ثلث  زا  یفاـضا  رادـقم  دـشاب  رتـشیب  جـح  فراـعتم  هنیزه  زا  هدومن 
ّتیـصو هک  ار  یّجح  رگا  و  تشذـگ . نآ  لیـصفت  هک  يوحن  هب  دوشیم  ناربـج  هکرت  زا  دوبمک  دـشاب ، بجاو  ِجـح  رگا  دـشاب  فراـعتم 

مدع رب  انب  غلبم  نآ  دوشیم و  لطاب  ّتیـصو  دـشابن  نکمم  وا  ِدوصقم  ِلالحنا  تروص  رد  لام  ثلث  اب  نآ  ماجنا  و  دـشاب ، بحتـسم  هدومن 
ای ریجا  نییعت  ددرگیم . ریخ  روما  فرَـص  دعب  هلحرم  رد  نآ  ندـش  لطاب  رما و  لّوا  رد  ّتیـصو  ندوب  حیحـص  تروص  ای  ثرا ، هب  عوجر 
ار یـصخش  ای  و  دهـشم ، زا  اًلثم  دوش ، ماجنا  جح  وا  يارب  یّـصاخ  ناکم  زا  هک  دـشاب  هدومن  صخـشم  ّتیم  رگا  ّتیـصو  رد  صاخ  ناکم 

هفاضا یغلبم  هب  رگم  درکن  لوبق  صخش  نآ  رگا  دوش و  لمع  ّتیـصو  هب  هک  تسا  مزال  دهد ، ماجنا  جح  شیارب  وا  هک  دشاب  هدومن  نّیعم 
هب ار  يرگید  صخـش  دشن ، نکمم  صخـش  نآ  ندومن  ریجا  تهج  ره  هب  هچنانچ  و  دوشیم ؛ تخادرپ  ثلث  زا  يدایز  رادقم  فراعتم ، رب 

يرگید هـب  ار  یلزنم  اًـلثم  یـصخش  رگا  جـح 1  يارب  تایح  نامز  رد  کِلم  هحلاـصم  اـی  هلماـعم  دـنیامنیم . ریجا  فراـعتم  هنیزه  هزادـنا 
وا هکرت  زا  شتوف  زا  دعب  غلبم  نآ  دیامن ، وا  فرط  زا  ّجح  رد  فرـص  شتوف  زا  دعب  ار  غلبم  نآ  هک  دـنک  طرـش  وا  اب  یغلبم و  هب  دـشورفب 

طرش هب  دوش  جح  رد  فرص  غلبم  نآ  دیاب  تسا و  مزال  طرـش  نآ  هب  لمع  دشاب ، مالـسالا  ۀّجَح  دادرارق ، دروم  رگا  دوشیم و : بوسحم 
رادقم هزادنا  هب  دشاب  رتمک  فراعتم  ّدح  زا  رگا  و  دوشیم ؛ جراخ  ثلث  زا  هفاضا ، رادـقم  هن  رگ  و  دـشابن ، جراخ  فراعتم  دـح  زا  هک  نیا 

و دوشیم ؛ جراخ  ثلث  زا  تسا و  مزال  نآ  هب  لمع  زین  دشاب ، یبحتـسم  ّجـح  دادرارق ، دروم  رگا  و  دوشیم . جراخ  هکرت  لصا  زا  فراعتم 
يرگید هب  ار  یلزنم  اًلثم  یـصخش  رگا   2 دوب . دهاوخن  مزال  روکذم ، طرـش  هب  لمع  دـنهدن  هزاجا  هثرو  رگا  دـشاب ، نآ  زا  رتمک  ثلث  رگا 

لزنم نآ  دوب و  دهاوخ  مزال  نآ  هب  لمع  حیحص و  یطرـش  نینچ  دروآ ، اج  هب  ّجح  وا  يارب  شتافو  زا  دعب  هک  نآ  طرـش  هب  دنک  هحلاصم 
. دصق نیا  هب  یکلم  يراذگاو  کیلمت و  تسا  نینچ  مه  و  تسا ؛ هحلاصم  ِفرط  صخش  کلم  دوشیمن و  بوسحم  هکرت  زا  نآ ، غلبم  ای 

فلا دراد : تلاح  ود  دوش ، فلت  دـناهدومن  روظنم  ّتیم  فرط  زا  جـح  يارب  هک  ار  یلام  رگا  ریجا 1  تافو  ای  ّتیم  ّجح  هنیزه  ندـش  فلت 
بئان شدوخ  لام  زا  هک  تسا  بجاو  وا  رب  تسا و  نماض  يو  دوش ، فلت  هدوب ، بجاو  وا  رب  نتفرگ  بئان  هک  یسک  ِيراگنا  لهس  اب  رگا 

، دـشاب مالـسالا  ۀّـجَح  هدوب  ّتیم  هدـهع  رب  هک  یّجح  رگا  و  دـشابیمن ؛ نماض  دوش ، فلت  يراـگنا  لهـس  نودـب  لاـم  نآ  رگا  ب  دریگب .
و دوش ؛ هتفرگ  ریجا  دیاب  نآ  زا  دشاب  دوجوم  يزیچ  ثلث  زا  رگا  دشابن  مالـسالا  ۀّـجَح  رگا  و  دوش ؛ هتفرگ  ریجا  هکرت  هّیقب  زا  تسا  بجاو 
دنک و تافو  ّجـح  هب  مادـقا  زا  لبق  ریجا  رگا   2 دوشیم . هتفرگ  سپ  تبـسن  هب  کی  ره  زا  دشاب ، هدـش  میـسقت  هثرو  نیب  ثلث  هّیقب  هچنانچ 

يراگنا لهـس  نودب  فلت  دننام  نآ  مکح  تشذگ ، هک  یلیـصفت  اب  دشابن ، نکمم  نآ  نتفرگ  یلو  دشاب  هتـشاد  ای  دشاب ، هتـشادن  ياهکرت 
زا تسین  زیاج  هدوب ، يراگنا  لهـس  رثا  رد  هک  دوشن  مولعم  دوش و  فلت  ّیـصو  تسد  رد  نتفرگ ، ریجا  زا  لبق  لاـم  رگا   3 ضرفتسا ب .

فرص لوپ  نیا  وا  توف  زا  دعب  هچنانچ  دنروآ ، اج  هب  جح  وا  يارب  ینیعم  لام  اب  هک  دنک  تیـصو  یـسک  رگا   4 دوش . هتفرگ  ناوات  ّیصو 
هب ّیـصو  رگا  دنروآ . اج  هب  جح  نوید  ریاس  لثم  اهنآ  هکرت  زا  دیاب  دنـشاب  هدومن  توف  رگا  یتح  دنتـسه و  نماض  دنیامن ، رگید  يرما  رد 

تافو زا  هدوب و  مالـسالا  ۀّجَح  ّتیـصو ، دروم  ّجح  رگا  هن : ای  هتفرگ  ریجا  هک  دـشابن  مولعم  دـنک و  تافو  ّیـصو  رگا  دنک 1  تافو  جح ،
نتفرگ ریجا  رد  طایتحا  دنچ  ره  دوش  هتفرگ  ریجا  هدننک ، ّتیصو  هکرت  زا  تسین  بجاو  دشاب ، هتـشذگ  لاس  کی  ّلقا  دح  هدننک  ّتیـصو 

تهج هک  یغلبم  دشاب و  هدرک  تافو  ّیصو  رگا   2 دوش . هتفرگ  ریجا  دیاب  وا  ثلث  زا  هدوبن ، مالسالا  ۀّجَح  ّتیصو ، دروم  ّجح  رگا  و  تسا .
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هتفرگ و ریجا  دوخ ، لام  زا  وا  هک  دورب  لامتحا  هک  نآ  رگم  دوشیم ، هتفرگ  سپ  زاب  دـشاب ، مه  دوجوم  هدومن و  ذـخا  هدوب ، رظن  رد  ّجـح 
دشابن و دوجوم  لام ، لصا  هک  یتروص  رد  یتح  لامتحا  نیا  اب  و  تسا ؛ هتـشاد  رب  هدرک ، جرخ  دوخ  زا  هک  یلام  ياج  هب  ار  لام  نآ  ًادـعب 

ۀّجَح یتـیم  رگا  دـشاب 1  یـصخش  دزن  رد  ّتیم  زا  جـح ، هنیزه  هزادـنا  هب  یتناما  رگا  دوب . دـهاوخن  نماض  ّیـصو  زین  دـشاب ، هدـش  فلت  ای 
نانیمطا ای  ملع  صخـش  نیا  رگا  دشاب ، یفاک  جح  يارب  تناما  نآ  دـشاب و  هدراذـگ  یـصخش  دزن  رد  یتناما  هدوب و  وا  هدـهع  رب  مالـسالا 

دریگب ریجا  فراعتم  ترجا  هب  دنادرگنرب و  ار  تناما  تسا  مزال  داد ، دنهاوخن  ماجنا  ار  جح  هثرو  دنادرگرب ، ار  لام  رگا  هک  دـشاب  هتـشاد 
، نانیمطا هب  فوخ  قاحلا  و  دـنادرگرب ؛ هثرو  هب  ار  نآ  دـمآ ، هفاضا  يزیچ  رگا  و  دوش ؛ ریجا  شدوخ  دـناوتیم  دـهد و  ماـجنا  ار  جـح  اـت 
رد هک  ياهنوگ  هب  دـشاب  یـصخش  دزن  رد  بصغ ، یتح  ای  بلط  ای  هراجا  ای  هیراع  تروص  هب  یلام  رگا  نینچ  مه   2 تسین . هجو  زا  یلاخ 
رب هک  دنشاب  هتشاد  کش  رگا  ّتیم 1  رب  جح  ندوب  بجاو  رد  فالتخا  ای  کش  دشاب . تناما  هب  قحلم  هک  تسین  رود  دـش  نایب  الاب  هلأسم 

رکنم یضعب  هدوب و  بجاو  جح  ّتیم  رب  هک  دننک  رارقا  هثرو  زا  یضعب  رگا   2 تسین . مزال  نتفرگ  ریجا  هن ، ای  هدوب  هدش  بجاو  جح  ّتیم ،
جح هنیزه  هزادنا  هب  رادـقم  نیا  رگا  هک  دـنزادرپب  ناشدوخ  مهـس  هزادـنا  هب  دـیاب  طقف  دـناهدومن ، جـح  توبث  هب  رارقا  هک  يدارفا  دـنوش ،
. تسین مزال  نتفرگ ، ریجا  دوشن ، نآ  لیمکت  هب  رضاح  مه  یسک  دهدن و  ار  جح  هنیزه  فافک  هجو  چیه  هب  رگا  دنریگیم و  ریجا  دشاب ،

تباین ماکحا  مراهچ  لصف 

ّجح رب  یندب  تردق  دارفا  یـضعب  هک  نآ  تهج  هب  یلو  دروآ ؛ اج  هب  ّجح  ًاصخـش  شدوخ  تسا  مزال  دوش ، بجاو  ّجح  یـسک  رب  هاگ  ره 
تسا 1 مزال  نتفرگ ، بئان  يدراوم  هچ  رد  دوشیم . مزال  نتفرگ  بئان  دـناهدومن ، تافو  هدـش و  بجاو  اـهنآ  رب  ّجـح  هک  نیا  اـی  دـنرادن 
ار تعاطتـسا  طیارـش  رگید  و  درادن ؛ ار  جح  ماجنا  یندب  ییاناوت  هک  یـسک  فلا  دریگب : بئان  تسا  بجاو  تروص  ود  رد  هدـنز  صخش 
هدنام و یقاب  يو  هدهع  رب  هدشن و  عقاو  حیحـص  یلیلد  هب  وا  ّجح  یلو  هدروآ ، اج  هب  جح  هک  یـسک  ب  دریگب . بئان  دـناوتیم  تساراد و 

طوحا رب  انب  دوش ، لذب  جح  درادن ، جح  رب  یندب  تردق  هک  یـسک  هب  رگا  تشذگ  هک  هنوگ  نامه  رّکذت : درادن . ار  ّجح  هب  نتفر  تردـق 
ماجنا یندـب  ییاناوت  هک  یـسک  فلا  تسا : بجاو  تروص  ود  رد  زین ، هدرک  تاـفو  هک  یـصخش  يارب  نتفرگ  بئاـن   2 دریگب . بئان  دـیاب 

اج هب  ّجح  دشاب و  هدش  تباث  وا  هدهع  رب  ّجح  هک  یسک  ب  تسا . هدرک  تافو  ات  هتفرگن  دریگب و  بئان  هتسناوتیم  هتشادن و  ار  ّجح  نداد 
هدـش مزال  نتفرگ  بئان  هک  يدراوم  رد  فلا  یعّربت  ّجـح  ترجا  نودـب  يرگید  فرط  زا  جـح  ماجنا  تسا . هدرک  تافو  ات  دـشاب  هدرواین 
هدهع زا  ّجح  تسا و  یفاک  دروآ ، اج  هب  ّجح  صخش  نآ  فرط  زا  دوش  ریجا  وا  فرط  زا  هک  نیا  نودب  ترجا و  نودب  یـسک  رگا  تسا ،

نودـب هچ  دـشاب و  ترجا  اب  هچ  درادـن ، یعنام  هدرک  تافو  هک  یـصخش  فرط  زا  تباین  یّلک  تروص  هب  ب  دوشیم . طقاس  صخـش  نآ 
زا ندش  ریجا  نودب  ترجا و  نودب  یّتح  نارگید  فرط  زا  ّجح  نداد  ماجنا  سپ  بحتـسم . هچ  دشاب و  بجاو  ّجـح  رد  تباین  هچ  ترجا ،
زا هک  تسا  نآ  طایتحا  درادن و  عنام  هادف  انحاورأ  رـصع  ّیلو  ترـضح  فرط  زا  جح  ماجنا   1 تسا : حیحـص  لیذ  دراوم  رد  اهنآ ، فرط 

نادنزرف مالـسلا و  مهیلع  نیموصعم  فرط  زا  جـح  نداد  ماجنا   2 دـیامن . ادـها  ترـضح  نآ  يارب  ار  نآ  باوث  دروآ و  اج  هب  دوخ  فرط 
3 تسا . حیحص  مالسلا و .. هیلع  نیسحلا  نب  یلع  ترضح  مالسلا و  هیلع  لضفلا  ابأ  ترضح  و  مالسلا - اهیلع  بنیز  ترـضح  دننام  ناشیا 
4 دوش . هدروآ  اج  هب  جـح  هک  تسا  بولطم  هکلب  زیاج ، هن ، ای  هدوب  بجاو  وا  رب  ّجـح  هک  تسین  مولعم  هدرک و  تافو  هک  يدرف  فرط  زا 
اب رگا  یلو  تسا ، زیاج  یعّربت  تروص  هب  رهظا  رب  انب  دریگب  بئان  دیاب  درادن و  ّجح  رب  یندـب  ییاناوت  یلو  تسا  هدـنز  هک  يدرف  فرط  زا 

یفاک وا  فرط  زا  ترجا  نودـب  ّجـح  نداد  ماجنا  هدوب ، بجاو  وا  رب  ّجـح  هدرک و  تافو  هک  يدرف  فرط  زا   5 تسا . طوحا  دـشاب  وا  نذا 
یعنام یّبحتـسم  جـح  ماـجنا  هدـشن ، بجاو  وا  رب  ّجـح  یلو  تسا  هدـنز  هک  يدرف  فرط  زا   6 دوشیم . طـقاس  يو  هدـهع  زا  ّجـح  تسا و 
فرط زا  ار  ّجح  یسک  رگا  دنریگب ، بئان  هدوب  مزال  هثرو  رب  هک  يدراوم  رد  تسین  مزال  نتفرگ  بئان  هثرو  رب  یعّربت  جح  ماجنا  اب  درادن .

رد دشیم ، هتشادرب  دیاب  ثلث  ای  لام  لصا  زا  هک  ّجح  هنیزه  رادقم  دنریگب و  بئان  هک  تسین  مزال  اهنآ  رب  دروآ  اج  هب  ترجا  نودب  ّتیم ،
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وا رب  جح  تسا و  هدنز  هک  يدرف  فرط  زا  جح  رد  تباین  تحـص  مدع  دروم  دراد . ار  ّتیم  رگید  لاوما  مکح  دـَنامیم و  یقاب  دوخ  ياج 
تروص هب  هدرفم  هرمع  ماـجنا  یعّربت  هدرفم  هرمع  ماـجنا  دـشابیمن . حیحـص  تباـین  دـهد ، ماـجنا  ّجـح  دـناوتیم  شدوخ  هدـش و  بجاو 

ینعی بئان ،»  » بئان طیارـش  تسا . زئاج  لقاع ، ریغ  ای  لـقاع  گرزب ، اـی  کـچوک  ّتیم ، اـی  هدـنز  یـسک  ره  فرط  زا  ترجا  نودـبیعّربت 
ای تباین  یفیلکت  زاوج  طرش  هاوخ  یصاخ  طیارـش  ياراد  دیاب  دوشیم ، هتفرگ  رظن  رد  يرگید  فرط  زا  ّجح  نداد  ماجنا  يارب  هک  یـسک 

بجاو ِجح  رد  دمهفیمن  ار  دب  بوخ و  ینعی  تسین  ّزیمم  هک  ياهّچب  غولب » : » لّوا طرش  دشاب : هراجا  تّحص  طرـش  ای  جح  تّحـص  طرش 
زا یلاخ  نآ ، ریغ  بجاو و  ِجح  رد  ّزیمم  ّیبص  تدابع  ّتیعرـش  رب  انب  وا  تباین  تحـص  تسا ، ّزیمم  هک  ياهّچب  یلو  دوش  بئان  دـناوتیمن 

تباـین وا  يدوبهب  ناـمز  رد  دـشاب و  يراودا  وا  نونج  هک  نیا  رگم  تسین ، حیحـص  هناوـید »  » تباـین لـقع » : » مّود طرـش  تسین . ناـحجر 
طرش درادن . یعنام  وا ، تسرپرس  نذا  اب  مه  ندش  ریجا  اب  و  درادن ؛ یعنام  ندش  ریجا  نودب  هیفـس »  » صخـش تباین  رّکذت : دریگ . تروص 

مه مالسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  تماما  هب  دیاب  دراد ، لوبق  ار  مرکا 9  ربمایپ  ترضح  لاعتم و  دنوادخ  هک  نیا  رب  هوالع  بئان  نامیا » : » مّوس
ندوب دامتعا  دروم  : » مجنپ طرـش  دروآ . اج  هب  قح  بهذم  قبط  ار  لامعا  هک  دنچ  ره  تسین ، حیحـص  نمؤم  ریغ  تباین  سپ  دشاب ؛ دـقتعم 

هب هک  دنـشاب  هتـشاد  داـمتعا  دـیاب  دـنیامنیم ، ریجا  بئاـن ، ناونع  هب  هک  ار  یـسک   1 حیحـص » وحن  هب  لامعا  نداد  ماـجنا  ّتیلباـق  بئاـن و 
حیحـص وحن  هب  ار  لامعا  نداد  ماجنا  تیلباق  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  دیاب  و  تسین . مزال  يو  ندوب  لداع  دـنچ  ره  دـیامنیم  لمع  شاهفیظو 

ماجنا حیحـص  وحن  هب  دناوتب  نارگید  ییامنهار  اب  ای  دریگب ، دای  دناوتب  لمع  زا  لبق  یلو  دنادن  ار  لئاسم  یـضعب  اًلعف  دنچ  ره  دشاب  هتـشاد 
تباین وا  فرط  زا  هک  یـسک  هدـهع  زا  ّجـح  دـشابن ، يربتعم  هراما  ای  هدومن  لـمع  شاهفیظو  هب  بئاـن  هک  دنـشاب  هتـشادن  نیقی  اـت   2 دهد .
دناوتب هک  تسا  نآ  ندوبن  روذعم  زا  دارم  دـشابن » لامعا  یـضعب  زا  روذـعم  طایتحا  رب  انب  : » مشـش طرـش  دوشیمن . طقاس  هتفرگ ، تروص 

رذع هک  دنیامن  ریجا  ار  يدرف  هک  دشاب  نکمم  رگا   1 دهد . ماجنا  هدش ، صخـشم  جح  هدنروآ  اج  هب  يارب  رایتخا  لاح  رد  هک  ار  یفیاظو 
روذعم حیحـص ، روط  هب  نآ  ندروآ  اج  هب  رد  ای  ّجح  لامعا  زا  یـضعب  كرت  رد  هک  ار  یـسک  دنناوتیمن  طایتحا  رب  انب  درادن ، یلکـشم  و 

رد ار  نابرق  دـیع  بش  رگا  اهنآ  دـننام  اهناوراک و  همدـخ   2 تسا . لکـشم  مه  یـصخش  نینچ  یعّربت  ّجح  هب  افتکا  و  دـنیامن ؛ ریجا  دـشاب 
یلو هدوب  رداق  لماک  فئاظو  ماجنا  رب  تباین ، نتفریذپ  ماگنه  یسک  رگا   3 دنوش . بئان  دنناوتیمن  طایتحا  رب  انب  دننامیمن ، مارحلا  رعشم 

4 تسین . تباین  ندوب  حیحص  هب  ّرضم  دنکیم و  تیافک  يرذع  هفیظو  قبط  لمع  ندرک  مامت  هدمآ ، شیپ  وا  يارب  يرذع  لامعا ، نیب  رد 
نز و فرط  زا  درم  تباین  زاوج  درادن . لاکـشا  دشاب ، ّرطـضم  نتفر  هیاس  ریز  لثم  مارحا  تامّرحم  زا  یـضعب  باکترا  هب  هک  یـسک  تباین 
هک یـسک  تباین  زاوج  تسا . حوجرم  دـنچ  ره  تسا  زیاج  زین  نآ  سکع  دـهد و  ماجنا  یباین  ّجـح  نز ، فرط  زا  دـناوتیم  درم  سکعلاب 
دنچ ره  درادـن ، یعنام  دـشاب ، اراد  ار  مزال  طیارـش  رگا  دـنیوگیم  هَرورَـص »  » وا هب  هک  هتفرن  ّجـح  هب  نونک  ات  هک  یـسک  تباین  هتفرن  ّجـح 

. دوشیم ّتیحجار  بجوم  هکلب  تسین ؛ هورکم  رگید ، تـالامک  يوقت و  تهاـقف و  لـیبق  زا  دـشاب  وا  رد  ییاـیازم  رگا  یلو  تسا ؛ هورکم 
ای رذن  ای  مالسالا  ۀّجَح  لثم  دشاب  يروف  بجاو و  جح  وا  رب  تسا ، هدش  ریجا  هک  یلاس  نامه  رد  بئان  رگا  دشاب  بجاو  جح  بئان  رب  رگا 

حیحـص وا  ّجح  یلو  هدرک  فالخ  هدش ، ریجا  هدشیم ، بئان  دیابن  هک  نیا  هب  یهاگآ  ملع و  اب  یـسک  رگا  فلا  دراد : تروص  ود  نآ  ریغ 
نّیعم هک  ار  یترجا  قحتـسم  بئاـن  میـشابن ، بترت  وحن  هب  هراـجا  تحـص  هب  لـئاق  رگا  یلو  دوـشیم ؛ طـقاس  ّتیم  هدـهع  زا  ّجـح  تسا و 

وا رب  ّجح  هتسنادیمن  هک  نیا  رطاخ  هب  ای  دمع ، ملع و  نودب  یـسک  رگا  ب  تسا . ّجح  فراعتم  ترجا  قحتـسم  هکلب  دشابیمن ؛ دناهدومن 
طرش ققحت  رد  اهنیا  تیافک  رب  انب  تسا و  حیحص  وا  ّجح  مه  رَوُص  نیا  همه  رد  دوش ؛ بئان  هدرک ، شومارف  ای  هدوب  لفاغ  ای  هدوب ، بجاو 

هک نیا  زا  لبق  بئان  رگا  دوش 1  عیطتـسم  نآ ، زا  دعب  ای  ندش  ریجا  زا  لبق  بئان  رگا  دشابیم . مه  هدـش  هداد  رارق  ترجا  قحتـسم  هراجا ،
ّجح شدوخ  يارب  دوخ  هنیزه  اب  دیاب  دشابیم و  لطاب  یعرش  تردق  مدع  تهج  هب  هراجا  دقع  هدوب ، عیطتسم  دشاب ، هدش  عقاو  هراجا  دقع 

، دش عقاو  هراجا  دقع  هک  نیا  زا  دـعب  بئان  رگا   2 دش . نایب  هلأسم 206 و 207  رد  نآ  مکح  دومن ، تباین  ضرف  نیا  اـب  رگا  دروآ ؛ اـج  هب 
، هدوبن رظن  رد  جـح  ماجنا  رد  ترـشابم  رگا  و  دروآ . اج  هب  ّجـح  دوخ  يارب  دـعب  لاس  رد  تسا و  مزال  هراجا  دافم  هب  لمع  دوش ، عیطتـسم 
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وا فرط  زا  هک  یـسک  طیارـش  دروآ . اج  هب  جح  شدوخ  يارب  شدوخ  و  دـهد ، ماجنا  یتاقیم  جـح  هک  دریگب  بئان  هنع  بونم  يارب  دـیاب 
هب رفاک ، صخش  فرط  زا  تباین  تحص  و  دشاب ؛ ناملـسم  دیاب  دریگیم ، تروص  تباین  وا  فرط  زا  هک  یـسک  دریگیم 1  تروص  تباین 
وا يارب  تسین  بجاو  دنـشاب ، ناملـسم  وا  هثرو  دـنک و  تافو  یعیطتـسم  رفاک  رگا  و  تسا ؛ لمأت  لحم  باذـع ، فیفخت  لوصح  لاـمتحا 

هدهع رب  بجاو  جح  هک  یـصخش  فرط  زا  تباین  هک  تشذـگ   2 تسا . لّمأت  لحم  زین  نمؤم  ریغ  فرط  زا  نمؤم  تباین  و  دـنریگب . بئاـن 
هچ بجاو و  ّجح  هچ  هدومن  تافو  هک  یـسک  فرط  زا  ّجح  نداد  ماجنا  هک  تشذگ  زین  تسین و  زئاج  دراد ، ار  جـح  ماجنا  ناوت  تسوا و 

تباین  3 درادن . یعنام  ًاقلطم  هدنز  صخش  فرط  زا  یّبحتسم  جح  نداد  ماجنا  زین  و  درادن ؛ یعنام  دزم  نودب  هچ  دزم و  اب  هچ  و  بحتـسم ،
شیدوبهب لاح  رد  هناوید  صخـش  هدـهع  رب  ّجـح  رگا  هکلب  درادـن ؛ یعنام  هناوید ، صخـش  اـی  هدیـسرن و  غولب  نس  هب  هک  یـسک  فرط  زا 

نانچ مه  تباین  جح 1  يارب  تباین  دادرارق  هوحن  دنریگب . ریجا  وا  يارب  تسا  بجاو  دـشاب ، هدرم  یگناوید  لاح  رد  دـشاب و  هدـش  بجاو 
هدش دیق  دادرارق  رد  رگا   2 تسا . حیحص  زین  دقع » نمض  طرـش   » و هلاعُج »  » اب دوشیم  قّقحم  یناجم  عّربت و  تروص  هب  زین  هراجا و  اب  هک 

هب ار  يرگید  دناوتیمن  ریجا  دشاب ، نآ  هب  فرصنم  نیفرط  دزن  یلو  دشاب  هدشن  دیق  دادرارق  رد  ای  دروآ ، اج  هب  ّجح  ًاصخش  ریجا  هک  دشاب 
رظن رد  دادرارق  نمض  رد  ّجح ، يارب  یصاخ  هنوگ  رگا  تباین 1  دادرارق  دافم  زا  فّلخت  دریگب . هزاجا  هک  نیا  رگم  دیامن  ریجا  دوخ  ياج 
رگا فلا  تسا : هنوگ  ود  رب  درک ، فّلخت  رگا  و  دیامن ، لمع  نآ  قبط  دیاب  يو  دورب  ّجح  هب  یـصاخ  هار  زا  بئان  هک  نیا  لثم  دوش  هتفرگ 

لثملا ترجا  دیامن و  خـسف  دـناوتیم  هدـننک  ریجا  دـشاب ، هلماعم  ِطرـش  ینعی  دـشاب ، ّتیطرـش  هنوگ  هب  رظن ، دروم  ّتیفیک  نتفرگ  رظن  رد 
، دشاب ّتیئزج  هنوگ  هب  رظن ، دروم  ّتیفیک  نتفرگ  رظن  رد  رگا  ب و  دـشابیم . ترجا  مامت  قحتـسم  بئان ، درکن ، خـسف  رگا  یلو  دزادرپب ،
؛ دزادرپیم ار  هدـش  ماجنا  لامعا  فراعتم  ترجا  دراد و  خـسف  ّقح  هدـننک ، ریجا  زین  تروص  نیا  رد  هدوب ، لامعا  زا  یتمـسق  ءزج و  ینعی 
2 درادن . یّقح  هدرک  تفلاخم  هک  هچ  نآ  هب  تبسن  دراد و  هدش ، ماجنا  لامعا  هزادنا  هب  ترجا  قاقحتسا  طقف  بئان  درکن ، خسف  رگا  یلو 

هرمع نآ  ماـجنا  زا  دـعب  دومن و  لودـع  دارفا  ّجـح  هب  و  دومنن ، ادـیپ  یفاـک  تقو  عّتمت ، ّجـح  نداد  ماـجنا  يارب  یقاـّفتا  روط  هب  بئاـن  رگا 
، بئان دوش  طقاس  هنع  بونم  هدـهع  زا  جـح  هک  هدوب  نیا  تباین ، رگا  و  دوشیم ؛ هتـشادرب  هنع  ٌبونم  هدـهع  زا  ّجـح  داد ، ماـجنا  ياهدرفم 
هب لامعا  نداد  ماجنا  هکلب  هدوبن  دادرارق  زا  دوصقم  ّتیم ، هدهع  زا  جح  ندـش  طقاس  فرِـص  رگا  یلو  دـشابیم ؛ یّمـسملا  ةرجا  ِقحتـسم 

هدـش ماجنا  لامعا  فراـعتم  ترجا  ِقحتـسم  هکلب  تسین ، یّمـسملا  ةرجا  قحتـسم  بئاـن  دـشاب ، دادرارق  زا  دارم  دوهعم ، صاـخ و  ّتیفیک 
تروص ود  دنک ، تافو  هدش  بئان  ّجح ، نداد  ماجنا  يارب  هک  یـسک  رگا  دورب 1  ّجح  هب  دناوتن  ای  دـنک  تافو  بئان  رگا  لثملا . ةرجاتسا 
تروص تباین  وا  فرط  زا  هک  یـصخش  هدـهع  زا  ّجـح  دـیامن ، تافو  مرح ، رد  ندـش  لخاد  ندـش و  مرُحم  زا  دـعب  بئان  رگا  فلا  دراد :

طقاس هنع  بونم  هدهع  زا  ّجح  دیامن ، تافو  مرح ، رد  ندش  لخاد  زا  لبق  ای  ندش  مرُحم  زا  لبق  بئان  رگا  ب  دوشیم . طقاس  هدش ، هتفرگ 
دناوتن يرامیب  تهج  هب  ای  نمشد  يریگولج  تلع  هب  ندش  مرُحم  زا  سپ  بئان  هاگ  ره   2 دوش . هتفرگ  بئان  هرابود  تسا  مزال  دوشیمن و 

هک تسا  یکی  دورب  ّجـح  هتـسناوتن  تلع  ود  نیا  زا  یکی  هب  دورب و  ّجـح  دوخ  فرط  زا  هتـساوخیم  هک  یـسک  اب  نآ  مکح  دورب ، ّجـح  هب 
هدش هتفرگ  رظن  رد  طیارش  هب  هجوت  اب  ترجا ، قاقحتـسا  تهج  زا  دوشیم و  خسف  هدوب  لاس  نامه  هب  دّیقم  هراجا  رگا  و  دش . دهاوخ  نایب 
هدهع رب  ّجح  هدوبن ، لاس  نامه  هب  دـّیقم  هراجا  رگا  و  دوشیم ؛ صوصخ  هب  يدروم  ره  تاعارم  هک  تسا  فلتخم  نآ  دراوم  دادرارق ، رد 

نآ زا  لبق  ای  ّجح  لامعا  نیح  رد  بئان  رگا  بئان  تافو  ضرف  رد  ترجا  قاقحتـسا  مکح  دنرادن . خسف  قح  مادک  چیه  دنامیم و  یقاب  وا 
سپ هب  حیرـصت  دوش و  غراف  وا  هّمذ  ینعی  دوش  هتـشادرب  هنع ، بونم  هدهع  زا  ّجح  هک  هدوب  نیا  داد ، رارق  زا  دوصقم  رگا  فلا  دنک : تافو 
مامت قحتـسم  دریمب ، مرح  ندـش  لـخاد  ندـش و  مرُحم  زا  دـعب  بئاـن  رگا  تروص  نیا  رد  دـشاب ، هدـشن  تاـفو  تروص  رد  ترجا  يریگ 

همذ ندش  غراف  رب  هوالع  هک  هدوب  نیا  دادرارق  زا  روظنم  رگا  ب  تسا . هدوب  لماک  درف  ندـش  قّقحم  اهنآ  رّوصت  هچ  رگا  دـشابیم ، ترجا 
رگا و  دوب ؛ دهاوخ  دزم  قحتـسم  هداد ، ماجنا  لامعا  زا  هک  ياهزادـنا  ره  هب  تبـسن  تروص ، نیا  رد  هک  دوش ، ماجنا  زین  لامعا  هنع ، ٌبونم 
نداد ماجنا  يارب  یـصخش  رگا  لاس  کی  رد  تباین  ود  لوبق  دراد . ترجا  قاقحتـسا  زین  اهنآ  رب  هدوب ، داد  رارق  لـخاد  مه  رفـس  تامدـقم 
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ياهنوگ هب  دادرارق  ود  زا  یکی  هک  نیا  رگم  دوش ؛ ریجا  دناوتیمن  لاس ، نامه  يارب  يرگید  فرط  زا  دوش ، ریجا  یـصخشم ، لاس  رد  ّجح 
نّیعم لاس  يارب  ّجح  تهج  یـصخش  رگا  دادرارق  دافم  زا  جح  ریخأت  میدقت و  دشاب . هتـشاد  يرگید  هب  ار  نآ  يراذـگاو  رایتخا  هک  دـشاب 

حیرصت هک  نیا  رگم  تسا ، نآ  ندوب  حیحـص  رهظا  داد  ماجنا  رتولج  هدش  دای  لاس  زا  ار  ّجح  رگا  یلو  دیامن ، ریخأت  دناوتیمن  دوش ، ریجا 
دوشیم هتـشادرب  هنع  بونم  هدهع  زا  ّجح  تخادنا ، ریخأت  ار  ّجح  هدش  دای  لاس  زا  رگا  و  دوشن . هدروآ  اج  هب  بقع  ولج و  هک  دشاب  هدـش 

رد ّجح  يرگید  ّجح و  ندـش  ماجنا  لصا  یکی  دوش : زیچ  ود  هب  ّلحنم  داد ، رارق  زا  روظنم  هک  نیا  رگم  دوب  دـهاوخن  ترجا  قحتـسم  یلو 
ره دوش 1  تباث  وا  رب  هراّفک  ای  دنک  دساف  ار  دوخ  ّجـح  بئان  رگا  دـشاب . ّجـح  فراعتم  ترجا  قحتـسم  بئان  تسین  دـیعب  هک  نّیعم ، لاس 

هرمع مارحا  زا  ندش  جراخ  زا  دعب  ینعی  رعشم  زا  لبق  عامج  هب  ار  دوخ  ِجح  وا  دننک و  ریجا  بحتسم  ای  بجاو  ِجح  يارب  ار  یـصخش  هاگ 
رد دهدب و  هراّفک  زین  رتش  کی  هدومن و  جح  دعب  لاس  دناسرب و  رخآ  هب  ار  جح  تسا  بجاو  دیامن ، دساف  جـح  يارب  ندـش  مرُحم  عّتمت و 

، دشابن لوا  لاس  هب  دّیقم  تباین  رگا  و  دیامن ؛ هداعا  حیحـص  روط  هب  ار  جح  بئان  هک  نیا  رگم  دوشیمن ، غراف  هنع  بونم  همذ  بجاو  ِجـح 
يراک بئان  رگا   2 تسا . يراج  زین  یعّربت  جح  رد  ترجا  قاقحتسا  زا  ریغ  هدش  رکذ  ماکحا  و  دراد . ترجا  قاقحتسا  هک  تسا  نآ  رهاظ 

. یناّجم یعّربت و  ای  دشاب  دزم  هب  تباین  هچ  تسوا ، دوخ  هدـهع  رب  هراّفک  دورب  هیاس  ریز  مارحا  لاح  رد  اًلثم  دـشاب  هراّفک  بجوم  هک  دـنک 

. دزادرپب هدننک  ریجا  ار  نآ  لوپ  هک  دشاب  هدش  طرـش  دادرارق  رد  هک  نآ  رگم  تسا  بئان  هدهع  رب  ینابرق  دنفـسوگ  یباین  جـح  رد  ینابرق 
نامز یلو  دوشیم  نآ  کلام  دـیامنیم و  ادـیپ  ار  ترجا  قاقحتـسا  ریجا  دـش ، عقاو  تباین  رب  هراجا  دـقع  هک  یتقو  ترجا  تخادرپ  نامز 

ب تسا . مزال  نامز  نآ  رد  تخادرپ  دشاب ، هدش  صخـشم  هراجا  دقع  نمـض  رد  یـصاخ  نامز  رگا  فلا  دراد : تلاح  دنچ  نآ  تخادرپ 
دناوتیم ریجا  دشاب ، هتشاد  ّجح  رب  تردق  ات  دوش  تفایرد  ترجا  دیاب  ًالومعم  هک  نیا  هب  هّجوت  اب  دشاب ، هدشن  صخشم  یّـصاخ  نامز  رگا 

بجاو جح  لامعا  ندش  مامت  زا  دعب  ات  وا  هب  ترجا  تخادرپ  تشادن ، دوجو  ینامز  چیه  رب  یفارصنا  ای  هنیرق  رگا  ج  دیامن . ترجا  هبلاطم 
ّجـح يارب  لیلد ، ره  هب  اـی  دـشاب ، فراـعتم  ترجا  زا  رتمک  هدـش ، نّیعم  ترجا ، ناونع  هب  هک  یغلبم  هاـگ  ره  ترجا  يداـیز  مک و  تسین .
یکی هدهع  هب  ترجا  یمک  هک  دشاب  نیب  رد  یفارـصنا  هک  نیا  رگم  دیامن ؛ كرادت  ار  دوبمک  تسین  بجاو  هدنریگ  ریجا  رب  دشابن ، یفاک 
تـسا بحتـسم  هدش ، نّیعم  بئان  رب  هک  دنچ  ره  دریگب ، سپ  ار  يدایز  دـناوتیمن  هدـنریگ  ریجا  دـیایب ، دایز  غلبم  رگا  و  دـشاب . نیفرط  زا 
لامعا تهج  رفن ، دنچ  ياج  هب  رفن  کی  تباین  رفن  دـنچ  ياج  هب  رفن  کی  تباین  دـهدب . سپ  هدوبن ، ییوج  هفرـص  ّتلع  هب  رگا  ار  يدایز 

رد ب  دیامن . ّجح  نآ  نودب  هچ  ترجا و  اب  هچ  رفن  دنچ  ياج  هب  رفن  کی  تسا  زیاج  یبحتـسم  ّجـح  رد  فلا  تسا : هنوگ  دـنچ  رب  ّجـح ،
رگا ج  دهد . ماجنا  ّجح  دناوتیم  رفن  کی  فرط  زا  طقف  دیامن و  تباین  صخش ، کی  زا  شیب  فرط  زا  رفن  کی  تسین  زیاج  بجاو ، ِجح 

، رفن کی  زا  شیب  فرط  زا  جـح  ماجنا  تروص  نیا  رد  دنتـسرفب  ّجـح  يارب  ار  یـسک  تکارـش  روط  هب  هک  دنـشاب  هدومن  رذـن  رفن  ود  اًلثم 
تروص دـنچ  ياراد  رفن ، کی  فرط  زا  لاس  کی  رد  رفن  دـنچ  طّسوت  ّجـح  نداد  ماجنا  رفن  کی  فرط  زا  رفن  دـنچ  تباین  درادـن . یعنام 

رد ب  دنروآ . اج  هب  یبحتسم  ّجح  صخـش  کی  يارب  هناگادج  روط  هب  مادک  ره  رفن  دنچ  هک  درادن  یعنام  یبحتـسم  ّجح  رد  فلا  تسا :
رب تردق  ای  هدرک  تافو  هک  یـصخش  لثم  درادن ، یعنام  رفن  دنچ  تباین  دشاب ، هدـش  بجاو  صخـش  کی  رب  ّجـح  دـنچ  رگا  بجاو  ِجـح 

بجاو و ِجح  مه  نّکمتم  ریغ  هدنز  ای  تیم  يارب  دنهاوخب  رگا  ه : دشاب . شاهدهع  رب  يرذن  ّجح  مالسالا و  ۀّجَح  درادن و  لامعا  ترـشابم 
رفن کی  فرط  زا  طایتحا ، تهج  هب  رفن  ود  ندومن  ریجا  بجاو ، ِجح  رد  ج  درادن . یعنام  بئان  دّدعت  زین  دنروآ  اج  هب  یبحتـسم  جـح  مه 

بجاو جح  هب  اهنآ  دصق  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  رگم  تسین  لاکـشا  زا  یلاخ  تسا ، صقان  ود  نیا  زا  یکی  ّجح  دنهدب  لامتحا  هک  نیا  لثم 
اب ول  دنشابن و  فاوط  زا  ِنّکمتم  یلو  دنشاب  رضاح  ای  دنشابن  هکم  رد  هک  یصاخشا  رب  لامعا  زا  یـضعب  رد  تباین  دشاب . ّلحنم  بحتـسم  و 

، دـنامن ظوفحم  شتراهط  نآ  اب  هک  یـضرم  ای  ندوب  نوطبم  ای  امغا  لـثم  رگید ، يرذـع  ببـس  هب  اـی  یناوتاـن  رطاـخ  هب  هچ  ندومن  لـمح 
تباین وا  فرط  زا  هک  یـصخش  دیاب  ّجـح  لامعا  رد  بئان  ّتین  نآ . تقو  رد  يدوبهب  زا  سأی  تروص  رد  تسا  بجاو  فاوط  رد  هبانتـسا 

. تسا بحتسم  هچ  رگا  دوش  هدروآ  وا  مان  تسین  مزال  دشاب و  صخشم  نّیعم و  دوشیم ، ماجنا 
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عّتمت جح  ماکحا  لامعا و 

همدقم

ار عّتمت  هرمع  هک  یسک  و  جح ؛ لامعا  عّتمت و  هرمع  دوشیم : لیکشت  تمـسق  ود  زا  تشذگ  هکنانچ  عّتمت  جح  عّتمت  جح  ماکحا  لامعا و 
لامعا نآ . ریغ  هچ  دشاب و  یباین  هچ  بجاو ، هچ  دشاب و  یبحتـسم  وا  جـح  هچ  دـهد  ماجنا  نآ  لابند  هب  ار  جـح  لامعا  دـیاب  دـهد ، ماجنا 
ریصقت هورم 5  افص و  نیب  یعـس  فاوط 4  زامن  فاوط 3  تاقیم 2  رد  مارحا   1 دوشیم : لیکـشت  لیذ  بیترت  هب  لمع  جـنپ  زا  عّتمت  هرمع 
همّرکم هکم  رد  مارحا   1 دوشیم : لیکـشت  لیذ  بیترت  هب  لمع  هدزیـس  زا  جح  لامعا  وم و  ندرک  هاتوک  ای  نخان  زا  يرادقم  نتفرگ  ینعی 

دیع زور  رجف  عولط  زا  رعـشم  فوقو  « رعـشم  » رد ندوب  بورغ 3  ات  ۀـجحلا  يذ  مهن  زور  رهظ  لّوا  زا  تاـفرع  فوقو  « تاـفرع  » رد ندوب   2
رد دیع  زور  رد  ینابرق  ینم 5  رد  نابرق  دیع  زور  رد  هبَقَع » هرمج   » هب هزیر  گنـس  ندز   4 طایتحا . رب  انب  نآ  بش  باتفآ و  عولط  ات  ناـبرق 

زامن ءاسن 11  فاوط  هورم 10  افص و  نیب  یعس  فاوط 9  زامن  فاوط 8  ینم 7  رد  نخان  ای  وم  زا  يرادقم  نتفرگ  ای  رس  ندیـشارت  ینم 6 
گنس ندز   13 دوشیم . مزال  زین  مهدزیـس  بش  دارفا  یـضعب  يارب  مهدزاود و  مهدزاـی و  بش  رد  ینم  رد  بش  ندـنام  ءاسن 12  فاوط 

، دنشاب هدنام  ینم  رد  ار  مهدزیـس  بش  هک  يدارفا  و  مهدزاود . مهدزای و  زور  رد  هبقع » هرمج   » و یطـسُو » هرمج   » و یلُوا » هرمج   » هب هزیر 
يذ هدـعقلا ، يذ  لاّوش  جـح : ياههام  رد  دـیاب  عّتمت  هرمع  جـح 1  لامعا  عّتمت و  هرمع  نامز  هلـصاف و  دـنیامنیم . یمر  زین  مهدزیـس  زور 

ینعی رّرقم  تقو  رد  عورـش و  دـعب  هب  متـشه  زور  دودـح  زا  ینعی  رّرقم ، تقو  رد  جـح  لاـمعا  دوـش و  عـقاو  جـح  لاـمعا  زا  لـبق  هّجحلا ،
لامعا ریخأت  دنوش و  هدروآ  اج  هب  لاس  کی  رد  دیاب  عّتمت ، جـح  لامعا  عّتمت و  هرمع   2 دباییم . همتاخ  هجحلا ، يذ  مهدزیس  ای  مهدزاود 

. دشابیمن حیحص  دعب  لاس  يارب  عّتمت  جح 

عّتمت هرمع  لامعا  ماکحا و  لوا  لصف 

زا شیب  ای  خسرف  هدزناش  هک  ناشیا  ریغ  ناریا و  لها  دننام  يدارفا  مارحا  عّتمت : هرمع  لوا  لمع  دوشیم : لیکـشت  لمع  جـنپ  زا  عّتمت  هرمع 
هرمع يارب  مارحا  هدرفم ب  هرمع  يارب  مارحا  فلا  دـنوشیم : مرُحم  لیذ  ياهروظنم  زا  یکی  هب  ًالومعم  دـنراد ، هلـصاف  همّظعم  هّکم  اب  نآ 
ّتین تهج  زا  طقف  دنتـسه و  ناسکی  مه  اب  ماکحا  تهج  زا  مارحا ، دروم  هس  نیا  جح  لامعا  يارب  مارحا  عتمت  هرمع  لامعا  زا  دعب  عّتمت و 
عّتمت هرمع  مارحا  حیـضوت  هب  نونکا  دوشیم ؛ رکذ  بسانم  ياج  رد  مادـک  ره  صاخ  ماـکحا  هک  دـنراد  ییاـهقرف  مارحا  ناـمز  ناـکم و 

ّتین و مارحا و  سابل  ندیشوپ  ینعی  ، مارحا تسا . مارحا » ، » دریگیم تروص  عّتمت  هرمع  رد  هک  یلمع  نیلوا  عّتمت  هرمع  مارحا  میزادرپیم :
ات تسا و  بجاو  مرُحم ، رب  مارحا  تامّرحم  زا  يرود  مارحا ، زا  دعب  دنیوگیم . مرُحم »  » هداد ماجنا  ار  لامعا  نیا  هک  یسک  هب  هیبلت ؛ نتفگ 

. دوشیمن جراخ  مارحا  زا  دهدن ، ماجنا  ار  مزال  لامعا 

تاقیممارحا ناکم 

اهناکم نیا  ددرگ و  عقاو  اهنآ  زا  یکی  زا  عتمت ، هرمع  مارحا  دـیاب  تسا و  هدـش  نییعت  عرـش ، رد  یـصخشم  ياهناکم  ندـش ، مرُحم  تهج 
نیا زا  یکی  دنوریم ، همّظعم  هّکم  فرط  هب  اهنآ  زا  جاجح  هک  ییاههار  فالتخا  هب  هجوت  اب  ندش  مرُحم  ناکم  دنوشیم . هدیمان  تاقیم » »

: تسا تاقیم  جنپ 

هناگجنپ ياهتاقیم 

هب هنیدم  هار  زا  دنهاوخب  هک  تسا  یناسک  تاقیم  نآ  تسا و  هدش  عقاو  هنیدم  یکیدزن  رد  هرجـش  دجـسم  هفیلحلا  وذ  « هرجـش دجـسم  - » 1
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. تسا هرجش  دجـسم  اهنآ  تاقیم  دنوشیم ، فّرـشم  هّکم  هب  هنیدم  زا  لبق » هنیدم   » تروص هب  هک  ناریا  لها  زا  هتـسد  نآ  سپ  دنورب ؛ جح 
نانآ هار  رس  رد  هفحُج »  » مان هب  يرگید  تاقیم  دنچ  ره  دنوشیم  فّرـشم  هّکم  هب  هنیدم  هار  زا  هک  يدارفا  هرجش 1  دجسم  زا  مارحا  ریخأت 

ات هرجش  دجـسم  زا  مارحا  ریخأت   2 دنزادنا . ریخأت  هب  هفحج  ات  ار  مارحا  رذـع  نودـب  هفیلحلا  وذ  زا  روبع  لاح  رد  دـنناوتیمن  نکل  دـشاب ،
، نداد هراّفک  سپـس  يرورـض و  راک  نداد  ماجنا  هرجـش و  دجـسم  زا  ضرف  نیا  اـب  مارحا  زاوج  تسا و  زئاـج  ترورـض ، تقو  رد  هفحج 

لخاد رد  دـیابیم  مارحا  دـشاب ، نکمم  هک  یتروـص  رد  هرجـش 1  دجـسم  لخاد  رد  مارحا  دوشن . كرت  طاـیتحا  سپ  تسا ، لـمات  لـحم 
، هرجش دجـسم  رد  مارحا   2 تسین . یفاـک  نآ ، تاذاـحم  اـی  دجـسم  نوریب  رد  ندـش  مرُحم  يداـع ، تلاـح  رد  و  دریگ ؛ تروص  دجـسم ،

مرُحم رذن  هب  دنناوتیم  دوشن ، مولعم  یمیدـق  یلـصا و  تمـسق  هک  یتروص  رد  دریگ و  تروص  یلـصا  میدـق و  دجـسم  ناکم  رد  ًاطایتحا 
تاذاحم زا  نتسب  مارحا  دشابن ، دجـسم  هب  دورو  ناکما  یطیارـش  رد  رگا  دشابن  نکمم  دجـسم  هب  دورو  رگا  دنیامن . افتکا  نظ  هب  ای  دنوش 

تداع لیلد  هب  هک  یناوناب  دـنراد  یعرـش  رذـع  هک  یناوناب  ندـش  مرُحم  هوحن  میدـق . دجـسم  پچ  اـی  تسار  فرط  زا  ینعی  تسا  یفاـک 
رذن اب  هک  نیا   1 دریذپیم : تروص  لیذ ، ياههنوگ  زا  یکی  هب  اهنآ  مارحا  دنیامن ، فّقوت  هرجـش  دجـسم  لخاد  دنناوتیمن  ضیحهنایهام 
دراو یبرد  زا  فقوت  نودـب  دـنناوتب  رگا   2 تسا . حیحـص  اهنآ  مارحا  دـنوش و  مرُحم  دجـسم  زا  لبق  هک  دـنیامن  رذـن  ینعی  دـنوش ، مرُحم 
هرجش دجسم  لخاد  دنناوتن  رگا   3 تسا . حیحص  اهنآ  مارحا  دنوش ، مرُحم  یلـصا  ّلحم  رد  دنوش و  جراخ  رگید  برد  زا  دنوش و  دجـسم 

رگا یلو  دنیامنیم ؛ دیدجت  ار  مارحا  نآ ، يذاحم  ای  هفحج  رد  طایتحا  رب  انب  دنوشیم و  مرُحم  نآ  تاذاحم  رد  دجـسم  جراخ  رد  دـنوش ،
: حیـضوت تسا . یفاک  لوا  مارحا  نامه  دندرگرب ، تاقیم  هب  دنناوتیمن  هک  یتروص  رد  دننکن  مارحا  دیدجت  یـشومارف ، ای  باوخ  ّتلع  هب 

يداو  » 2 تسا . ضیح  لثم  سافن  یلو  دـنوش  مرُحم  هدومن و  فقوت  دجـسم  لخاد  رد  دـنناوتیم  تسا ، هضاحتـسا  اـهنآ  رذـع  هک  یناـنز 
ياراد تاقیم  نیا  دوریم . جح  هب  دنکیم و  روبع  اجنآ  زا  هک  تسا  یـسک  ره  تاقیم  زین  دجن و  قارع و  لها  تاقیم  قیقع ، يداو  قیقع »

روبع اجنآ  زا  هک  یناسک  برغم و  رـصم و  ماش و  لـها  تاـقیم  هفحج » « » هفحُج  » 3 قرع .» تاذ   » 3 هرمغ »  » 2 خلس »  » 1 تسا : تمسق  هس 
رد تاقیم  دندرگیم . مرُحم  هتفر و  هفحج  هب  اجنآ  زا  دنوریم ، هّدج  هب  ناریا  زا  دـعب » هنیدـم   » ناونع هب  هک  يدارفا  دـشابیم . دـنیامنیم ،

یـسک ره  نمی و  لها  تاقیم  تسا و  یهوک  مان  ململی » « » ململی  » 4 دش . مرُحم  ناوتیم  نآ  ياج  ره  زا  تسین و  دجـسم  صوصخ  هفحج ،
. دنیامنیم روبع  اجنآ  زا  هک  تسا  يدارفا  رگید  فئاط و  لها  تاقیم  لزانملا ،» نرق  « » لزانملا نرق   » 5 دیامنیم . روبع  اجنآ  زا  هک  تسا 

اهتاقیم ماکحا 

نآ تاذاحم  زا  یلو  دـنیامنیمن  روبع  تاقیم  دوخ  زا  جـح ، هب  نتفر  ریـسم  رد  هک  يدارفا  دـننکیم 1  روبع  تاقیِمتاذاحم  زا  هک  يدارفا 
ای دشاب  هتشاد  نانیمطا  ای  نیقی  صخش  دوخ  رگا  تاقیم  اب  تاذاحم  دنوش  مرُحم  تاقیم ، نیرتکیدزن  نیلوا و  تاذاحم  زا  دیاب  دنرذگیم ،

تاذاحم هب  نامگ  ای  نانیمطا  ای  ملع  تسناوتن  یهار  چیه  زا  رگا   2 تسا . یفاک  دوش . لصاح  هّنظم  نامگ و  شیارب  ّلحم  لها  ندیسرپ  زا 
رب انب  تسا و  لمتحم  هکم ، هب  تاقیم  نیرتکیدزن  رد  نآ  دیدجت  دـهدیم و  تاذاحم  ِلامتحا  هک  ییاج  نیلّوا  زا  مارحا  زاوج  دـیامن ، ادـیپ 
زا هک  يدارفا  دوش . مولعم  شیارب  لبق  هلأسم  رد  روکذـم  هنوگ  هب  تاذاـحم  هک  ییاـج  هب  اـی  دورب  تاـقیم  هب  دـناوتیم  رگا  دـیاب  طاـیتحا 

ياهلحم زا  یکی  اهنآ  مارحا  ناکم  دـننکیمن ، روبع  نآ  يذاحم  ای  تاقیم  زا  جـح  رد  هک  يدارفا  دـننکیمن  روبع  نآ ، تاذاحم  ای  تاقیم 
یسک يارب  مارحا  لحم  صخش ، دوخ  لزنم   2 تسا . عّتمت  جـح  يارب  مارحا  ناکم  زین  هکم و  لها  مارحا  ّلحم  همّرکم ، هّکم   1 تسا : ریز 
مّدقم یلو  تسین  زیاج  مارحا  نودب  تاقیم  زا  نتـشذگ  رذن 1  هلیـسو  هب  ندـش  مرُحم  دـشاب . رتکیدزن  هّکم  هب  تاقیم  زا  وا  لزنم  هک  تسا 

وا رذن  رگا  تروص  نیا  رد  دوش  مرُحم  رتولج  هک  دـیامن  رذـن  دـناوتیم  یـسک  ره  ینعی  تسا ؛ زئاج  رذـن  هلیـسو  هب  تاقیم  رب  نآ  ندومن 
زا دوش ، مرُحم  یـصاخ  ناـکم  زا  دـشاب  هدومن  رذـن  رگا  دوش و  مرُحم  دـناوتیم  تساوخ  هک  اـج  ره  رد  دـشاب ، ندـش  مرُحم  رتولج  قلطم 

یسک هکنانچ   2 درادن . یعنام  دـنکن  روبع  مه  تاقیم  زا  يرذـن  مارحا  اب  رگا  یتح  درادـن و  دـیدجت  هب  زاین  دوشیم و  مرُحم  ناکم  نامه 
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مارحا یلو  دوشیم  تباث  وا  رب  رذن  هب  ندرکن  لمع  هراّفک  هچ  رگا  دنکن ، لمع  دوخ  رذـن  هب  دوش ، مرُحم  رتولج  تاقیم  زا  هدومن  رذـن  هک 
يارب تاقیم 1  ندش  تباث  دیامن . يرود  مارحا  تامّرحم  زا  دیاب  دوشیم ، مرُحم  تاقیم  زا  رتولج  هک  یسک   3 تسا . حیحص  تاقیم  رد  وا 

لها ندیسرپ  زا  هک  ینامگ  هب  افتکا  دشابن ، نکمم  ملع  رگا  و  تسا ؛ مزال  ملع  لیصحت  يوقا ، طوحا و  رب  انب  تاقیم  قیقد  ناکم  صیخشت 
رتولج رذن  اب  دناوتیم  دوشن ، لصاح  نامگ  ای  نانیمطا  ملع و  وا  يارب  هجو  چـیه  هب  رگا  تسین 2  دیعب  دوش ، لصاح  نکاما  نیا  هب  عالطا 

ای یـشومارف ، ای  يرامیب  دننام  يرذُع ، رطاخ  هب  یـسک  رگا  وهـس  يور  زا  رذع و  اب  مارحا  نودب  تاقیم  زا  نتـشذگ  دوش . مرُحم  تاقیم  زا 
تاقیم زا  روبع  زا  دـعب  ای  دـیامن ، روبع  تاقیم  زا  مارحا  نودـب  دـشابن  ریـصقت  يور  زا  نتـسنادن  هک  یتروص  رد  تاقیم  ای  هلأسم  نتـسنادن 
دناوتن رگا   2 دوش . مرُحم  اجنآ  زا  ددرگرب و  تسا  بجاو  ددرگرب ، تاقیم  هب  دناوتب  رگا   1 دراد : تروص  دنچ  هدوب  لطاب  شمارحا  دمهفب 
هچنانچ دشاب ، هدیـسر  مرح  هدودحم  هب  رگا  ب و  دوش . مرُحم  اج  نامه  زا  دـشاب ، هدیـسرن  مرح  هدودـحم  هب  رگا  فلا  ددرگرب : تاقیم  هب 

هک يوحن  هب  دـناوتیم  ردـق  ره  بجاو ، طایتحا  رب  انب  تروص  ود  نیا  رد  و  دوش ؛ مرُحم  دوش و  جراـخ  دـیاب  دوش ، جراـخ  مرح  زا  دـناوتب 
دراو دنچ  ره  دوشیم ، مرُحم  تسه  هک  ییاج  نامه  زا  دوش ، جراخ  مرح  زا  دناوتن  رگا  و  دریگب . هلـصاف  مرح  زا  دوشیمن  توف  وا  زا  جح 
لمع الاب  هلأسم  قبط  رب  هدومن  روبع  تاقیم  زا  مارحا  نودـب  هتـسنادیمن و  ار  هلأـسم  هدوب و  ضئاـح  هک  یمناـخ  رکذـت : دـشاب . هدـش  هّکم 

زا یضعب  دروآ ، اج  هب  مارحا  نودب  ار  هرمع  یشومارف ، ای  هلأسم  نتـسنادن  لثم  رذع  يور  زا  رگا  مارحا  نودب  هرمع  نداد  ماجنا  دیامنیم .
نودب تاقیم  زا  نتـشذگ  تسا . نآ  نالطب  طوحا  تسین و  لّمات  زا  یلاخ  شیامرف ، نیا  یلو  تسا ،» حیحـص  يو  هرمع  : » دـناهدومرف اهقف 

رب انب  دشابن  نکمم  شیارب  تاقیم  هب  نتـشگرب  دیامن و  روبع  مارحا  نودب  تاقیم  زا  هّجوم  ِرذـع  نودـب  ًادـمع  یـسک  هاگ  ره  ًادـمع  مارحا 
. دنک اضق  سپـس  و  دیامن ، لمع  دـش  نایب  دـعب  هب  هلأسم 273  رد  هک  هدومن  كرت  ار  مارحا  رذـع  اـب  هک  یـصخش  هفیظو  هب  دـیاب  طاـیتحا 
دندرگزاب و تاقیم  لبق  ام  هب  دنناوتیم  دنشاب  هتساوخ  رگا  دناهدش ، مرُحم  تاقیم  رد  هک  يدارفا  مارحا  زا  دعب  تاقیم  زا  لبق  هب  نتـشگزاب 

مرُحم هرجش  دجـسم  رد  هک  يدارفا  سپ  دنیامن ؛ يرود  مارحا  تامّرحم  زا  دیاب  یلو  دنورب ، هّکم  هب  لامعا  نداد  ماجنا  يارب  یتدم  زا  دعب 
يارب ندب  ندوب  كاپ  وضو و  لسغ و  دنوش . فّرـشم  همّرکم  هکم  هب  سپـس  تعجارم و  هرّونم  هنیدم  هب  یتهج  ره  هب  دـنناوتیم  دـنوشیم 

ای ضئاـح  اـی  بنُج  رگا  ینعی  دـشاب ، هتـشاد  ثدـح  زا  تراـهط  هک  تسین  مزـال  دوـش ، مرُحم  دـهاوخیم  هـک  یـسک  تـسین  مزـال  مارحا 
دراو مارحا  تّحـص  هب  يررـض  دشابن ، مه  كاپ  وا  ندب  رگا  و  تسا ؛ حیحـص  وا  مارحا  دـشاب ، هتـشادن  وضو  ای  دـشاب  ءاسفن  ای  هضاحتـسم 

، تسا هدش  مرُحم  هرمع  يارب  هک  یسک  دعب 1  مارحا  يارب  مارحا  زا  جورخ  موزل  دمآ . دهاوخ  مارحا  سابل  ندوب  كاپ  مکح  و  دـنکیمن ،
هرمع مارحا  يارب  دیاب  دشاب  نکمم  رگا  ضرف  نیا  رد  دوش ؛ مرُحم  عتمت  هرمع  يارب  دناوتب  ات  دوش  جراخ  مارحا  زا  نآ  لامعا  ماجنا  اب  دیاب 

رثا یب  وغل و  مّود  مارحا  دوش ، مرُحم  ًاددجم  ًاوهـس  ای  ًادـمع  دوش ، جراخ  مارحا  زا  هک  نیا  نودـب  یـسک  رگا   2 ددرگزاب . تاـقیم  هب  عتمت 
. تسا

مارحا تابجاو 

زا یکی  مارحا 1  هماـج  ندیـشوپ  مارحا : ِلّوا  بـجاو  هیبـلت »  » و تـّین » «، » نادرم ربمارحا  ساـبل  ندیـشوپ  : » تـسا زیچ  هـس  مارحا  تاـبجاو 
. دنزادنایب شود  يور  ار  يرگید  ددنبب و  رمک  رود  ار  یکی  هک  هنوگ  نیا  هب  دنیامن  نت  رب  هماج  ود  هک  تسا  نآ  نادرم  رب  مارحا  تابجاو 

ندیشوپ  3 تسا . تیصعم  نآ  كرت  بجاو و  نادرم  رب  نآ ، ندیـشوپ  دنچ  ره  تسین ؛ مارحا  هماج  ندیـشوپ  رب  فقوتم  مارحا ، تحـص   2
هداعا ار  ّتین  هیبلت و  طایتحا  رب  انب  دشوپ  هب  ار  مارحا  سابل  هیبلت ، ّتین و  زا  دـعب  یـسک  رگا  تسا و  بجاو  هیبلت  ّتین و  زا  لبق  مارحا  سابل 

ناشدوخ يداع  ياهسابل  رد  دنناوتیم  تسین و  بجاو  ناوناب  رب  مارحا  سابل  ندیشوپ   5 درادن . یعنام  هماج ، ود  زا  شیب  ندیشوپ   4 دنک .
مزال یهلا  نامرف  لاثتما  دصق  تین و  مارحا ، سابل  ندیـشوپ  رد   6 دـشاب . كاپ  مارحا  لاح  رد  اهنآ  سابل  طایتحا  رب  انب  دـنوش و  مرُحم  مه 

مارحا هماـج  ندز  هرگ  زا  طوـحا  رب  اـنب  یلو  درادـن  یعناـم  نآ ، لاـثما  خـن و  اـب  نآ  نتـسب  مارحا و  هماـج  رد  گنــس  ندراذـگ   7 تسا .
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هچ نآ  دناشوپ و  هب  ار  وناز  ات  فان  زا  هک  دشاب  ياهزادـنا  هب  دوشیم ، هتـسب  رمک  رود  هچ  نآ  مارحا 1  سابل  تاصخشم  دوش . يراددوخ 
رود هچ  نآ   2 دشاب . قداص  نآ  رب  ءادر »  » هک ياهنوگ  هب  دناشوپ  هب  ار  هناش  ود  يور  هک  دـشاب  ياهزادـنا  هب  دوشیم  هتخادـنا  شود  يور 

یطیارش عومجم  طوحا  رب  انب   3 دوشیم . هتخادنا  شود  يور  هچ  نآ  طایتحا  رب  انب  تسا  نینچ  مه  دشابن و  امن  ندـب  دوشیم ، هتـسب  رمک 
دیابن مارحا  سابل   4 نآ . لاثما  ندوبن و  صلاخ  ریرح  تفاب و  رز  ندوب و  كاپ  تهج  زا  دشاب  اراد  هدـش ، طرـش  رازگزامن  سابل  يارب  هک 

ررض مارحا ، تحـص  هب  یلو  تسا  هراّفک  بجوم  دمع  اب  تسین و  زیاج  دنچ  ره  مارحا ، ماگنه  هتخود  سابل  ندیـشوپ  دشاب و  هدش  هتخود 
، اهنآ ندرک  ضوع  زین  اـهنآ و  ندروآرد  هکلب  دـشاب  نت  رد  هشیمه  مارحا  ياـههماج  هک  تسین  بجاو  مارحا  هماـج  ندروآ  رد  دـنزیمن .

رتدوز هچ  ره  هک  تسا  نیا  طوحا  دوش ، سجن  نتـسب ، مارحا  زا  دـعب  مارحا  هماـج  رگا  ندـب  اـی  مارحا  ساـبل  ندـش  سجن  درادـن . یعناـم 
ینعی ّتین  ّتین  مارحا : مود  بجاو  تسین . مزال  مارحا  تهج  زا  نآ  ریهطت  رهظا  رب  انب  دوش  سجن  ندـب  هچناـنچ  دـیامن و  ریهطت  اـی  لیدـبت 
مارحا تامّرحم  كرت  دصق  و  عّتمت ، هرمع  لامعا  نداد  ماجنا  يارب  دوش  مرُحم  ادخ  يارب  دراد  دـصق  هک  یـسک  دـصق و  اب  لمع  ره  ماجنا 

ار هلمج  نیا  دناوتیم  دروایب  نابز  رب  ار  نآ  دهاوخب  رگا  یلو  دروآ  نابز  رب  ار  نآ  تسین  بجاو  هدش و  ققحم  وا  زا  ّتین  دشاب ، هتـشاد  ار 
لماک تروص  هب  ار  جح  هرمع و  لامعا  یسک  رگا   1 هّللا .» یلإ  ًۀبرق  بحتسم  ای  بجاو  جح  زا  عتمت  هرمع  ّتین  هب  موشیم  مرُحم  : » دیوگب

رب هک  دشاب  یلامعا  نداد  ماجنا  يارب  ندش  مرُحم  وا  ّتین  دنک و  ییامنهار  ار  وا  یسک  ای  دریگب ، دای  ار  نآ  لمع  ره  زا  لبق  دناوتب  دنادن و 
ای تسا  هرمع  يارب  هک  دـیامن  صخـشم  ار  مارحا  عون  هک  تسا  مزـال  تبرق ، دـصق  رب  هوـالع  مارحا  رد   2 دنکیم . تیافک  تسوا ، هدـهع 

هرمع مارحا  ّتین  هب  دیاب  دروآ  اج  هب  عّتمت  جح  دهاوخیم  هک  یـصخش   3 نآ . لاثما  يرذن و  ای  بحتـسم  ای  تسا  بجاو  ِجح  يارب  جح ،
مرُحم هدرفم  هرمع  ناونع  هب  لوا  دناوتیم  دوشیم ، هکم  زا  نتفر  نوریب  هب  جاتحم  هک  دنادیم  ندـش  مرُحم  زا  لبق  رگا  دوش و  مرُحم  عّتمت 
ربتعم هام  کی  ندـش  هلـصاف  دوش و  مرُحم  تاقیم  زا  عّتمت  هرمع  ّتین  هب  ًادّدـجم  دوش و  جراخ  هکم  زا  دـهد و  ماجنا  ار  نآ  لاـمعا  دوش و 

مزال نهذ ، زا  نآ  ندـنارذگ  یتح  نابز و  رب  ّتین  ندرک  يراج  نآ ، ریغ  جـح و  هزور  زاـمن  زا  معا  يداـبع  لاـمعا  ماـمت  رد   4 دشابیمن .
ّتین مارحا و  هماج  ندیـشوپ  زا  دعب   1 هیبلت »  » مارحا مّوس  بجاو  تسا . یفاک  دـشاب  یعاد  دـصق و  اب  صخـش  راـک  هک  نیمه  هکلب  تسین 

طایتحا رب  انب  و  َکیََّبل .» ََکل  َکیرَـش  کیّبل ال  َکیََّبل ، ّمُهّللا  َکـیََّبل  : » زا تسا  تراـبع  هیبلت  دوشیم . ققحم  مارحا  هیبلت ، نتفگ  اـب  ندومن ،
و  » زا دـعب  کل »  » هملک رارکت  تسا  زئاج  »و  َکیََّبل َکـل  َکیرَـش  ـال  َکـلُملا ، َو  َکـَل  َۀَـمِعنلا  َو  َدـمَحلا  َّنِإ  : » دوش هفاـضا  نادـب  هلمج  نیا 
ار وت  نامرف  توعد و  لیم ، لامک  اب  اراـگدرورپ  : » تسا نیا  نآ  ياـنعم  ِنومـضم  و  تسا . تاـیاور  رثکا  قباـطم  رارکت ، كرت  و  کـلملا »

یکیرـش تسا ، وت  نآ  زا  یهاشداپ  تمعن و  تسازـس و  ار  وت  شیاتـس  هک  یتسرد  هب  تسین ، یکیرـش  وت  يارب  منکیم ، تعاطا  تباجا و 
هیبلت حیحـص  نتفگ  رب  رداق  هک  يدارفا  دراد . بابحتـسا  نآ  رارکت  یلو  تسین  بجاو  هبترم  کـی  زا  شیب  هیبلت  نتفگ   2 تسین .» وت  يارب 
هیبلت دناوتیمن  یسک  رگا  دیامن و  ادا  حیحص  روط  هب  هتفرگ و  دای  ار  هیبلت  ظافلا  هک  تسا  مزال  دوش  مرُحم  دهاوخیم  هک  یسک  دنتسین 1 

همیمض نآ  هب  ار  یسراف  همجرت  و  دیوگب ، دناوتیم  هچ  نآ  دشن ، نکمم  مه  نیقلت  رگا  و  دیامن ؛ نیقلت  وا  هب  يرگید  دنک ، ادا  حیحـص  ار 
صخش  2 تسا . نتفرگ  بئاـن  همجرت و  نتفگ  دـناوتیم و  هک  يرادـقم  هب  نتفگ  نیب  عمج  تروـص ، نیا  رد  ّبحتـسم  طاـیتحا  و  دـیامن .
نکمم راـک  نیا  رگا  دـهدیم و  تکرح  ار  دوخ  ناـبز  دـیامنیم و  هراـشا  هیبلت  يارب  دوخ  تشگنا  اـب  یبلق ، ّتین  اـب  هارمه  لـال  گـنگ و 

، دنـشابن هیبلت  نتفگ  رب  رداق  ناـشدوخ  رگا  دـنیامن  مرُحم  ار  يّزیمم  ریغ  هچب  اـی  هناوید  صخـش  دـنهاوخب  هاـگ  ره   3 دریگب . بئان  دـشابن ،
دیامن کش  تاقیم ، زا  نتشذگ  زا  لبق  مارحا و  سابل  ندیـشوپ  زا  دعب  یـسک  رگا  هیبلت 1  رد  کش  دـیوگیم . هیبلت  اهنآ  ياج  هب  يرگید 

تـسرد ار  نآ  هک  دنک  کش  هیبلت ، نتفگ  زا  دـعب  رگا   2 دـیوگب . هیبلت  هتفگن و  هیبلت  هک  نیا  رب  دراذـگب  انب  دـیاب  هن ، اـی  هتفگ  ار  هیبلت  هک 
ای هتفگ  هیبلت  هک  دیامن  کش  تاقیم  زا  نتـشذگ  زا  دعب  رگا   3 تسا . حیحـص  وا  لمع  مارحا و  هتفگ و  تسرد  هک  دراذگب  انب  هن ، ای  هتفگ 

ياههناخ هب  شمـشچ  هک  یماگنه  تسا ، هدش  مرُحم  عّتمت  هرمع  يارب  هک  یـسک  هیبلت 1  عطق  نامز  تسا . هتفگ  هیبلت  هک  دراذـگب  اـنب  هن ،
ندش لخاد  ماگنه  دشاب ، هدـمآ  مرح  جراخ  زا  رگا  تسا  هدـش  مرُحم  هدرفم ، هرمع  يارب  هک  یـسک   2 دـیامنیم . عطق  ار  هیبلت  داتفا ، هکم 
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هک یسک   3 دیامنیم . عطق  ار  هیبلت  ادخ ، هناخ  ندـید  ماگنه  هتفر  نوریب  هّکم  زا  هرمع ، مارحا  يارب  هچنانچ  و  دـیامنیم ؛ عطق  ار  هیبلت  مرح 
غلابان صخش  هک  تسا  زئاج  ناکدوک 1  لافطا و  مارحا  ّجح و  دیامنیم . عطق  ار  هیبلت  هفرع ، زور  رهظ  ماگنه  تسا ، هدش  مرُحم  جح  يارب 

دوش جراخ  مارحا  زا  حیحـص ، وحن  هب  لامعا  ماجنا  اب  دیاب  دش ، مرُحم  یحیحـص  هنوگ  هب  رگا  و  دیامن ، مرُحم  ار  وا  يرگید  ای  دوش ، مرُحم 
يّدح هب  رگا  فلا  تسا : هنوگ  ود  رب  غلاب  ریغ  صخش   2 دوشیمن . لالح  يو  رب  مارحا  تامّرحم  و  دنامیم ، یقاب  مارحا  تلاح  هب  هن  رگ  و 

، وا ّیلو  هزاجا  طوحا  رب  انب  دشاب  لام  رد  فّرصت  بجوم  وا  ندش  مرُحم  رگا  یلو  دوش ؛ مرُحم  شدوخ  دناوتیم  دشاب ، ّزیمم »  » هک هدیـسر 
رگا و  دـناشوپیم ، وا  هب  ار  مارحا  ياهـسابل  دریگیم ، هدـهع  رب  ار  وا  لاـمعا  رگید  مارحا و  وا ، ّیلو  دـشاب ، ّزیمم  ریغ  رگا  ب  تسا . ربـتعم 

و درادیم ، زاب  مارحا  تامرحم  زا  ار  وا  و  دیوگیم ، هیبلت  وا  ياج  هب  وا  ّیلو  هن  رگ  و  نیقلت ؛ اب  دنچ  ره  دـیوگیم  هیبلت  دـناوتب ، لفط  دوخ 
، دـهد ماجنا  دـناوتیمن  لفط  دوخ  هک  ار  یلمع  ره  و  دـیامنیم ، ّتین  وا  فرط  زا  ّیلو  دروآیم و  اج  هب  دـناوتیم ، شدوخ  هک  ار  یلامعا 
دـهد و رارق  لفط  تسد  رد  ار  هزیر  گنـس  هک  دـشاب  نکمم  رگا  و  تارمج ؛ یمر  تسا  نینچ  مه  دـهدیم و  ماجنا  وا  زا  تباـین  هب  ّیلو ،
ود ره  ار  فاوط  زاـمن  دنـشاب و  رهاـط  ود  ره  فاوط ، لاـح  رد  هک  دـشاب  نکمم  رگا  زین  و  تسا . طوـحا  دـیامن ، یمر  تیفیک  نآ  هب  ّیلو 

كدوک ظفح  رگا  یلب  تسوا ، یلو  هدـهع  رب  تسوا ، يداـع  هقفن  رب  داز  اـم  هک  كدوک  جـح  هنیزه  زا  هچ  نآ   3 تسا . طوحا  دنناوخب ،
رب وا  ینابرق  لوپ  دوش ، مرُحم  ّیلو  هلیـسو  هب  كدوک  هچنانچ   4 دـنیامن . جرخ  شیارب  وا  دوخ  لام  زا  تسا  زئاـج  تسوا ، ندرب  رب  فقوتم 
زا یلاخ  ّیلو ، رب  يدـمع  تارافک  ریاس  توبث  هکلب  دراد ، هراّفک  نآ  أطخ  دـمع و  هک  هچ  نآ  رد  هراّفک  تسوا  رب  نینچ  مه  و  تسا ؛ ّیلو 

. تسین هجو 

مارحا تاّبحتسم 

. ددرگیم رکذ  باتک  نایاپ  تمسق  رد  تاّبحتسم  بادآ و  شخب  رد  هک  نآ  ریغ  لسغ و  لیبق  زا  تسا  یتاّبحتسم  ياراد  مارحا 

مارحا تامّرحم 

تامّرحم دـیامن . بانتجا  اهنآ  زا  دـیاب  دـنوشیم و  هدـیمان  مارحا » تامّرحم   » هک دوشیم  مارح  وا  رب  ییاهزیچ  دوش ، مرُحم  یـسک  هاگ  ره 
ج تسا . مارح  نادرم  رب  طـقف  هک  یتاـمّرحم  ب  تسا . مارح  درم  نز و  زا  مـعا  هـمه  رب  هـک  یتاـمّرحم  فـلا  تـسا : هنوـگ  دـنچ  رب  مارحا 
ءانمتسا 4 ییوشانز 3  روما  ییارحص 2  ناویح  راکش   1 زا : دنترابع  هدـش ، رکذ  تامرحم  عومجم  تسا . مارح  نانز  رب  طقف  هک  یتامّرحم 

همکچ ندیشوپ  هنیآ 9  رد  هاگن  ندیشک 8  همرس  نادرم 7  رب  هتخود  سابل  ندیشوپ  شوخ 6  يوب  لامعتسا  نآ 5  رب  تداهش  حاکن و  دقع 
ندومن 14 تنیز  ندب 13  ناروناج  نتخادنا  نتـشک و   12 هّللا »  » هلالج ظـفل  هب  ندروخ  مسق  مانشد 11  غورد و  نادرم 10  رب  باروـج  و 
نادرم 19 يارب  نتفر  هیاس  ریز  نانز 18  رب  ور  ندناشوپ  نادرم 17  رب  رس  ندیناشوپ  ندب 16  زا  وم  ندومن  ادج  ندب 15  هب  نغور  ندیلام 
دیص و دننام  تامرحم  زا  یـضعب  رکذتمرح : هایگ  تخرد و  ندنک  حالس 22  نتشادرب  نتفرگ 21  نخان  ندـب 20  زا  نوخ  ندروآ  نوریب 

. تسا مارح  دنشابن ، مرُحم  هچ  دنشاب و  مرُحم  هچ  دنشاب  مرح  هدودحم  رد  هک  يدارفا  همه  رب  هایگ  تخرد و  ندنک 

دنوشیم تباث  دمع  ملع و  اب  مارحا  تاراّفک 

2 دمآ . دهاوخ  نآ  حیـضوت  هک  دوشیم  تباث  هراّفک  وا  رب  دراوم  یخرب  رد  دوش ، بکترم  دمع  ملع و  اب  ار  مارحا  تامّرحم  یـسک  رگا   1
هک دیص »  » رد رگم  دوشیمن  تباث  هراّفک  وا  رب  دوش  بکترم  ار  مارحا  تامّرحم  هلأسم ، نتسنادن  ای  یـشومارف  يور  زا  ًاوهـس و  یـسک  رگا 

. دراد هرافک  تروص  ره  رد 
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مارحا تامّرحم  حیضوت 

يرادهگن مارحا  لاح  رد   2 تسین . زیاج  وا  ریغ  مرُحم و  يارب  راکـش ، هب  کمک  مرح و  رد  ندومن  راکـش  ییارحص 1  ناویح  راکش  لّوا :
راکش  3 تسین . زئاج  دشابن ، مرُحم  نآ  هدننک  راکـش  دنچ  ره  راکـش  تشوگ  زا  ندروخ  زین  دشاب و  هدش  راکـش  مارحا  زا  لبق  ول  راکش و 
لاثما دنفـسوگ و  یگناخ و  غرم  یلها و  تاناویح  حـبذ  زین  یهام و  دـننام  دـنک  ایرد  رد  ود  ره  هجوج  مخت و  هک  ییاـیرد  ناویح  ندومن 
ناسنا هک  یناویح  ره  يذوم 1  تاناویح  مکح  تسین . زئاج  نآ  ندروخ  نتشک و  تسا و  ییارحص  ناویح  ءزج  خلم ،  4 درادن . یعنام  نآ ،
یتیذا ثعاب  رگا  نآ  لاثما  هشپ و  نتـشک   2 درادن . یعنام  برقع ، رام و  لاثما  نتـشک  سپ  تسا ؛ زیاج  نآ  نتـشک  دسرتب ، دوخ  رب  يو  زا 

، ذاذـتلا ییوشانز و  هب  طوبرم  روما  زا  يرود  مارحا  لاح  رد  ییوشانز  روما  مّود : هرافک : تسا . زئاج  دـشابن ، لّمحت  لـباق  ًاـفرع  هک  دـنوش 
جح رد  زین  هدرفم و  هرمع  ای  و  عّتمت ، هرمع  يانثا  رد  دشاب ، هک  وحن  ره  هب  ندومن  یکیدزن  : 1 هنوگ دناهنوگ : دنچ  روما  نیا  تسا و  بجاو 
يور زا  هرمع  لاح  رد  یصخش  رگا  دوش  عقاو  هرمع  لاح  رد  رگا  تسا . مارح  مرُحم ، صخش  رب  ءاسن ، فاوط  زامن  ندروآ  اج  هب  زا  شیپ 

وا رب  هراّفک  یلو  دوشیمن  دساف  هرمع  دشاب ، هورم  افـص و  نیب  یعـس  ندومن  مامت  زا  دعب  رگا  فلا  دیامن  یکیدزن  وحن  ره  هب  دـمع  ملع و 
مامت ار  هرمع  دیاب  یلو  تسا  دـساف  زین  شاهرمع  دوش ، عقاو  یعـس  زا  شیپ  لمع  نیا  رگا  ب  تسا . رتش  کی  شاهراّفک  دوشیم و  بجاو 

جح  » هب لیدبت  وا  جح  دشاب ، گنت  تقو  رگا  دروآ و  اج  هب  ار  نآ  دیاب  جح ، لامعا  زا  شیپ  دشاب ، عّتمت  هرمع  رگا  و  دیامن ؛ هداعا  دـنک و 
فلا دوش  عقاو  رعشم  فوقو  زا  لبق  رگا  هدنیآ . لاس  رد  تسا  جح  هداعا  طوحا  دروآیم و  اج  هب  هدرفم  هرمع  نآ  زا  دعب  دوشیم و  دارفا »

دنهد و هراّفک  دنیامن و  مامت  ار  جح  دیاب  دوشیم و  دساف  ود  ره  جح  دـشاب ، هدـش  عقاو  ود  ره  تیاضر  اب  دـمع و  ملع و  اب  لمع  نیا  رگا 
نز رگا  ب  دنـشاب . بئان  ای  دـشاب  ناشدوخ  فرط  زا  ای  دـشاب  بحتـسم  هچ  بجاو و  ناشجح  هچ  دـنیامن ، هداعا  هدـنیآ  لاـس  رد  ار  جـح 

لمع نیا  هراّفک  هراّفک : دوب . دهاوخن  يزیچ  نز  رب  دوشیم و  تباث  هراّفک  ود  درم  رب  دوشیمن و  دـساف  وا  جـح  هدوب ، لمع  نیا  رب  روبجم 
مزال طایتحا  رب  انب  رکذـت : تسا . دنفـسوگ  کی  رقف ، تروص  رد  واـگ و  کـی  ندوب  طّـسوتم  تروص  رد  رتش و  کـی  یئاراد  تروص  رد 

نآ هب  ندیـسر  ات  تشگزاب  رد  زین  کسانم و  نایاپ  ات  لمع  نیا  عوقو  ّلـحم  زا  دـنهدیم  ماـجنا  دـعب  لاـس  هک  یّجح  جـح و  نآ  رد  تسا 
عقاو رعـشم  فوقو  زا  دـعب  رگا  تسین . مزال  ًاقلطم  قیرفت  ًارهاظ  دـندرگزاب ، يرگید  هار  زا  رگا  یلو  دـشاب ، ییادـج  درم  نز و  نیب  عضوم 

دوشیم بجاو  وا  رب  هراّفک  دوش ، عقاو  نآ  موس  رود  لامکا  زا  لبق  هکلب  ءاسن  فاوط  زا  شیپ  دمع  ملع و  يور  زا  راک  نیا  رگا  فلا  دوش 
نیا ءاسن ، فاوط  مجنپ  رود  زا  دعب  رگا  ب  دشاب . مجنپ  رود  لامکا  زا  شیپ  رگا  طایتحا  رب  انب  تسا  نینچ  مه  دوشیمن و  دساف  جـح  یلو 

رد رگا  تسا . نداد  هراّفک  رد  بحتـسم  طایتحا  هچ  رگا  درادـن  مه  هراّفک  رهـشا  رهظا و  رب  اـنب  تسا و  حیحـص  وا  جـح  دوش ، عقاو  لـمع 
بجاو وا  رب  هراّفک  یلو  تسا ، حیحـص  شاهرمع  دوش ، عقاو  یعـس  زا  دـعب  دـمع  ملع و  يور  زا  راک  نیا  رگا  فلا  دوش  عقاو  هدرفم  هرمع 

نینچ زین  عّتمت  هرمع  هک  تسا  نیا  باحصا  ياواتف  رهاظ  دهدب و  دیاب  هراّفک  تسا و  دساف  شاهرمع  دشاب ، یعـس  زا  لبق  رگا  ب  دوشیم .
رّکذت دنک . هداعا  نآ  زا  دـعب  دـیامن و  مامت  ار  هدـش  دـساف  هرمع  نامه  هک  طوحالا  یلع  تسا  مزال  و  تسا . طایتحا  قفاوم  نیمه  تسا و 

مکح نیا  درادن و  مه  هراّفک  تسا و  حیحص  جح ، هرمع و  دوش ، عقاو  لهج  يور  زا  ای  ًاوهس  راک  نیا  رگا  هتشذگ  دراوم  یمامت  رد  ّمهم :
دـسوبب و توهـش  يور  زا  ار  دوـخ  نز  هک  تـسین  زیاـج  مرُحم ، صخـش   1 : 2 هنوگ دیـص . رگم  تسا  يراـج  مارحا  تاـمّرحم  یماـمت  رد 

رگا و  دـهدب . هراّفک  طایتحا  رب  انب  رتش  کی  دـشن ، جراخ  رگا  و  دراد ؛ هراّفک  رتش  کی  دـش ، جراخ  مه  ینم  دـش و  عقاو  راک  نیا  هچنانچ 
ندیـسوب رد  مکح  نیا  هک  تسا  نیا  رهاظ  هکلب  طوحا  و  دراد ؛ هراّفک  دنفـسوگ  کی  طوحا  رب  انب  دشابن ، توهـش  يور  زا  نز ، ندیـسوب 

یـضار نز  هچ  رگا  دسوبب  هدشن  جراخ  مارحا  زا  زونه  هک  ار  دوخ  نز  هدش ، جراخ  مارحا  زا  هک  یـصخش  رگا   2 تسا . يراج  مه  هّیبنجا 
نیا نودب  توهش  اب  درادن و  یعنام  توهش  نودب  رـسمه  ندب  ندرک  سمل  : 3 هنوگ دهد . هراّفک  دنفـسوگ  کی  دیاب  طایتحا  رب  انب  دشابن 

هب توهش  يور  زا  مرُحم  هاگ  ره   1 : 4 هنوگ دهد . هراّفک  رتش  کی  دـیاب  ینم  جورخ  اب  دراد و  هراّفک  دنفـسوگ  کی  دوش ، جراخ  ینم  هک 
نودـب ای  دـیاین ، نوریب  ینم  یلو  دـنک  هاگن  توهـش  يور  زا  رگا  و  دـهد ؛ هراّفک  رتش  کـی  دـیاب  دـیآ ، نوریب  ینم  دـنک و  هاـگن  دوخ  نز 
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رتش کی  طوحا  رب  انب  دوش  جراخ  ینم  دنک و  هاگن  یبنجا  نز  هب  مارح  وحن  هب  رگا   2 درادن . هراّفک  دیایب ، نوریب  ینم  دنک و  هاگن  توهش 
جراخ ینم  رگا  و  دـهدب ؛ هراّفک  دنفـسوگ  کی  دـشاب ، ریقف  رگا  و  واگ ؛ کی  دـشاب ، طسوتم  وا  عضو  رگا  و  دـشاب ؛ اراد  رگا  دراد  هراّفک 

مزال دوش ، جراخ  ینم  دیامن و  یخوش  هبعالم و  دوخ  رسمه  اب  مرُحم  هاگ  ره   3 درادن . هراّفک  رهظالا  یلع  یلو  هدش  بکترم  مارح  دوشن ،
دـهد و هراّفک  رتش  کـی  و  تسا ، مارح  مرُحم  رب  دریگ  تروص  هک  يوحن  ره  هب  ءانمتـسا  ءانمتـسا » : » موس دـهدب . هراّـفک  رتش  کـی  تسا 

دقع مراهچ : تسا . طوحا  تسا ، مارح  زین  مارحا  ریغ  لاح  رد  هک  ییانمتسا  دروم  رد  لوق  نیا  دناهتسناد و  جح  داسف  ثعاب  ار  نآ  یـضعب 
ِدقع هچ  و  هن ، ای  دـشاب  مارحا  لاح  رد  يرگید  نآ  هچ  تسا ، مارح  يرگید ، ای  دوخ  يارب  مارحا  لاـح  رد  ندومن  دـقع  جاودزا و  حاکن 1 
دوخ يارب  تسا  مرُحم  هک  یـصخش  رگا  فلا  تسا : تروص  دنچ  ياراد  دش ، عقاو  يدقع  مارحا ، لاح  رد  رگا   2 نآ . ریغ  ای  دشاب  یمئاد 

نآ اب  دناوتیمن  هاگ  چیه  ینعی  دوشیم ، لصاح  وا  يارب  يدبا  تمرح  دـشاب ، هتـشاد  تمرح  هب  ملع  هک  یتروص  رد  دـیامن ، دـقع  ار  ینز 
هتـشاد تمرح  هب  ملع  دنک و  یکیدزن  نز  نآ  اب  رهوش  دیامن و  دقع  مرُحم  صخـش  يارب  ار  ینز  یـصخش  هاگ  ره  ب  دـیامن . جاودزا  نز 

، دقع سلجم  رد  ندش  دهاش   3 تسا . هتشاد  تمرح  هب  ملع  رگا  دوشیم  بجاو  زین  نز  رب  دوشیم و  بجاو  رتش  کی  مادک  ره  رب  دنشاب ،
هدوب نآ  رب  دـهاش  مارحا  زا  لبق  هچ  رگا  تسین  زئاج  هدـش ، عقاو  اًلبق  هک  يدـقع  رب  نداد  یهاوگ  طایتحا  رب  اـنب  زین  تسا و  مارح  مرُحم  رب 

ندییوب وحن  هب  هچ  دنراد ، شوخ  يوب  نارفعز ، دننام  هک  يداوم  رطع و  عاونا  شوخ و  يوب  لامعتسا  شوخ 1  يوب  لامعتسا  مجنپ : تسا .
بیط ریغ  رد  تمرح  نکل  دـشاب ، نآ  رد  شوخ  يوب  هک  یـسابل  ندیـشوپ  تسا  نینچمه  تسا و  مارح  مرُحم  رب  ندـیلام ، ای  ندروخ و  اـی 
هکلب تسین  مولعم  سرو ، روفاک و  ربنع و  نارفعز و  کسم و  دوشیم و  لامعتـسا  بیط  يارب  هک  وبـشوخ  ياهنغور  دـننام  ۀـمرحلا  مّلـسم 

« بیس  » لثم وبشوخ  ياههویم  ندییوب  ندروخ و   2 تسا . یشوخ  يوب  ره  زا  يرود  طوحا  تسین  هجو  زا  یلاخ  ًالامعتسا  ًاّمـش و  نآ  زاوج 
، وب زا  ینیب  نتفرگ   3 درادن . یعنام  دـنلامیم ، همّظعم  هبعک  هب  هک  تسا  صوصخم  يرطع  هک  قولخ »  » ندـییوب زین  و  درادـن . یعنام  هب »  » و

صخش ب  دریگب . ار  دوخ  ینیب  تسا  مارح  نآ  لامعتسا  هک  بیط  ره  ندیشوپ  ای  ندروخ  هب  دوش  جاتحم  مرُحم  رگا  فلا  دراد : تلاح  ود 
شوخ يوب  لامعتـسا  هراّفک  هراّفک : درادن . یعنام  نآ  زا  رارف  يارب  نتفر  دنت  یلب  دریگب ، دـب  يوب  زا  ار  دوخ  ینیب  دـیابن  يوقا  رب  انب  مرُحم 

ندیشوپ تسا : مارح  مرحم  درم  رب  لیذ  يایشا  ندیشوپ  نادرم  رب  هتخود  سابل  ندیشوپ  مشـش : تسا . دنفـسوگ  کی  بجاو  طایتحا  رب  انب 
ینتفاب ای  ینتخود  دنچ  ره  دشاب  رادنیتسآ  هک  یـسابل  ره  دشاب ؛ راد  همکد  هک  یـسابل  ره  راولـش ؛ ابع و  نهاریپ و  لثم  فراعتم ، ياهـسابل 
هتخود ییاپمد  ندیشوپ  دشاب ؛ هتخود  نآ  دنب  هک  یتعاس  طوحا . رب  انب  دشاب ، مک  دنچ  ره  دشاب  هتخود  يوحن  ره  هب  هک  یسابل  ره  دشابن ؛

لوپ نآ  رد  هک  ینایمه  نتـسب و  رمک  هب  درادن  تمرح  ینتخود  لامعتـسا  هک  يدراوم  طایتحا . رب  انب  هدش ، هتخود  شفک  ندیـشوپ  هدـش .
ياپ تسد و  زا  هدافتسا  دراد . هراّفک  ًاطایتحا  یلو  دراد ، زاین  نآ  هب  هک  یـسک  يارب  هتخود  ِدنبقتف  ندیـشوپ  رهظا . رب  انب  دوشیم  هتـشاذگ 

هب نآ  لصو  مارحا و  سابل  ندز  هرگ  دناشوپن . ار  رس  یلو  باوخ ، يارب  هدافتسا  تهج  وتپ  ای  فاحل  دیامنن . قدص  ششوپ  رگا  یعونصم 
نآ ضعب  زین  نزوس  قاجنس و  بوچ و  لثم  هلیسو  هب  و  دشاب ؛ رگید  ضعب  هب  نآ  ضعب  ول  تسا و  مارحا  سابل  ندز  هرگ  كرت  طوحا  مه 

سابل ندیشوپ  رّکذت : درادن . یعنام  نآ ، لثم  شک و  خن و  اب  نآ  نتـسب  نآ و  لاثما  گنـس و  ندراذگ  یلو  دنکن  لصو  رگید  ضعب  هب  ار 
ملع و يور  زا  هتخود  سابل  ندیـشوپ  هراّفک  هراّفک : نیزاّفق .»  » شکتـسد رگم  درادـن ، یعناـم  ناـنز  يارب  دـشاب ، هک  يوحن  ره  هب  هتخود 

نیا رد  هک  درادن  دـندنبیم  رمک  رود  هک  ار  ياهماج  هک  یـسک  رگم  دـشاب ؛ يرورـض  نآ  ندیـشوپ  دـنچ  ره  تسا  دنفـسوگ  کی  دـمع ،
ود ياراد  مارحا ، لاح  رد  ندیشک  همرـس  ندیـشک  همرـس  متفه : تسا . لّمات  هراّفک  بوجو  رد  دشوپ ، هب  راولـش  نآ  ياج  هب  رگا  تروص 

ب درادن . یعنام  اوادم  يارب  تنیز  دصق  نودب  یلو  تسا  مارح  نّیزت ، قدص  اب  ای  تنیز  دصق  هب  هایس  همرس  ندیـشک  فلا  تسا : تروص 
نآ رد  شوخ  يوب  هک  تسا  ياهمرـس  كرت  رد  طایتحا  زین  تنیز و  دـصق  اب  دـشابن  هایـس  هک  تسا  ياهمرـس  لامعتـسا  كرت  رد  طاـیتحا 

ندیـشک همرـس  هراّفک : درادن . یعنام  نآ  لامعتـسا  تنیز ، دصق  نودب  دـشابن ، نآ  رد  شوخ  يوب  دـشابن و  هایـس  همرـس ، رگا  یلو  دـشاب ،
هب هنیئآ  هب  ندرک  هاـگن  رگا  ب و  تسا ؛ مارح  دـشاب  تنیز  تهج  فـلا  رگا : هنییآ  رد  ندرک  هاـگن  هنیئآ 1  رد  هاگن  متـشه : درادن . هراّفک 
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، نآ لاثما  بقع و  ندـید  يارب  نیـشام  هنیئآ  رد  هدـننار  ندرک  هاگن  ای  دراد ، زاین  ندرک  هاـگن  هب  هک  یـضیرم  دـننام  دـشابن ، تنیز  روظنم 
، هنیئآ زا  ریغ  یلقیـص  ماسجا  رد  ندرک  هاگن   3 درادن . یعنام  يوقا  رب  انب  درم  نز و  يارب  تنیز  دـصق  نودـب  ندز  کنیع   2 درادن . یعنام 
همکچ و ندیشوپ  نادرم 1  يارب  اپ  يور  مامت  ندـناشوپ  مهن : درادـن . هراّفک  هنیآ  رد  هاگن  هراّفک : درادـن . یعنام  نآ ، ریغ  هشیـش و  دـننام 
همکچ و دـننام  هک  نیا  ول  دـناشوپ و  هب  ار  اپ  تشپ  مامت  هک  تسا  يزیچ  ره  ندیـشوپ  كرت  طوحا  و  تسا ؛ مارح  مرُحم ، درم  رب  باروج 

نآ لاثما  ییاپمد و  مرُحم ، درم  يارب  رگا   2 درادن . یعنام  ششوپ  قدص  نودب  اپ  تشپ  ندناشوپ  یلو  ندیـشوپ ؛ قدص  اب  دشابن  باروج 
. دفاکـشب ار  نآ  يور  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دش ، يرورـض  باروج  همکچ و  ندیـشوپ  دـشن و  ادـیپ  دـناشوپیمن ، ار  اپ  يور  هک 

يرترب تابثا  يارب  یشورفرخف   2 تسا . رتدیدش  مارحا  لاح  رد  نآ  تمرح  مارح ، ِمانـشد  غورد و  مانـشد 1  غورد و  مهد : درادن . هراّفک :
: هراّـفک تسین . مارح  دوشن ، بجوم  رگا  تسا و  مارح  هسفن  دـح  یف  لـمع  نیا  دوـش ، نارگید  هب  تناـها  بجوـم  رگا  نآ  لاـثما  دوـخ و 

نآ هب  هک  هّللا » یلب و   » و هّللا » ال و   » زین و  هّللاب »  » و هّللا » و   » هلالج ظفل  هب  ندروخ  مسق   1 هّللا »  » هلالج ظفل  هب  ندروخ  مسق  مهدزای : درادن .
ندروخ مسق  هلیـسو  هب  رگا  فلا  تسا : هدش  ءانثتـسا  ندروخ ، مسق  تمرح  زا  دروم  دنچ   2 تسا . مارح  مرُحم  رب  دوشیم ، هتفگ  لادـج » »

، دشاب هتشاد  يرگید  ضرغ  هکلب  دشابن ، ندروخ  مسق  وا  دصق  رگا  ب  درادن . یعنام  ندروخ  مسق  دورب ، نیب  زا  یلطاب  ای  دوش  تباث  یقح 
وا مسق  رگا  فلا  ندروخ  مسق  هراّفک  درادن . یعنام  نک » لیم  اذغ  نیا  زا  ادخ  هب  ار  وت  : » دیوگب هک  نیا  لثم  میظعت ، ای  تبحم  راهظا  دننام 
هب دشاب  هدروخ  مسق  رتشیب  هبترم  ود  زا  رگا  ب  دیامن . رافغتسا  دیاب  درادن و  هراّفک  دشاب ، هتشذگن  هبترم  ود  زا  دشاب و  تسار  نخـس  يارب 

نخـس يارب  وا  مسق  رگا  ج  تسا . لّمات  دروم  هراّـفک  بوجو  دـشابن ، یپ  رد  یپ  رگا  و  دراد ؛ هراّـفک  دنفـسوگ  کـی  یپ ، رد  یپ  تروص 
رد و  تسین ؛ هجو  زا  یلاخ  هکلب  واگ و  کی  طایتحا  رب  انب  یپ  رد  یپ  تروص  هب  مود  هبترم  رد  دنفسوگ ؛ کی  هبترم  کی  رد  دشاب ، غورد 

دـشاب هدادـن  هراّفک  اهنآ  نیب  رد  دـشابن و  یپ  رد  یپ  هک  یتروص  رد  و  تسین . هجو  زا  یلاخ  رتش ، واگ و  نایم  رییخت  یپ ، رد  یپ  هبترم  هس 
نتخادـنا نتـشک و  مهدزاود : درادـن . هراّفک  رهظالا  یلع  دـشاب ، زئاج  ندروخ ، مسق  هک  یتروص  رد  تسا د  لّمأت  لحم  هراّفک  نیا  تابثا 

نداتفا بجوم  رگا  نآ  ندرک  اجباج  و  تسین ؛ هجو  زا  یلاخ  مرُحم ، سابل  ندب و  زا  نآ  نتخادنا  شپش و  نتـشک  تمرح  ندب 1  ناروناج 
هراّفک هراّفک : تسا . زئاج  اهنآ  ندـنارات  تسا و  طایتحا  قفاوم  اهنآ  نتـشک  تمرح  کک  لثم  شپـش  ریغ  رد  و  درادـن ؛ یعناـم  دوشن ، نآ 

هب رتشگنا  ندرک  تسد  هب  ندومن 1  تنیز  مهدزیس : تسا . ریقف  هب  ماعط  تشم  کی  نداد  بجاو ، طایتحا  رب  انب  شپش ، نتخادنا  ای  نتشک 
؛ تسا لّمأت  دروم  نآ  زاوج  دشاب ، تنیز  يارب  رگا  نتـسب  انح   2 درادن . یعنام  بابحتـسا  دصق  هب  یلو  تسا ؛ مارح  مرُحم  رب  تنیز ، دصق 

گنر نانز و  ندرک  شیارآ   3 درادن . یعنام  رهظا  رب  انب  دـنامب  یقاب  مارحا  لاح  ات  نآ  رثا  هک  يروط  هب  ددـنبب  انح  مارحا  زا  لبق  رگا  یلو 
ِناوناب رب  تنیز  دـصق  هب  تاجالط  رویز و  ندیـشوپ   4 دـشابیمن . زیاج  مارحا ، لاح  رد  تنیز  تهج  ندـب  هب  مِرِک  ندـیلام  اهوم و  ندرک 

دوخ و رهوش  هب  ار  نآ  دیابن  یلو  درادن  یعنام  هتشاد ، نآ  ندیـشوپ  هب  تداع  مارحا  زا  شیپ  هک  يرویز  ندیـشوپ  یلو  تسا  مارح  مرُحم ،
تـسین زیاج  يوقالا  یلع  دشابن  مه  وبـشوخ  دنچ  ره  ندب  هب  نغور  ندیلام  ندب 1  هب  نغور  ندـیلام  مهدراهچ : دـهد . ناشن  نادرم  رگید 

يوب مارحا  لاح  ات  ًاعطق  هک  يوحن  هب  مه  مارحا  زا  لبق  دشاب ، هتشاد  شوخ  يوب  رگا  ندب  هب  نغور  ندیلام   2 دشاب . يرورض  مزال و  رگم 
هتـشاد شوخ  يوب  نغور  رگا  هراّفک : دورب . نیب  زا  نآ  يوب  ات  دنک  ربص  دـیاب  ناکما ، تروص  رد  دـیلام  رگا  و  تسین ؛ زیاج  دـنامیم  نآ 

. درادن هراّفک  دشاب ، هتـشادن  شوخ  يوب  رگا  و  طوحالا ؛ یلع  دشاب  هدیلام  ترورـض  يارب  دنچ  ره  تسا  دنفـسوگ  کی  نآ  هراّفک  دـشاب 
هک نیا  هچ  دنک ، ادج  دشاب ، وم  کی  دنچ  ره  ار  يرگید  ای  دوخ  يوم  دیابن  تسا  مرُحم  هک  یـصخش  ندب 1  زا  وم  ندومن  ادج  مهدزناپ :

هدش انثتسا  ترورـض ، دراوم  رد  وم  ندنک   2 نآ . ریغ  ای  تسد  ای  دشاب  یقرب  نیـشام  هلیـسو  هب  هچ  و  دشابن ؛ ای  دـشاب و  مرُحم  يرگید  نآ 
مشچ رد  اًلثم  ای  دوش  رگید  یتحاران  ای  درد و  رس  بجوم  وم  يدنلب  ؛ دوش شپـش  لثم  یناروناج  ندش  دایز  بجوم  رگا  هک : نیا  لثم  تسا 
ندب ندناراخ   4 تسا . هیدف  بوجو  مدع  نآ  رد  رهظا  درادن و  یعنام  لسغ  وضو و  ببـس  هب  دوشیم  هدنک  دوخ  هب  دوخ  هچ  نآ   3 دشاب .

هچ دشارتب  ار  دوخ  رـس  رگا  فلا  تسا : هنوگ  دنچ  رب  وم  ندیـشارت  ندنک و  هراّفک  هراّفک : درادن . یعنام  دتفین ، ییوم  هک  يروط  هب  رـس  و 
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کی زا  شیب  هب  ندرک  ریـس  هچ  رگا  ریقف  هد  ندرک  ریـس  ای  هزور ، زور  هس  ای  تسا ، دنفـسوگ  کی  شاهراّفک  دشابن ، هچ  دشاب و  يرورض 
دنفـسوگ کی  يوقا  رب  انب  شاهراّفک  دـنکب ، ار  دوخ  لغب  ود  ره  ریز  يوم  رگا  ب  دـهدن . دـم  کی  زا  رتمک  یلو  طایتحا  رب  انب  دـشاب  دـم 

و دـشکب ، تسد  شتروص  رـس و  هب  وم  نداتفا  هب  نانیمطا  مدـع  اب  رگا  ج  دـهد . ماعط  ار  ریقف  هس  دـنَکب ، ار  فرط  کـی  يوم  رگا  تسا و 
ار رس  زین  نآ و  زا  یتمسق  ای  رـس  ندیناشوپ  نادرم 1  رب  رـس  ندیناشوپ  مهدزناش : دهدب . ریقف  هب  ماعط  تشم  کی  دیاب  دتفایب ، وم  زا  يزیچ 

زئاج طایتحا  رب  انب  رـس ، يور  يزیچ  ندرک  لمح  ندراذـگ و  و  اهـشوگ . ندـیناشوپ  تسا  نینچ  مه  تسین و  زیاج  ندرب ، ورف  بآ  ریز  هب 
قدص ندیناشوپ  ای  هدش ، انثتسا  رس ، ندیناشوپ  تمرح  زا  يدراوم   2 رگید . تاعیام  زا  بآ  ریغ  رد  رس  ندرب  ورف  تسا  نینچ  مه  تسین و 

نآ رد  رس  زا  یتمسق  هک  نیا  ول  شلاب و  يور  رس  ندراذگ  ب  کشم ؛ دنب  نتخادنا  زین  درد و  رس  تهج  هب  لامتسد  نتـسب  فلا  دنکیمن 
هب رـس  ندیناشوپ  كرت  یلوا  طوحا و   3 دـهد . ماجنا  جـیردت  هب  ار  راک  نیا  رگا  هتبلا  رـس  ندومن  کشخ  د  نتفرگ ؛ شود  ج  دوش ؛ لخاد 

زاوج هچ  رگا  دشاب  بحتـسم  هچ  رگا  لسغ  وضو و  لثم  یعرـش ، ای  یفرع  ترورـض  دراوم  ریغ  رد  تسا  تسد  دننام  ندب  ياضعا  هلیـسو 
و تسا ؛ دنفسوگ  کی  رس ، ندناشوپ  هراّفک  هراّفک : دراد . لاکشا  مارحا ، لاح  رد  یعونـصم  يوم  نتـشاد  رـس  رب   4 تسین . هجو  زا  یلاخ 

رگا ًاصوصخ  تسا  هراّفک  ندومن  رارکت  طوحا  دادن  رگا  و  تسا ؛ هراّفک  ددعت  يوقا  داد ، هراّفک  اهنآ  نیب  رد  دوش و  رارکت  ندناشوپ  رگا 
لاح رد  ناوناب  نانز 1  رب  ور  ندناشوپ  مهدفه : دشاب . هتفرگ  تروص  سلجم  دنچ  رد  ندناشوپ  رگا  ًاصوصخ  دشاب و  هدناشوپ  رذع  نودب 

، ندناشوپ تمرح  زا  لیذ  دراوم   2 دنناشوپ . هب  نآ ، لاثما  باقن و  ای  هیشوپ  هلیسو  هب  ار  نآ  زا  یتمـسق  ای  دوخ و  تروص  مامت  دیابن  مارحا 
، نآ لاثما  سگم و  زا  يریگولج  دننام  دشاب ، مزال  ندـناشوپ  رگا  ندـیباوخ ب  لاح  رد  ندراذـگ  شلاب  رب  رـس  فلا  تسا : هدـش  ءانثتـسا 

دعب یلو  درادن  یعنام  يزامن ، ِششوپ  تیاعر  هب  ندومن  لصاح  نانیمطا  تهج  زامن  يارب  تروص  زا  یتمـسق  ندیناشوپ  ج  درادن . یعنام 
، ًاقلطم هکلب  مرحمان  زا  نتفرگ  ور  تهج  ای  زاـمن  لاـح  رد  تروص  يولج  رداـچ  لـثم  ندومن  نازیوآ  د  درادرب . ار  نآ  ًاروف  دـیاب  زاـمن  زا 

زیاج دوش ، ماجنا  جـیردت  هب  رگا  تروص  ندرک  کشخ  ه  دـنیامن . يریگولج  تروص  هب  نآ  ندروخ  زا  هک  تسین  مزـال  درادـن و  یعناـم 
ریس ماگنه  رد  نادرم  نتفر  هیاس  ریز  مهدجه : تسا . لّمات  نانز ، رب  ور  ندیشوپ  يارب  دنفـسوگ  کی  هراّفک  ندش  تباث  رد  هراّفک : تسا .
ریز  1 درادن . یعنام  نتفر ، تباث  هیاس  ریز  یلو  طوحالا ، یلع  دشاب  رس  يالاب  زا  فرحنم  هچ  رگا  دنورب  كرحتم  هیاس  ریز  دیابن  زور ، رد 

ای نیـشام  رد  هچ  زور  رد  تکرح  ریـس و  ماگنه  نابیاس  نتفرگ  رـس  رب  ای  نتفر  هیاس  ریز  فلا  دراد : تلاـح  دـنچ  نادرم  يارب  نتفر  هیاـس 
دنکیم تکرح  صخش  هارمه  تسین و  رس  يالاب  هک  يزیچ  هلیـسو  هب  تسا  نتخادنا  هیاس  كرت  طوحا  ب  تسین . زیاج  هدایپ ، ای  امیپاوه 

ج درادن . یعنام  نامتخاس  تخرد و  ای  هداتسیا  نیشام  لثم  دراد  هیاس  هک  يزیچ  رانک  رد  تکرح  یلو  نیشام ، هراوید  لمحم و  هیاس  لثم 
د دراد . زور  هب  صاصتخا  طـقف  نآ  ّتیعونمم  درادـن و  یعناـم  بش ، رد  ندرک  تکرح  راد  فقـس  نیـشام  رد  بش و  رد  لـثم  لالظتـسا 
، دورب هناخ  همیخ و  رد  تحارتسا  تهج  هب  رگا  نآ  ریغ  ای  ینم  تاـفرع و  رد  هچ  هکم و  رد  هچ  دومن ، لزنم  ییاـج  رد  مرُحم  هک  یماـگنه 

نتفر هیاس  ریز   2 دورب . هیاس  ریز  دـیابن  طوحا  رب  انب  همیخ  هناخ و  نوریب  رد  جـئاوح  يارب  ِدـمآ  تفر و  دّدرت و  ماگنه  یلو  درادـن ، یعنام 
هیاس ریز  يرورـض  دراوم  ریاـس  ناراـب و  امرـس و  اـمرگ و  تّدـش  تهج  هب  نادرم  رگا   3 درادـن . عنام  یتروص  چـیه  رد  نانز  ناـکدوک و 

: هراّفک درادن . یعنام  نتفر  هیاس  ریز  تهج  زا  نآ  لثم  لنوت و  لخاد  رد  تکرح  هک  دـش  مولعم   4 دراد . هراّفک  یلو  تسین ، مارح  دنورب ،
، مارحا ره  رد  دوش  رارکت  نتفر  هیاس  ریز  رگا  و  ًارارطضا ؛ هچ  دشاب و  هتفر  ًارایتخا  هچ  تسا  دنفـسوگ  کی  يدمع ، نتفر  هیاس  ریز  هراّفک 

نوخ ندش  جراخ  ببـس  دنادیم  هک  يراک  دیابن  مرُحم  صخـش  دوخ 1  ندـب  زا  نوخ  ندروآ  نوریب  مهدزون : تسا . یفاک  هراّـفک  کـی 
ندناراخ یتحاران ، عفر  يارب  موزل و  تلاح  رد   2 دشاب . نآ  ریغ  ای  نادند  ندنک  هب  هچ  دشاب و  ندب  ندناراخ  هب  هچ  دـهد ، ماجنا  دوشیم ،

ندز كاوسم  هک  دشاب  هتشاد  ملع  رگا  مرُحم  صخش   3 درادن . یعنام  دوش ، نوخ  ندمآ  نوریب  بجوم  هک  نیا  ول  نادند و  ندنک  ندـب و 
نوخ ندمآ  نوریب  بجوم  درادن  نیقی  هک  یلمع  نداد  ماجنا   4 دنک . كرت  ار  نآ  دیاب  طایتحا  رب  انب  دوشیم ، نوخ  ندمآ  نوریب  بجوم 

نوریب هراّفک : درادن . یعنام  دوشیم ، جراخ  نوخ  دـننادب  رگا  یتح  ترورـض  لاح  رد  ضیرم  هب  لوپمآ  قیرزت   5 درادن . یعنام  دوشیم ،
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زیاج نآ ، زا  یتمـسق  ای  دوخ  نخان  مامت  نتفرگ  مارحا  لاح  رد  نتفرگ  نخان  متـسیب : درادن . هراّفک  یتروص  چیه  رد  ندب  زا  نوخ  ندروآ 
هراّفک فلا  تسا : لیذ  بیترت  هب  دـمع  ملع و  اـب  نخاـن  نتفرگ  هراّـفک  هراّـفک : دـشاب . تیذا  بجوم  نآ  ندـنام  یقاـب  هک  نآ  رگم  تسین 

رگا یلو  تسا ؛ دنفـسوگ  کی  اهتـسد  ياهنخان  یمامت  نتفرگ  هراّفک  ب  تسا . ماعط  ّدُم  کی  مادک  ره  يارب  نخان ، دـنچ  ای  کی  نتفرگ 
نتفرگ مکح  تسا  روط  نیمه  و  دـنکیم ، تیافک  هیقب  يارب  دـم  نداد  نامه  دـشاب ، هداد  دـُم »  » هب هراّفک  اهنآ  يارب  نتفرگ  نخان  نیب  رد 
هراّفک نیب ، رد  هک  نیا  رگم  تسا  دنفـسوگ  کی  سلجم ، کی  رد  اهاپ  اهتـسد و  ياهنخان  یمامت  نتفرگ  هراّفک  ج  اهاپ . ياهنخان  یماـمت 

. تسا دنفـسوگ  ود  نآ  هراّفک  دریگب ، رگید  سلجم  رد  ار  اهاپ  نخان  عومجم  سلجم و  کی  رد  اهتسد  نخان  عومجم  رگا  د  دشاب . هداد 
تسیب و دهدب . هراّفک  ماعط  ّدـم  کی  نخان  ره  يارب  یلو  دریگب  ار  نآ  تسا  زئاج  دـنک  تیذا  ار  وا  دـشاب و  هتـسکش  اًلثم  وا  نخان  رگا  ه :
رب دنکیم ، قدص  وا ، رب  حالس  ندیـشوپ  دوشیم و  هتفگ  حالـس  نآ  هب  ًافرع  هک  هچ  نآ  ندومن  لمح  نتـشادرب و  حالـس  نتـشادرب  مکی :

تسیب و درادن . هرافک  دشاب  ترورض  تهج  هب  حالس  نتشادرب  رگا  درادن . تمرح  رهظالا  یلع  نتشاد  هارمه  فرص  و  تسا ، مارح  مرُحم 
مرُحم هچ  دارفا  همه  رب  هایگ ، تخرد و  زا  ّمعا  دـشاب  هدـییور  مرح  رد  هک  يزیچ  ره  ندـیرب  ندـنک و  مرح 1  هایگ  تخرد و  ندـنک  مود :
يارب نتفر  هار  هک  یتروص  رد  درادـن  یعنام  دوش ، هدـنک  فراعتم ، تروص  هب  ِنتفر  هار  رد  هک  يزیچ   2 تسا . مارح  دنشابن ، هچ  دنشاب و 

هچ تخرد  ندنک  هراّفک  طایتحا  رب  انب  هراّفک : تسا . طایتحا  ّلحم  ّالا  دشاب و  هتـشادن  نآ  ندش  عطق  هب  ملع  هک  نیا  ای  دشاب ، يرورـض  وا 
زا رتمک  دنفسوگ  تمیق  رگا  دنفسوگ  کی  دشاب ، کچوک  رگا  و  واگ ؛ کی  دشاب ، گرزب  تخرد  رگا  دشابن : هچ  دشاب و  مرُحم  صخش 

. رافغتسا زجب  دشابیمن  هراّفک  هایگ  ندنک  رد  و  تسا ؛ نآ  تمیق  دشاب ، تخرد  زا  یتمسق  رگا  و  تسین ؛ تخرد  تمیق 

هراّفک تخادرپ  حبذ و  ناکم  یگنوگچ و 

حبذ ای  رحن  همّرکم  هّکم  رد  هرمع ، مارحا  رد  ار  نآ  دشاب ، هدش  بجاو  هراّفک  ناونع  هب  دنفسوگ  ای  واگ  ای  رتش  نتـشک  یـسک  رب  هاگ  ره   1
2 دریگیم . بئاـن  دـشابن ، هدـش  صّخـشم  ناـکم  رد  نآ  ماـجنا  رب  رداـق  شدوخ  هک  یتروـص  رد  ینم و  رد  جـح ، مارحا  رد  و  دـیامنیم ،

. دشاب هتشاد  ار  ینابرق  دنفسوگ  طیارش  هک  تسین  مزال  دوشیم ، حبذ  هراّفک  ناونع  هب  هک  يدنفسوگ 

فاوط عّتمت : هرمع  مود  لمع 

فاوط 1 يدـمع  كرت  دوشیم . نایب  هک  یتابجاو  طیارـش و  اـب  همّظعم ؛ هبعک  رود  هب  ندـیدرگ  طوش  رود  تفه  زا  تسا  تراـبع  فاوط 
بوجو و  دوشیم . لطاب  وا  هرمع  دنادن ، هچ  دنادب و  ار  نآ  مکح  هچ  دنک  كرت  ًادمع  ار  نآ  یصخش  رگا  تسا و  هرمع  ناکرا  زا  فاوط 

رگا هک  دوشیم  ققحم  فاوط  كرت  یناـمز   2 تسا . طاـیتحا  قفاوم  نآ  ریغ  هچ  دـمع و  ملع و  لاـح  هچ  لاوحا  همه  رد  رتش  کـی  حـبذ 
بوجو و  دوشیم ، دارفا » جـح   » هب لّدـبم  وا  جـح  اـجنیا  رد  هک  دـناسرب  تاـفرع  فوقو  هب  ار  دوخ  دـناوتن  دروآ ، اـج  هب  دـهاوخب  ار  هرمع 

دشاب هک  تقو  ره  درواین ، اج  هب  ًاوهس  ار  فاوط  یـسک  رگا  فاوط 1  يوهس  كرت  تسا . يوق  صخـش  نیا  رب  هدنیآ  لاس  رد  جح  ياضق 
طایتحا رب  انب  زین  ار  نآ  هدروآ  اج  هب  ار  یعـس  رگا  و  دریگیم ؛ بئان  ناـکما ، مدـع  اـی  ندوب  لکـشم  تروص  رد  دروآیم و  اـج  هب  ار  نآ 
شیاضق هک  دـمآ  شداـی  یناـمز  دومن و  شومارف  ار  فاوط  هاـگ  ره   2 تسا . حیحـص  وا  هرمع  اهتروص ، نیا  یماـمت  رد  و  دـیامن . هداـعا 

، هتـشذگ نآ  رب  رتشیب  ای  هام  کی  هدش و  جراخ  هکم  زا  رگاو  تسین ؛ مزال  مارحا  دـیدجت  دـیامن و  اضق  لّوا ، ِمارحا  نامه  اب  تسا ، نکمم 
نآ ات  فاوط  هدننک  شومارف  رب  دوشیم ، لالح  هدننک  فاوط  رب  هچ  نآ   6 درادن . یعنام  ددنبب  هزات  ِمارحا  هکم ، ندش  لخاد  يارب  ًاطایتحا 
نآ طیارش  نایب  هب  ادتبا  تسا . یتابجاو  طیارش و  ياراد  بجاو ، فاوط  فاوط  طیارـش  دوشیمن . لالح  هدومنن ، اضق  شبیان  ای  ًاصخـش  ار 

دصق هک  نیمه  تسین و  مزال  ّتین  ندروآ  نابز  هب   2 دوش . ماجنا  تبرق  دصق  ّتین و  اب  دیاب  فاوط  ّتین 1  فاوط : لّوا  طرش  میزادرپیم :
ّتین دهاوخب  رگا  یلو  تسین . مزال  زین  نهذ  زا  ندنارذگ  یتح  تسا و  یفاک  دنوادخ ، هب  بّرقت  يارب  دهد  ماجنا  فاوط  هک  دـشاب  هتـشاد 
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«. هّللا یلإ  ًۀبرق  نآ  ریغ  ای  مالـسالا  ۀّجَح  زا  مهدیم  ماجنا  عّتمت  هرمع  فاوط  طوش  تفه  : » دیوگب ار  هلمج  نیا  دناوتیم  دروآ ، نابز  رب  ار 
وا رب  لـسغ  هدـننک ، فاوط  هک  تسا  نآ  رگید ، بجاو  فاوط  ره  عّتمت و  هرمع  فاوط  ِمود  طرـش  ثدـح  زا  تراـهط  فاوط : مّود  طرش 
رد دـشاب . اراد  تسا ، هدـش  نّیعم  هفیظو  ناونع  هب  رارطـضا ، تلاح  رد  تراهط  لیـصحت  يارب  هچ  نآ  ای  دـشاب ، هتـشاد  مه  وضو  دـشابن و 

فاوط نایم  رد  رگا  دریگب . وضو  دـیاب  دـناوخب ، ار  یبحتـسم  فاوط  زامن  دـهاوخب  رگا  یلو  تسین ؛ مزال  وضو  نتـشاد  یبحتـسم ، فاوط 
، دشاب فاوط  ِفصن  هب  ندیـسر  زا  شیپ  رگا   1 دراد : تلاح  دنچ  دنز ، رـس  یثدح  هدننک ، فاوط  زا  فاوط  يانثا  رد  رگا  دنز  رـسیثدح 

تراـهط ِلیـصحت  دـیامنیم و  عطق  ار  فاوط  دـشاب ، هداـتفا  قاـفتا  ًاوهـس  دـشاب و  فصن  هب  ندیـسر  زا  دـعب  رگا   2 تسا ؛ لـطاب  فاوط ،
تـسا نآ  طایتحا  دشاب ، هدمآ  دوجو  هب  ًادمع  ثدح  دشاب و  فصن  هب  ندیـسر  زا  دعب  رگا   3 دهدیم . همادا  ار  نآ  اج  نامه  دـیامنیم و 

زا لبق  یسک  رگا  فاوط 1  رد  لسغ  وضو و  رد  کش  دیامن . هداعا  ار  فاوط  زین ، دیامن و  مامت  ار  فاوط  نآ  تراهط  لیـصحت  زا  دعب  هک 
تراهط اب  اًلبق  رگا   2 درادن . لسغ  ای  وضو  هک  دراذـگب  انب  دـیاب  هن ، ای  هداد  ماجنا  ار  لسغ  ای  وضو  هک  دـنک  کش  نآ ، يانثا  رد  ای  فاوط 

دعب رگا   3 دراذگب . تراهط  رب  انب  دنکن و  دوخ  کش  هب  انتعا  هن ، ای  هدش  لطاب  وا  يوضو  ایآ  هک  دـنک  کش  هدوب و  هتفرگ  وضو  اًلثم  هدوب 
وضو فاوط ، زامن  يارب  یلو  دراذگب  فاوط  تحص  رب  انب  هن ، ای  هدومن  لیـصحت  ار  مزال  تراهط  نآ ، زا  لبق  ایآ  هک  دنک  کش  فاوط  زا 
دیاب هتشادن ، لسغ  ای  وضو  هک  دمهفب  نآ  يانثا  رد  ای  فاوط  زا  دعب  هک  یـسک  تسا 1  هتـشادن  لسغ  ای  وضو  هک  دوش  مولعم  رگا  دریگب .

لامعا ندـش  مامت  زا  دـعب  هدروآ و  اـج  هب  ار  هرمع  لاـمعا  لاـح ، ناـمه  اـب  هتـسنادیمن و  هدوب و  ضئاـح  هک  ینز   2 دـیامن . هداعا  ار  نآ 
دیامن مّمیت  ای  دریگب  وضو  دناوتیمن  هک  یسک  دروآ . اج  هب  ار  ریصقت  یعس و  ًاطایتحا  دیامن و  هداعا  ار  زامن  فاوط و  تسا  مزال  هدیمهف ،

رب تردق  یسک  رگا   2 دروآ . اج  هب  ار  فاوط  دیامن و  مّمیت  دیاب  ياهریبج  يوضو  ول  دریگب و  وضو  فاوط  يارب  دـناوتن  یـسک  هاگ  ره   1
، تسا سویأم  دوخ  رذع  ندـش  فرطرب  زا  رگا  سپ  دـهد ؛ ماجنا  ار  فاوط  دـناوتیمن  هک  تسا  یـسک  مکح  هب  دـشاب ، هتـشادن  مه  مّمیت 

هتسکش وا  تسد  اًلثم  یتلع  ره  هب  یسک  رگا   3 دیامن . فاوط  تراهط  نودـب  زین  شدوخ  هک  تسا  نآ  طوحا  و  دریگب ؛ بئان  فاوط  يارب 
، دـیامن لـمع  هدـش  نیعم  زاـمن  تهج  وا  يارب  هک  ياهفیظو  هب  رگا  دریگب ، ياهریبج  يوضو  دـیاب  اـی  دریگب  وضو  دـناوتیمن  هتخوس و  اـی 

رذع دناهتـشاد و  سافن  ای  ضیح  لثم  یعرـش  رذع  هک  یناوناب  دنک  لسغ  دناوتیمن  هک  یـسک  دـنکیم . تیافک  نآ  زامن  فاوط و  تهج 
نتفرگ بئان  دنیامن و  فاوط  ممیت  اب  ناکما ، تقو  نیرخآ  رد  دنشاب ، هتـشادن  لسغ  رب  تردق  رگا  بنُج ، صاخـشا  زین  هتفای و  نایاپ  نانآ 

سولـسم و دنیامن . فاوط  مه  نانآ  دوخ  هک  تسا  نآ  طوحا  دـنریگب و  بئان  دـیاب  دنـشاب ، زجاع  مه  ندرک  ممیت  زا  رگا  درادـن و  یموزل 
لمع دوخ  زاـمن  يارب  هک  يروتـسد  ناـمه  هب  رگا  تسا  سولـسم »  » ینعی دزیریم  هرطق  هرطق  وا  لوب  هک  دراد  یـضرم  هک  یـسک  نوـطبم 
دیاب تسا  نوطبم  ینعی  دنک ، يریگولج  طیاغ  ندش  جراخ  زا  دناوتیمن  هک  یـصخش  اما  تسا . یفاک  دنک ، لمع  فاوط  تهج  دـیامنیم 

هک یناوناب  دنراد  یعرش  رذع  هک  یناوناب  فاوط  مکح  دیامن . لمع  سولـسم  مکح  هب  دوشیم  جراخ  داب  وا  زا  هک  یـسک  و  دریگب . بئان 
اهنآ یعرـش  رذع  رگا  عّتمت  هرمع  رد  فلا  دراد : تروص  دنچ  نانآ  لاح  تسا ، هتفاین  نایاپ  نانآ  یعرـش  رذع  زونه  دنراد و  یعرـش  رذع 
ّتین دنـسریمن ، جح  لامعا  هب  ینعی  دشاب ، هتـشادن  شیاجنگ  تقو  هچنانچ  و  دنوش ؛ كاپ  ات  دـننک  ربص  دـیاب  دـشاب ، سافن »  » ای ضیح » »
لمع وحن  نیمه  هب  رگا  و  دـنروآ ؛ اج  هب  ياهدرفم  هرمع  جـح ، لامعا  ندـش  ماـمت  زا  دـعب  دـننکیم و  لـقن  دارفا ، جـح  مارحا  هب  ار  مارحا 
كاپ ات  دننک  ربص  دیاب  دشاب ، سافن  ای  ضیح  اهنآ  یعرـش  رذع  رگا  عّتمت  جح  فاوط  رد  ب  دـنکیم . تیافک  اهنآ  عّتمت  جـح  زا  دـنیامن 

یعس دنریگب و  بئان  فاوط ، زامن  جح و  فاوط  يارب  دندرگن ، كاپ  دنتـسه ، همّرکم  هّکم  رد  هک  نکمم  تقو  نیرخآ  ات  هچنانچ  دنوش و 
هرمع رد  هچ  دشاب ، هضاحتـسا »  » اهنآ یعرـش  رذع  رگا  ج  دـنریگب . بئان  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  يارب  ًاددـجم  دـنهد و  ماجنا  ناشدوخ  ار 

اهنآ فاوط  دنکیم و  تیافک  دنیامن ، لمع  مه  فاوط  يارب  دنیامنیم ، لمع  زامن  تهج  هک  يروتـسد  هب  رگا  جح  رد  فاوط  هچ  عتمت و 
روهـشم دوش ، ضیح  فاوط ، يانثا  رد  ینز  رگا  فاوط 1  يانثا  رد  ناوناب  يارب  یعرـش  رذع  نداد  خر  تسا . حیحـص  مه  لاح  نامه  رد 

زا دـعب  ینز  رگا  ب و  دوشیم . لطاب  فاوط  دوش ، ضئاح  فاوط ، مراهچ  رود  ندومن  ماـمت  زا  لـبق  رگا  فلا  ن  هک : تسا  نیا  اـهقف  نیب 
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كاپ زا  دـعب  دـشاب  هتـشاد  شیاجنگ  تقو  رگا  تسا  بجاو  تسا و  حیحـص  هدروآ  اج  هب  هچ  نآ  دوش ، ضئاح  مراهچ  رود  ندومن  مامت 
زا دعب  دوش و  مرُحم  جح  يارب  دـهد و  ماجنا  ار  ریـصقت  یعـس و  دـشاب ، گنت  تقو  رگا  و  دـهد ؛ ماجنا  ار  نآ  هیقب  ندومن ، لسغ  ندـش و 

دیامنیم لمع  الاب  روتسد  هب  دهد ، خر  هضاحتـسا  فاوط ، يانثا  رد  نز  يارب  رگا   2 دروآ . اج  هب  ار  هرمع  فاوط  هیقب  ینم ، زا  تشگزاـب 
روتــسد هـب  لـمع  زا  دـعب  نآ ، مّود  ضرف  رد  و  دـیامن ؛ تراـهط  لیــصحت  تـالاوم ، توـف  نودـب  دـناوتب  نآ  لوا  ضرف  رد  هـک  نآ  رگم 

ضئاح نآ ، زامن  زا  لبق  فاوط و  زا  دـعب  ینز  هاگ  ره   3 دوش . كاپ  ات  دنک  ربص  تسین  مزال  دـهدیم و  ماجنا  ار  فاوط  هّیقب  هضاحتـسا ،
دروآ و اج  هب  ار  ریـصقت  یعـس و  دوب ، گنَت  تقو  رگا  و  دروآ ؛ اج  هب  ندش  كاپ  زا  دعب  ار ، فاوط  زامن  تسا و  حیحـص  وا  فاوط  دوش ،

مه و  دوش . جراخ  مارحلا  دجـسم  زا  ًاروف  دـیاب  دـش  ضئاح  فاوط  ءاـنثا  رد  ینز  رگا   4 دـیامن . اضق  جـح  فاوط  زا  شیپ  ار  فاوط  زامن 
سپـس دـنیامن  ممیت  لوا  تسا  بجاو  دـنناوتب  رگا  تروص  ود  نیا  رد  هن و  ای  هداد  ماجنا  ار  ضیح  لسغ  دـنک  کـش  هک  ینز  تسا  نینچ 

ینز هاگ  ره  ضیح 1  نامز  رد  کش  تسا . يراج  دـیامن ، تبانج  لسغ  نداد  ماجنا  رد  کـش  هک  يدرم  رد  مکح  نیا  و  دـنوش ؛ جراـخ 
فاوط هداد ، خر  زامن  زا  دعب  ای  هدوب  انثا  رد  ای  نآ  زامن  ای  فاوط  زا  شیپ  هک  دنادن  هدش و  ضئاح  هک  دـمهفب  نآ ، زامن  فاوط و  زا  سپ 

جح لامعا  هب  دیامن  ربص  دهاوخب  رگا  ینعی  تسا  گنت  مه  تقو  تسا و  هدش  ضئاح  زامن  زا  لبق  دـنادب  رگا  و  تسا . حیحـص  وا  زامن  و 
هک دراد  کش  یسک  رگا   2 تسا . حیحص  شاهرمع  دزادنایم و  ریخأت  هب  ندش  كاپ  زا  سپ  ات  ار  زامن  هدومن و  ریصقت  یعس و  دسریمن 

ًادعب رگا  و  تسین ؛ مزال  یـسررب  قیقحت و  هداتفین و  قافتا  هک  دراذـگب  انب  دـناوتیم  هن ، ای  هداتفا  قافتا  وا  يارب  یعرـش  ياهرذـع  زا  یکی 
يارب هحماسم ، زا  دعب  رگا  تسا . هداتفا  قافتا  ناکما ، ِنامز  نیرخآ  رد  هک  دراذـگب  انب  هدوب ، هداتفا  قافتا  وا  يارب  يرذـع  هک  دـش  هجوتم 
يارب درواین  اج  هب  رگا  هک  تسنادیم  دروآ و  اج  هب  ار  هرمع  لامعا  تسناوتیم  دیسر و  هکم  هب  ینز  رگا  دوش 1  عقاو  یعرش  رذع  ناوناب 

شاهرمع تشادـن ، تراهط  اب  لامعا  يارب  تقو  دـش و  ضیح  ات  درک  یهاـتوک  لاـمعا  ندروآ  اـج  هب  رد  یلو  داد ، دـهاوخ  خر  ضیح  وا 
يوقا رگا  طوحا  رب  انب  هدـنیآ  لاس  رد  ار  جـح  و  دروآ ، اج  هب  هدرفم  هرمع  نآ  زا  سپ  دـیامن ، لودـع  دارفا » جـح   » هب دـیاب  تسا و  دـساف 

موس طرـش  تسا . یفاک  دـیامن ، لمع  هضاحتـسم  هفیظو  هب  رگا  داتفا  قاـفتا  هضاحتـسا  وا  يارب  رگا  لـبق  ضرف  رد   2 دیامن . هداعا  دـشابن 
زامن رد  هک  یتساجن  یتح  و  دشاب ، كاپ  هدننک  فاوط  سابل  ندـب و  هک  تسا  نآ  فاوط  موس  طرـش  سابل 1  ندـب و  ندوب  كاپ  فاوط :
فاوط لاح  رد  هک  دـهد  لامتحا  فاوط  يانثا  رد  هاگ  ره   2 دشاب . دیابن  هدننک ، فاوط  ندب  سابل و  رد  طایتحا  رب  انب  هدـش  هدیـشخب  مه 

رد هک  یتاساجن  دیامن . لمع  هلأسم 492  هب  دیاب  دیامن ، ادیپ  ملع  رگا  یلو  تسین  مزال  قیقحت  هدومن ، تباصا  شندـب  ای  سابل  هب  یتساجن 
تخـس سابل  ای  ندب  رد  نآ  زا  بانتجا  دشاب و  هبانوخ  ای  نوخ  نآ  رد  دشاب و  ندب  رد  نآ  لاثما  لَمُد و  مخز و  رگا  هدش  هدیـشخب  فاوط 

، درادن یعنام  هدننک  فاوط  هارمه  سجن  ياهزیچ  ندوب  فاوط  رد  سجن  يایشا  نتشاد  هارمه  دنزیمن . يررـض  فاوط  تحـص  هب  دشاب ،
لاثما باروج و  نایمه و  دننام  دوشیمن ، هدناوخ  زامن  نآ  رد  هک  یکچوک  ياهزیچ  ندوب  سجن  تسا  نینچ  مه  و  سجن ؛ لامتـسد  لثم 

رگا هتسنادیمن : ار  دوخ  سابل  ای  ندب  ندوب  سجن  هک  یـسک  هدومن 1  شومارف  ای  هدوب  سجن  وا  ندب  ای  سابل  هتسنادیمن  هک  یـسک  نآ .
فاوط يانثا  رد  رگا  و  فاوط . زاـمن  تسا  نینچ  مه  و  درادـن ؛ هداـعا  هب  زاـین  تسا و  حیحـص  شفاوط  رهظا  رب  اـنب  دـمهفب  فاوط  زا  سپ 

هدومن و مامت  ار  فاوط  دنک و  ریهطت  ار  ندب  ای  سابل  دیامن و  عطق  ار  فاوط  هک  تسا  نآ  طوحا  هدوب ، سجن  وا  ندب  ای  سابل  هک  دـمهفب 
تحـص دمآ ، شدای  فاوط  زا  دعب  دومن و  شومارف  یلو  هدوب  سجن  شـسابل  ای  ندب  هک  هتـسنادیم  یـسک  هاگ  ره   2 دیامن . هداعا  سپس 
سجن شندـب  ای  سابل  فاوط ، يانثا  رد  هدـننک  فاوط  رگا  فاوط  يانثا  رد  ندـب  ای  ساـبل  ندـش  سجن  تسین . هجو  زا  یلاـخ  وا  فاوط 

رهظا رب  انب  دیامن و  مامت  هدوب ، هدرک  عطق  هک  ییاج  نامه  زا  ار  فاوط  دیامن و  ریهطت  ار  ندب  ای  سابل  دـیامن و  عطق  ار  دوخ  فاوط  دوش ،
، رـسپ ِلافطا  رد  طایتحا  رب  انب  زین  نادرم و و  رد  طرـش  نیا  ققحت  ناتخ  فاوط : مراهچ  طرـش  تسا . طوحا  هچ  رگا  درادـن  هداـعا  هب  زاـین 

تروع رتس  فاوط : مجنپ  طرـش  تسین . حیحـص  ناتخ ، نودب  ءاسن  فاوط  جح و  فاوط  هرمع و  فاوط  زا  معا  اهنآ  فاوط  و  تسا ، مزال 
رب انب  هکلب  دشابن و  یبصغ  اهنآ  سابل  دشاب و  هدیـشوپ  ناشندب  هدـش ، طرـش  زامن  رد  هک  يوحن  هب  اهنز  اهدرم و  دـیاب  فاوط  ماگنه  رد   1
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لاح رد  نآ  ندیناشوپ  هک  ییاضعا  ای  اهوم  زا  يرادقم  ًاوهس  رگا   2 دشاب . اراد  هدش ، طرش  رازگزامن  سابل  يارب  هک  یطیارش  ریاس  طوحا 
مکح دننام  فاوط ، رد  یبصغ  ءایـشا  نتـشاد  هارمه  مکح   2 دـنزیمن . ررـض  فاوط  تحـص  هب  هدوب ، مولعم  تسا ، مزال  ناوناب  رب  فاوط 

نآ رد  هک  دـشاب  یـسابل  اب  تسین  مزال  دوشیم ، ماجنا  مارحا  لاـح  رد  هک  یفاوط  مارحا  ساـبل  ضیوعت  تسا . زاـمن  رد  نآ  نتـشاد  هارمه 
هتخود 1 ساـبل  اـب  فاوط  دـشاب . اراد  ار  مزـال  طیارـش  دـشوپیم ، هچ  نآ  دـیاب  یلو  درادـن  یعناـم  نآ  ضیوـعت  هتفرگ و  تروـص  مارحا 
، فاوط ندوب  حیحـص  هب  یلو  دراد  هرافک  دـمع  اب  تسا و  مارح  نآ  ریغ  هچ  فاوط و  لاح  رد  هچ  مرُحم  نادرم  رب  هتخود  سابل  ندیـشوپ 

جح فاوط  ءاسن و  فاوط  دننام  دوشیم  ماجنا  مارحا  جورخ  زا  دعب  هک  ییاهفاوط  رد  نادرم  يارب  هتخود  سابل  ندیشوپ   2 دنزیمن . ررض 
. تسا زیاج  نآ  ياسن  و 

فاوط تابجاو 

يرادقم نانیمطا  رطاخ  هب  دنناوتیم  دوشیم و  زاغآ  دوسالا » رجح   » ربارب زا  دیاب  فاوط  فاوط : لّوا  بجاو  تسات : تفه  فاوط  تابجاو 
يوقا رب  انب  هک  دنچ  ره  دوش . زاغآ  دوسالا ، رجح  يادتبا  زا  اهنآ  فاوط  هک  دشاب  نیا  اهنآ  ّتین  و  دنیامن ، تکرح  هب  عورـش  نآ  زا  لبق  زا 

ار فاوط  ًاهابتشا  هک  یسک  هلأسم : کی  تسا . یفاک  تسا ، هدش  عورش  دوسالا  رجح  زا  فاوط  هک  دنیوگب  ًافرع  هک  دشاب  ياهنوگ  هب  رگا 
هک یتروص  رد  دوش ، هجوتم  لامعا  ریاس  زا  دـعب  ای  فاوط  زا  دـعب  دـنک و  عورـش  ینامی  نکر  زا  اًـلثم  دـیامن  عورـش  دوسـالا  رجح  ریغ  زا 
رود رد  دوش و  متخ  دوسـالا  رجح  هب  يرود  ره  فاوط : مّود  بجاو  تسا . حیحـص  شفاوط  دـیامن  ناربج  دوسـالا  رجح  اـت  ار  نآ  دوبمک 
مّوس بجاو  تسا . هدیناسر  نایاپ  هب  ار  رود  هک  دیامن  ادـیپ  نانیمطا  ات  درذـگب  دوسالا  رجح  زا  يرادـقم  تشذـگ  هک  روط  نامه  زین  رخآ 

زا هک  ناـنچ  مه  تسا  یفرع  قدـص  نآ  نازیم  و  دـشاب ؛ هدـننک  فاوط  پچ  فرط  رد  فاوط ، لاوحا  همه  رد  دـیاب  همّظعم  هبعک  فاوـط :
هک یـصخش  هلأـسم : ود  دوشیم . هدافتـسا  بلطم  نیا  دـندومنیم ، فاوـط  هراوـس  هک  هلآ  هیلع و  هّللا  یلـص  مرکا  ربماـیپ  ترـضح  لـمع 
لاح رد  هدـننک  فاوط  هچنانچ  دـشاب . هبعک  فرط  هب  ناکمالا  یتح  زین  كدوک  پچ  هناـش  دـهدیم ، فاوط  هتفرگ و  لـغب  رد  ار  كدوک 

دوشیمن بوسحم  فاوط  زا  رادقم  نآ  دش ، همّظعم  هبعک  فرط  هب  وا  تسار  فرط  ای  شرس  تشپ  ای  وا  يولج  فرط  دمع ، نودب  فاوط 
هدودـحم لخاد  دـیاب  فاوط ، لاح  رد  مالـسلا » هیلع  لیعامـسا  رجح  : » فاوط مراهچ  بجاو  دـیامن . هداـعا  ار  ءزج  ناـمه  تسا  بجاو  و 

نیب رد  هدـننک  فاوط  هاـگ  ره   1 تسا . لـطاب  دریگ ، تروص  نآ  لـخاد  زا  فاوط  رگا  دورن و  نآ  لـخاد  هدـننک  فاوط  دـشاب و  فاوـط 
رجح لخاد  هک  یعـضوم  زا  كرادـت ، دوش و  هداعا  تسا  مزال  تسا و  لطاب  رود  نآ  دورب ، مالـسلا » هیلع  لیعامـسا  رجح   » لـخاد فاوط 
هکلب رجح  راوید  رب  نتفر  ـالاب  تسا  نینچ  مه  دـنک و  هداـعا  زین  ار  فاوط  لـصا  نآ  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  رتـهب  دـنکیمن و  تیاـفک  هتفر 

مالسلا هیلع  لیعامسا  رجح  نورد  زا  ار  فاوط  رود  کی  یسک  رگا   2 دراذگن . رجح  راوید  رب  تسد  فاوط  لاح  رد  هک  تسا  نیا  طوحا 
. دنک هداعا  مه  ار  ریصقت  یعس و  ًاطایتحا  دنک و  هداعا  ار  فاوط  زامن  رود و  نآ  دیاب  دشاب ، هدروآ  اج  هب  ار  لامعا  هیقب  دشاب و  هداد  ماجنا 
هچ رگا  تروص  نیا  رد  هدوبن  وا  ّتین  لخاد  مالـسلا » هیلع  لیعامـسا  رجح   » هدوب و تیب  لصا  فاوط  رب  هدننک  فاوط  ّتین  ادتبا  رد  رگا   3

میهاربا ماقم  نیب  دیاب  فاوط  هدودحم  فاوط : مجنپ  بجاو  تسا . طایتحا  قفاوم  فاوط ، لصا  هداعا  نکل  هدش  رجح  لخاد  رود  کی  رد 
دودـح 5/ مین  عارذ و  شـش  تسیب و  نآ  تفاسم  و  دوش ؛ هتفرگ  رظن  رد  تفاسم  نیا  فرط  ره  زا  ینعی  دـشاب ، ادـخ  هناـخ  مالـسلا و  هیلع 

رگا  1 دنامیم . یقاب  رتم  هس  دودح  ینعی  مین  عارذ و  شـش  اهنت  مالـسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  هدودحم  رد  هک  تسا  هدش  دروآرب  رتم  - 12
هک يدارفا   2 تسا . حیحـص  وا  فاوط  هدشن و  جراخ  هک  دراذگب  انب  هن ، ای  هدش  جراخ  فاوط  هدودحم  زا  هک  دـنک  کش  فاوط  لاح  رد 

دنیامنب ار  طایتحا  تاعارم  تسا  مزال  ییاناوت ، هزادنا  هب  دشاب ، هتشاد  تقـشم  اهنآ  يارب  فاوط  ای  دنیامن ، فاوط  دنناوتن  هدودحم  نیا  رد 
هک تسا  زیاج  برقا  رب  انب  دـشن  نکمم  مه  رما  نیا  هک  یتروص  رد  دـنهد و  ماجنا  ییاناوت  تولخ و  تاقوا  رد  ار  فاوط  ناـکمالا  یتح  و 
یپ رگا  دوش ، جراخ  فاوط  هدودحم  زا  رذع  نودب  هدننک  فاوط  رگا   3 دنیامن . فاوط  فرط  ره  هظحالم  هب  نکمم  هلصاف  نیرتکیدزن  زا 
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بجاو دـیامن . مامت  ار  نآ  هک  تسا  بجاو  دوشن ، توف  ندوب  یپ  رد  یپ  هچنانچ  و  تسا ؛ لـطاب  شفاوط  دورب ، نیب  زا  یفرع  ندوب  یپ  رد 
هک هدرک  هطاحا  ار  هبعک  هناخ  رود  ات  رود  هک  هناخ  فارطا  یگدمآرب  سپ  دوش ؛ ماجنا  همّظعم  هبعک  نوریب  رد  دـیاب  فاوط  فاوط : مشش 

فاوط نآ  يور  زا  دیابن  هدننک  فاوط  دوشیم و  بوسحم  همّظعم  هبعک  ءزج  بناوج ، عیمج  زا  طوحا  رب  انب  دـنیوگیم  ناورذاش »  » نآ هب 
ندوب یپ  رد  یپ  رگا  دورب ، ناورذاش  يالاب  ای  دوش ، هبعک  هناخ  لـخاد  دورب و  نوریب  فاوط  هدودـحم  زا  هدـننک  فاوط  هاـگ  ره   1 دیامن .

هب یفرع  ندوب  یپ  رد  یپ  رگا  و  دنکیم ؛ مامت  ار  نآ  هدوب ، هدومن  عطق  ار  فاوط  هک  یعـضوم  نامه  زا  دـشاب ، هدروخن  مهب  فاوط  یفرع 
، دـیامن مامت  ار  فاوط  نیمه  هک  تسا  نآ  طوحا  رود ، راهچ  مامتا  زا  دـعب  دریگیم و  رـس  زا  هرابود  رود ، راهچ  مامتا  زا  لبق  هدروخ  مه 

يور هک  فاوط  زا  رادـقم  نآ  تفر ، ناورذاشهبعک  هناخ  فارطا  يدـنلب  يور  فاوط  ماگنه  هدـننک  فاوط  هاـگ  ره   2 دنک . هداعا  سپس 
راوید هب  ناورذاش »  » فرط زا  ار  دوخ  تسد  فاوط  ماگنه  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  تسا ؛ مزـال  نآ  هداـعا  تسا و  لـطاب  هدوب  ناورذاـش » »
تفه زا  رتشیب  تسین و  یفاک  رود  تفه  زا  رتمک  دـشاب و  رود  تفه  فاوط  هک  نآ  فاوط : متفه  بجاو  دـیامنن . زارد  نآ  ناکرا  ای  هبعک 
نودب یسک  هچنانچ  رذع  نودب  فاوط  عطق  دوش . ماجنا  یپ  رد  یپ  تروص  هب  رایتخا  تلاح  رد  دیاب  زین  و  تسا ؛ لطاب  فاوط  ًادمع ، رود 

عطق دـیامن . مامت  ار  ناـمه  تسا  بجاو  هن  رگا  تسا و  لـطاب  شفاوط  دـشاب ، هدروخ  مهب  نآ  تـالاوم  رگا  دـیامن ، عطق  ار  فاوط  رذـع ،
فاوط تالاوم  رگا  دراد : تلاح  ود  دیامن  عطق  ار  فاوط  نآ  لاثما  یـضیرم و  دننام  رذـع  تهج  هب  یـسک  رگا  یـضیرم  ببـس  هب  فاوط 

، دراد مامتا  رب  تردـق  هچنانچ  دـشاب  مراهچ  رود  زا  دـعب  رگا  و  تسا . لطاب  فاوط  دـشاب ، مراهچ  رود  ندومن  مامت  زا  لبق  هدروخ و  مهب 
شود رب  ار  وا  دـشن  رداق  نامز  نآ  ات  رگا  هک  دوش  گـنت  فاوط  تقو  اـت  دـنک  ربص  طوحا  رب  اـنب  درادـن  تردـق  رگا  و  دـیامنیم ؛ ماـمتا 
يارب فاوط  عطق  دریگب . بئان  فاوط ، ندومن  مامت  تهج  شدوخ  ترـشابم  دـشابن  نکمم  رگا  و  دـنک ؛ ماـمت  ار  فاوط  اـت  دـنهد  فاوط 

هدودـحم زا  ینید  ردارب  تجاح  ای  دوخ  تجاح  ماجنا  ای  ضیرم  تدایع  تهج  دـناوتیم  هدـننک  فاوط  ضیرم  تداـیع  تجاـح و  ماـجنا 
ار فاوط  هدروآ ، اج  هب  رود  راـهچ  زا  رتمک  هدروخ و  مهب  یفرع  ندوب  یپ  رد  یپ  دـشاب و  بجاو  وا  فاوط  رگا  یلو : دورب  نوریب  فاوط 
. دیامن هداعا  نآ  زا  دعب  دیامن و  مامت  ار  فاوط  تالاوم  توف  اب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هدروآ ، اج  هب  ار  رود  راهچ  رگا  دیامن . هداعا 
. درادن یعنام  ًاقلطم  مراهچ  رود  زا  دـعب  فاوط : يانثا  رد  یگتـسخ  عفر  تحارتسا و  تهج  نتـسشن  فاوط  يانثا  رد  تحارتسا  نتـسشن و 

رارقرب دوشیم . لـطاب  فاوط  دورب ، نیب  زا  فاوط  ندوـب  یپ  رد  یپ  هک  دـشاب  ياهزادـنا  هب  رگا  یلو  تسا  زیاـج  زین  مراـهچ ، رود  زا  لـبق 
هب هیفرع  تالاوم  رگا  دوشیم ؛ عطق  فاوط  دوشیم و  اپ  رب  تعامج  زامن  فاوط ، نیب  هک  يدراوم  فاوط  يانثا  رد  تعاـمج  زاـمن  ندـش 
هب تالاوم  هدوب و  مراهچ  طوش  لامکا  زا  لبق  رگا  یلو  دـنک ، مامتا  هدرک  عطق  اج  ره  زا  دـشاب  مراهچ  طوش  زا  دـعب  ای  دـشاب  هدروخن  مه 
هب همّظعم  هبعک  هناخ  رانک  رد  تفاظن  نیرومأم  هک  ینامز  مارحلا  دجـسم  تفاظن  اب  فاوط  ندـش  فداصم  دـیامن . هداعا  ار  نآ  هدروخ  مه 

، اهنآ راک  ندش  مامت  زا  دعب  ات  دریگیم  رارق  يرانک  رد  هدننک ، فاوط  تسین ، نکمم  هدودـحم ، لخاد  رد  فاوط  دـنزادرپیم و  تفاظن ،
فاوط دوخ  طسوت  رایتخا و  اـب  دـیاب  فاوط  يراـیتخا 1  ریغ  فاوط  تکرح و  دـهد . همادا  ار  نآ  هدرک  عطق  ار  شفاوط  هک  اـج  ناـمه  زا 
تکرح تیعمج  هک  یلاح  رد  رگا  یلو  تسین ؛ یفاک  دوش  رایتخا  بلـس  هک  يوحن  هب  دنهد  تکرح  ار  وا  رگا  سپ  دریگ ؛ تروص  هدننک 

دنک نیقی  مجنپ  طوش  رد  فاوط  لاح  رد  یصخش  رگا   2 درادن . یعنام  دیامنیم ، تکرح  اهنآ  تکرح  هب  رایتخا  دصق و  اب  وا  دوخ  دراد ،
مامتا يارب  هک  نیا  لاـمتحا  هب  لـماک  طوش  ود  تسا ، هدرک  تکرح  راـیتخا  نودـب  موس  طوش  رد  رتم  دـنچ  لوا و  طوش  رد  رتم  دـنچ  هک 
یـسک رگا  فاوط  لاح  رد  فاوط  رود  کی  زا  یتمـسق  كرادت  هوحن  رکذت : تسا . حیحـص  وا  فاوط  دهدیم و  ماجنا  دشاب  مزال  فاوط 

ار رادقم  نآ  دناوتب  رگا  هدش  هناخ  فرط  هب  وا  تشپ  ای  هنیـس  اًلثم  ای  هداد  ماجنا  تیعمج  راشف  اب  هدارا  رایتخا و  نودب  ار  فاوط  زا  یتمـسق 
اج نامه  زا  دسرب و  دیامن  كرادت  دیابیم  هک  یّلحم  هب  ات  دنزیم  رود  ّتین  نودب  هن  رگ  و  دهد ؛ همادا  ار  فاوط  اج  نآ  زا  ددرگیمرب و 
هک یناـکم  زا  هک  دراد  تین  هک  نیمه  هکلب  هدرک ، ادـیپ  لکـشم  وا  فاوط  اـجک  زا  دـنادب  ًاـقیقد  هک  تسین  مزـال  دـهد و  همادا  فاوـط  هب 
دنچ ياراد  دنک ، مک  ار  فاوط  زا  يرادقم  هدـننک  فاوط  رگا  فاوط 1  زا  ندرک  مک  تسا . یفاک  دنک ، ادـیپ  همادا  فاوط  تسوا  هفیظو 
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فاوط یفرع  ندوب  یپ  رد  یپ  رگا  و  تسا ؛ لطاب  فاوط  دورب ، نیب  زا  تالاوم  دـنک و  مک  فاوط  زا  ًادـمع  یـسک  رگا  فلا  تسا : تلاح 
ناربـج ار  دوبمک  دـشاب ، هدروـخن  مه  هب  یفرع  ندوـب  یپ  رد  یپ  رگا  دـشاب : ًاوهـس  رگا  ب  دـیامن . ناربـج  ار  دوـبمک  دـشاب ، هتفرن  نیب  زا 
شدای هاگ  ره  دشاب ، هدروآ  اج  هب  رود  راهچ  لقادـح  دـشاب و  هدروخ  مهب  یفرع  ندوب  یپ  رد  یپ  رگا  تسا . حیحـص  فاوط  دـیامنیم و 

اج هب  فصن  زا  رتمک  رگا  و  دـیامن . مامت  ار  نآ  ات  دریگیم  بئاـن  هتـشگرب  نطو  هب  اًـلثم  تسناوتن  ًاصخـش  رگا  و  دـیامنیم ؛ ناربج  دـمآ ،
رگا هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دریگب ؛ رـس  زا  ار  فاوط  دیاب  دـشاب  هدروآ  اج  هب  رود  راهچ  زا  رتمک  رگا  طوحا  رب  انب  هکلب  هدروآ ،

، تسناوتن ًاصخش  رگا  دریگب و  رـس  زا  ار  نآ  دشاب ، رود  کی  زا  رتشیب  رگا  و  دیامن ؛ مامت  ار  فاوط  دشاب ، رود  کی  هدش ، شومارف  رادقم 
يور زا  یسک  رگا  فاوط 1  رد  يوهـس  يدایز  دـنک . هداعا  ار  نآ  فاوط ، ِمامتا  زا  دـعب  ًاقلطم  هک  تسا  نآ  طایتحا  هکلب  دریگیم . بئان 

شفاوط دیامن و  عطق  اج  نامه  زا  ار  نآ  دـمآ ، شدای  رود  نآ  مامتا  زا  لبق  دـیامن و  هفاضا  فاوط  هب  رود  کی  زا  رتمک  یـشومارف  وهس و 
مامت ار  رود  هدراهچ  یلعف ، هفیظو  دصق  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشاب ، رتشیب  ای  رود  کی  فاوط ، رد  يوهـس  يدایز  رگا   2 تسا . حیحص 

ود دروآ و  اج  هب  یعـس  زا  لبق  بجاو ، ناونع  هب  ار  تعکر  ود  هک  تسا  نآ  طایتحا  دروآ و  ياج  هب  نآ  زا  دـعب  فاوط  زامن  ود  دـیامن و 
، دمع يور  زا  فاوط  ياهرود  رد  ندومن  دایز  فاوط  رد  يدمع  ندومن  دایز  دروآ . ياج  هب  یعـس  زا  دعب  دـناوتیم  ار  یبحتـسم  تعکر 
، دـشاب هدرواـین  اـج  هب  يدـعب ، فاوط  اـی  تسا  لوغـشم  هک  یفاوط  نیمه  يارب  تیئزج  دـصق  هب  ار  يداـیز  رگا  فلا  دراد  تروـص  دـنچ 

دشاب هداد  رارق  فاوط  نیمه  يارب  ءزج  ار  يدایز  رگا  تروص : نیا  رد  هک  دشاب  تیئزج  دصق  هب  يدایز  رگا  ب و  تسا . حیحص  شفاوط 
نیا رگا  و  دوشیم ؛ رکذ  نآ  مکح  هک  تسا ، نارق »  » مکح هب  موکحم  مود  فاوط  دشاب  هدومن  فاوط  ندش  مامت  زا  دعب  ار  دصق  نیا  رگا 

زا تسا و  لطاب  شفاوط  دـصق ، نامز  زا  دـشاب  انثا  رد  رگا  و  دـیامن ؛ هداعا  دـیاب  تسا و  لطاب  شفاوط  دـشاب ، لوا  فاوط  زاغآ  رد  دـصق 
فاوط رگا  و  دراد ؛ نارق »  » مکح هدومن  مامت  ار  فاوط  هداد و  ماجنا  رگید  فاوط  دـصق  هب  ار  يدایز  رگا  و  دـیامن . هداعا  دـیاب  اج  ناـمه 

ياـهرود رد  کـش  بجاو  فاوط  ياـهرود  رد  کـش  درادـن . مه  ار  ناِرق »  » مکح تسا و  حیحـص  لوا  فاوط  هدـناسرن  ناـیاپ  هب  ار  مّود 
، رتشیب ای  رتمک  ای  هدوب  رود  تفه  فاوط  هک  دنک  کش  فاوط  زا  ندش  غراف  زا  دعب  رگا  فلا  تسا : تروص  دـنچ  ياراد  بجاو ، فاوط 
زا رتمک  کش  فرط  کی  هاگ  ره  دنک : کش  فاوط  زا  ندـش  غراف  زا  لبق  رگا  ب  تسا . حیحـص  وا  فاوط  دـیامنن و  دوخ  کش  هب  انتعا 

هلمجلا یف  تسین و  توق  زا  یلاخ  نالطب ، هب  مکح  تروص  نیا  رد  دیامن ، کش  رود  تشه  جـنپ و  ای  شـش  جـنپ و  نیب  اًلثم  دـشاب ، تفه 
مامت ار  فاوط  دراذـگب و  شـش  رب  انب  دـیامن  کـش  رود  تفه  رود و  شـش  نیب  رگا  اًـلثم  هک  تسا  نآ  نیا  زا  طوحا  و  تسا . طوحا  مه 

اج هب  مه  نآ  زا  رتدایز  هک  دنک  کش  هدروآ و  اج  هب  رود  تفه  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  هاگ  ره  دریگب . رـس  زا  ار  فاوط  سپـس  و  دـیامن ،
وا فاوط  طایتحا  رب  انب  دـنک  یکـش  نینچ  رخآ  رود  ندـش  مامت  زا  لبق  رگا  و  دـنکن ؛ انتعا  شدوخ  کش  هب  تروص  نیا  رد  هن ، ای  هدروآ 

، نآ يانثا  رد  دومن و  عورـش  ار  يرگید  فاوط  دومن و  نالطب  هب  مکح  درک و  کش  فاوط  ياهرود  رد  یـسک  رگا  رکذـت : تسا . لـطاب 
همتت طئارـش  ظفح  اب  هدروآ  اج  هب  مود  فاوط  رد  هچ  نآ  دـنکیم و  مامتا  ار  لوا  فاوط  نامه  دـمآ ، شداـی  لوا  فاوط  ياـهرود  ددـع 

نآ نالطب  بجوم  تروص  چـیه  رد  یبحتـسم  فاوط  ياـهرود  ددـع  رد  کـش  بحتـسم 2  فاوط  رد  کـش  دـهدیم . رارق  لوا  فاوـط 
رد کش  تسا . حیحـص  وا  فاوط  دراذـگب و  رتمک  رب  ار  انب  دـیامن ، کـش  یبحتـسم  فاوط  ياـهرود  ددـع  رد  یـسک  هاـگ  ره  و  تسین ،

هدش و جراخ  فاوط  ریسم  زا  نآ  لثم  ای  هبعک  هناخ  ندیسوب  روظنم  هب  فاوط  يانثا  رد  یسک  رگا  نآ 1  ياهرود  ای  فاوط  ندوب  حیحص 
2 دوشیم . تحص  رب  لمح  حیحـص و  شفاوط  هن ، ای  هدومن  عورـش  هدومن  عطق  هک  هطقن  نامه  زا  ار  فاوط  تشگزاب  رد  ایآ  هک  دنادیمن 

دنک کش  اًلثم  دشابن  هلأسم  هب  لهج  زا  یـشان  وا  کش  هن و  ای  هداد  ماجنا  حیحـص  ار  فاوط  ایآ  هک  دنک  کش  فاوط  زا  دـعب  یـسک  رگا 
ندوب حیحص  رد  فاوط  ماگنه  رد  رگا   3 دـنکن . انتعا  دوخ  کش  هب  نآ  لاثما  هن و  ای  هدوب  جراخ  فاوط  هدودـحم  زا  فاوط  نیح  رد  ایآ 

رد بئان  رگا  فاوط  ّتین  رد  بئان  کش  دـنکن . انتعا  دوخ  کش  هب  دـنک ، کش  تسا  لوغـشم  هک  يرود  نامه  قباس  يازجا  ای  لـبق  رود 
انب یبحتـسم ، فاوط  ّتین  هب  اًلثم  ای  هدومن  عورـش  هنع  بونم  زا  بجاو  فاوط  ّتین  هب  ار  فاوط  نیا  ایآ  هک  هک  دـنک  کـش  فاوط  ياـنثا 
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ياضعا یگتسکش  ای  يرامیب  تهج  هب  یـصخش  هاگ  ره  دنرادن 1  فاوط  رب  یندب  تردـق  هک  يدارفا  تسا . یباین  فاوط  هک  دراذـگیم 
رب ای  دوش  راوس  يو  شود  رب  دنچ  ره  دیامن  فاوط  يرگید  کمک  هب  تسا  مزال  دیامن ، فاوط  ًاصخـش  دـناوتن  نآ  لاثما  يریپ و  ای  ندـب 
هک دریگب  بئان  تسا  بجاو  دیامن ، فاوط  دناوتن  نارگید  کمک  اب  ول  هجو و  چـیه  هب  شدوخ  یـصخش  هاگ  ره   2 دوش . هداد  رارق  خرچ 
رب رداق  هک  ینز   3 دریگب . بئان  تسناوتن  رگا  دروآ و  اج  هب  شدوخ  دـیاب  صخـش  هک  فاوط  زامن  نینچ  مه  و  دـیامن ؛ فاوط  وا  ياج  هب 
هک یتروص  رد  دریگب ، شود  رب  ار  وا  مرحمان  دـیاب  ای  دـیامن و  فاوط  فاوط ، هدودـحم  جراخ  رد  ناور  تخت  اب  دـیاب  ای  تسین و  فاوط 
رد هّنظمنامگ  ندوب  ربتعم  دنکیم . تیافک  هدودـحم  جراخ  رد  ناور  تخت  اب  فاوط  دـیامن ، فاوط  شدوخ  یـسک  کمک  اب  دـناوتیمن 

ریثـک فاوط  رد  هک  يدارفا   2 تسین . هجو  زا  یلاخ  نآ  يازجا  فاوط و  ياـهرود  ددـع  رد  نظ  تیاـفک  کـشلا 1  ریثک  مکح  فاوط و 
زا لبق  یبحتسم  فاوط  نداد  ماجنا  یبحتسم 1  فاوط  دنیامنیم . لمع  هدش  صخـشم  اهنآ  يارب  زامن  رد  هک  ياهفیظو  هب  دنتـسه  کشلا 
نآ نوریب  رد  ناکما  مدع  تروص  رد  یلو  تسا ، بجاو  فاوط  هدودحم  نامه  یبحتسم  فاوط  هدودحم   2 درادن . یعنام  بجاو ، فاوط 

کش تشذگ  هک  نانچ  مه   4 دریگب . وضو  دیاب  نآ  زامن  يارب  دنچ  ره  درادن  وضو  هب  زاین  یبحتـسم  فاوط   3 درادن . یعنام  زین  هدودحم 
، دـش ماجنا  فاوط  رود  تفه  هک  نیا  زا  دـعب  یطایتحا 1  فاوط  دراذـگیم . لقا  رب  ار  رب  انب  تسین و  نـالطب  بجوم  یبحتـسم  فاوط  رد 
زا دـعب  رگا   2 دوشن . ساوسو  بجوم  یلو  درادـن  یعنام  دـناوخب ، زامن  نآ  زا  دـعب  دـهد و  ماـجنا  ًاـطایتحا  رگید  رود  تفه  دـهاوخب  رگا 

زامن زا  لبق  فاوط و  ندومن  مامت  زا  دعب  رگا   3 درادن . یعنام  دـهد  ماجنا  ار  نآ  زامن  رگید و  فاوط  کی  ًاطایتحا  فاوط ، زامن  فاوط و 
، بجاو فاوط  ندش  مامت  زا  دعب  نارقعونمم 1  فاوط  درادن . یعنام  دهد ، ماجنا  یلامتحا  دوبمک  ناربج  دصق  هب  ًاطایتحا  رگید  رود  کی 

مارح بجاو ، فاوـط  رد  نارق   2 تسین . زیاج  رگید ، فاوط  نداد  ماجنا  فاوط ، زامن  ندـناوخ  زا  لبق  دوش و  هدـناوخ  فاوط  زاـمن  دـیاب 
رد ناِرق  ینعی  دروآ  اج  هب  فاوط  نیا  زا  دعب  يرگید  فاوط  هلصاف  الب  هک  دنک  ّتین  نآ  يانثا  رد  ای  بجاو  فاوط  لوا  زا  رگا  یلو  تسا 

یصخش ناکدوک 1  فاوط  ّصاخ  ماکحا  تسا . طایتحا  فالخ  رب  هچ  رگا  تسین ، فاوط  لطبم  دشاب ، دوصقم  دّدـعت  باب  زا  رگا  فاوط 
تراهط  2 دـهد . رارق  همّظعم  هبعک  فرط  هب  ناکمالا  یتح  ار  كدوک  پچ  هناـش  دـیاب  دـهدیم ، فاوط  هتفرگ و  لـغب  رد  ار  كدوک  هک 

مه فاوط  يانثا  رد  دـناهدرک و  ریهطت  ار  وا  سابل  ندـب و  فاوط  زا  لـبق  هچناـنچ  و  تسا ؛ مزـال  فاوط ، لاـح  رد  كدوک  ساـبل  ندـب و 
تراهط دـیدجت  رد  طایتحا  دـیآ ، دوجو  هب  یثدـح  انثا  رد  رگا  دـنکیم و  تیاـفک  لوا  ریهطت  هدـش ، جراـخ  وا  زا  يزیچ  هک  دوشن  مولعم 

فاوط زین ، شدوخ  لاـح  ناـمه  رد  دـناوتیم  دـهدیم ، فاوط  ار  كدوک  هک  یـسک   3 دـشاب . جرح  رـسع و  بجوـم  هک  نیا  رگم  تسا 
. دیامن

فاوط زامن  عّتمت : هرمع  موس  بجاو 

فاوط زامن  تعکر  ود  دـیاب  دیـسر ، نایاپ  هب  فاوط  هک  نیا  زا  دـعب   1 تسا . زاـمن » تعکر  ود  : » عّتمت هرمع  زا  موس  بجاو  فاوـط  زاـمن 
ره تسا  زئاج  زین  ياهروس  ره  ندناوخ  نآ  رد  تسا و  زئاج  فاوط ، زامن  ندناوخ  هتـسهآ  ای  دـنلب   2 دوش . هدروآ  اج  هب  حبـص  زامن  دننام 
رد تعامج  زاوج  دوش . هدناوخ  نورفاکلا » اهّیأ  ای  لق   » مود تعکر  رد  دیحوت و  هروس  دمح ، زا  دعب  لوا  تعکر  رد  تسا  بحتـسم  دـنچ 

ار بجاو  فاوـط  زاـمن  مه  وا  هک  یـسک  هب  دـناوتیم  صخـش  تسا و  زئاـج  تعاـمج ، تروـص  هـب  فاوـط  زاـمن  ندـناوخ  فاوـط  زاـمن 
ّدح رد  ریخأت  دوشن و  هلـصاف  ود  نآ  نیب  دوش و  هدروآ  اج  هب  فاوط  زا  دعب  دـیاب  فاوط  زامن  فاوط  زامن  نامز  دـیامن . ادـتقا  دـناوخیم ،

تـشپ هک  تسا  نآ  طوحا  تسا و  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  دزن  بجاو ، ِفاوط  زامن  ناـکم  فاوط 1  زامن  ناکم  درادـن . یعنام  فراعتم 
ره رد  یبحتسم  فاوط  زامن  ندناوخ   2 تسا . هدروآ  اج  هب  ماقم  دزن  ار  زامن  هک  دـنک  قدـص  افرع  هک  ياهنوگ  هب  دوش  هدروآ  اج  هب  ماقم 

دیاب دروآ ، اج  هب  ار  زامن  تسناوتن  دـش  نایب  لبق  هلأسم  رد  هک  يوحن  هب  رگا  ماحدزا  ماگنه  رد  هفیظو  تسا . زئاـج  مارحلا ، دجـسم  ياـج 
نیرتکیدزن ینعی  دـیامن  تیاعر  ار  هلـصاف  نیرتکیدزن  ناکمالا  یتح  دـشن ، نکمم  مه  نآ  رگا  و  دروآ . اج  هب  ماـقم  فرط  ود  زا  یکی  رد 
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اب دروآ  اج  هب  ماقم  فرط  ود  زا  یکی  هب  هلـصاف  نیرتکیدزن  رد  ار  زامن  دشن ، نکمم  مه  نآ  رگا  و  دریگ . رظن  رد  ماقم  تشپ  هب  ار  هلـصاف 
زاـمن نیب  دـنک  عـمج  هک  نیا  هب  فرط ، ود  رد  رتـکیدزن  هلـصاف  ماـقم و  تشپ  رد  رترود  هلـصاف  نیب  نارود  تروـص  رد  طاـیتحا  تیاـعر 

ار زامن  دـشاب ، ناکما  تقو  نیرخآ  رد  هچ  رگا  دـش  نکمم  هاگ  ره  ًادـعب  هکلب  رتکیدزن ، ِفرط  ود  زا  یکی  نیب  ماقم و  تشپ  رد  ندـناوخ 
ماقم ریغ  رد  ار  فاوط  زامن  هلأـسم ، نتـسنادن  رطاـخ  هب  یـسک  رگا  دـناوخ 1  زامن  ماقم  ریغ  رد  یـسک  رگا  دـیامن . هداعا  ماـقم ، تشپ  رد 

هب ار  زامن  تسه  هک  اج  نامه  هتـشگرب  جح  زا  اًلثم  تسین  نکمم  شیارب  رگا  دناوخب و  ماقم  دزن  ار  زامن  هک  تسا  نآ  شاهفیظو  دـناوخب ،
، دناوخب دـش  نایب  هک  یّلحم  ریغ  رد  ار  زامن  ًادـمع  یـسک  رگا   2 دـناوخب . زامن  ماقم  دزن  رد  هک  دـنک  بئان  ار  یـسک  ًاطایتحا  دروآ و  اـج 
، دروآ اج  هب  لطاب  ًادـمع  ای  درواین ، اج  هب  ار  فاوط  زاـمن  ًادـمع  یـسک  رگا  فاوط 1  زامن  كرت  تشذـگ . هک  یلیـصفت  هب  تسین  یفاـک 
ار فاوط  زامن  ًاوهس  یـسک  رگا   2 دـنک . لمع  نآ  يوهـس  كرت  دـعب  هلأسم  روتـسد  هب  هک  دراد  هفیظو  یلو  تسین  لطاب  شجح  هرمع و 
دروآ و اج  هب  شلحم  رد  ار  نآ  ًاروف  هدناوخن ، ار  فاوط  زامن  هک  دمآ  شدای  یعس  زا  دعب  یسک  رگا  فلا  دراد : تلاح  دنچ  دیامن ، كرت 
ار فاوـط  زاـمن  هک  دـمآ  شداـی  یعـس  ياـنثا  رد  رگا  ب  تسا . طوـحا  هچ  رگا  تسین  مزـال  نآ  ریغ  یعـس و  هداـعا  هک  تـسا  نآ  رهاـظ 

جراخ هکم  زا  ات  دماین  شدای  رگا  ج  دیامن . مامتا  ار  یعس  سپـس  دروآ ، اج  هب  شلحم  رد  ار  فاوط  زامن  دیامن و  عطق  ار  یعـس  هدناوخن ،
نآ بحتـسم  طایتحا  دروآ و  اج  هب  ار  نآ  دمآ  شدای  هک  اج  ره  دشاب ، راوشد  نتـشگزاب  رگا  و  دروآ ؛ اج  هب  ار  نآ  ددرگرب و  دـیاب  دـش ،

فاوط و زامن  رد  کش  دروآ . اج  هب  ار  نآ  هک  تسا  بجاو  وا  ّیلو  رب  درک ، كرت  ار  نآ  تافو  تقو  ات  رگا  و  دریگب ؛ مه  بئان  هک  تسا 
یسک رگا   2 دنکن . انتعا  شکش  هب  هن ، ای  هدناوخ  ار  فاوط  زامن  ایآ  هک  درک  کش  نآ  زا  دعب  ای  یعس  يانثا  رد  یسک  رگا  نآ 1  ندناوخ 

، زامن ندش  مامت  زا  دعب  یسک  رگا   3 دروآ . اج  هب  ار  نآ  دیاب  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  فاوط  زامن  ایآ  هک  درک  کش  یعس  رد  عورش  زا  لبق 
ناوضر اهقف  زا  یضعب  دراد 1  لاکـشا  اهنآ  زامن  تئارق  هک  يدارفا  دنکن . انتعا  شّکـش  هب  هن ، ای  هدناوخ  تسرد  ار  نآ  ایآ  هک  دنک  کش 

عیمج رد  سپ  دشاب ؛ هدش  هدناوخ  تسرد  فاوط  زامن  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  فاوط  زامن  زا  دعب  لامعا  هک  دـناهدومرف  مهیلع  هّللا 
اج هب  حیحص  تروص  هب  ار  نآ  ات  دریگب  دای  ار  دوخ  زامن  ماکحا  تابجاو و  هک  تسا  مزال  فّلکم  رب  جح  هدارا  تقو  رد  ًاصوصخ  تاقوا 

ناکما رگا  و  دنناوخب ؛ تعامج  هب  ار  فاوط  زامن  دوش  نکمم  رگا  دراد ، لاکـشا  هروس ، دـمح و  تهج  زا  اهنآ  زامن  هک  يدارفا   2 دروآ .
زاـمن رد  هک  يرکذ  اـی  وا  زاـمن  تئارق  هک  دـمهفب  زاـمن  زا  دـعب  هک  یـسک   3 تسا . یفاک  هنازور  زاـمن  هفیظو  هب  لـمع  دـشابن ، تعاـمج 

هک يدارفا  تباین  دش . رکذ  هک  دـیامن  لمع  نآ  یـشومارف  مکح  هب  هتـشگرب ، رگا  و  دـیامن ، هداعا  ار  زامن  دـیاب  هتـشاد ، لاکـشا  هتفگیم ،
فرط زا  بلطم ، نیا  هب  هجوـت  نودـب  هدوـب و  روذـعم  يرگید  تهج  زا  اـی  هدوـبن  تسرد  شتئارق  هک  یـصخش  دراد  لاکـشا  اـهنآ  تئارق 
ماجنا ار  لمع  نآ  زین  دوخ  دریگب و  بئان  رذع  دراوم  رد  ًاطایتحا  هدش ، هجوتم  عّتمت  هرمع  زا  دعب  ای  لامعا  طسو  رد  هدش و  مرُحم  يرگید 

زامن رد  فاوط  زامن  رد  اهمناخ  نداتسیا  رتولج  هلأسم  دوش . بئان  هتسناوتیمن  لوا  زا  دنچ  ره  تسا  حیحص  شتباین  تروص  نیا  رد  دهد ،
. دنزیمن ررض  زامن  تحص  هب  زامن ، رد  درم  نز و  نداتسیا  ربارب  ای  ندوب  رتولج  اهزامن ، ریاس  زین  فاوط و 

یعس عّتمت : هرمع  مراهچ  لمع 

زا هک  دوشیم  هدیمان  یعس » ، » هورم افص و  نیب  تشگرب  تفر و  هبترم  تفه  تسا . هورم » افص و  نیب  یعـس   » عّتمت هرمع  رد  مراهچ  بجاو 
نآ زامن  فاوط و  اب  یعس  ینامز  هلـصاف  دوشیم . هتفگ  طوش »  » کی نآ  هبترم  ره  هب  دوشیم و  متخ  هورم  هب  متفه  رود  رد  عورـش و  افص 

تسا نآ  بحتـسم  طایتحا  دنچ  ره  تسا  زئاج  بش  ات  نآ  ریخأت  یلو  تسین ، زئاج  ادرف ، ات  نآ  زامن  فاوط و  زا  یعـس  نتخادنا  ریخأت  - 1
دعب زور  ات  ًادمع  ار  یعس  یـسک  رگا   2 نآ . يانثا  رد  یگتـسخ  ای  امرگ  يدایز  دننام  رذع ، رطاخ  هب  رگم  دزادـناین  ریخأت  هب  ار  یعـس  هک 
سپ تسا ، هرمع  جح و  ناکرا  زا  یعـس  یعس 1  كرت  دنزیمن . ررض  وا ، لامعا  تحـص  هب  یلو  هدرک ، تیـصعم  هچ  رگا  دزادنایب  ریخأت 

رد دروآیم  اج  هب  ار  دارفا » جح   » هک نیا  زا  دـعب  دـیاب  دوب و  دـهاوخ  لطاب  وا  جـح  درواین ، اج  هب  عّتمت  هرمع  رد  ار  نآ  ًادـمع  یـسک  رگا 
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يور زا  ًاوهـس و  یــسک  رگا   2 دـنوشیم . بوـسحم  دـماع  مکح  رد  دنـشاب ، مکح  هب  لـهاج  هک  مه  يدارفا  و  دـیامن ؛ جـح  هدـنیآ  لاـس 
و دروآ ، اج  هب  وا  فرط  زا  ات  دریگب  بئان  دیاب  دـشابن  نکمم  رگا  و  دـیامن ؛ عوجر  دـیاب  نآ  ماجنا  يارب  درواین ، اج  هب  ار  یعـس  یـشومارف 
ای دـنادن  ار  هلأـسم  رگا  دوش و  هدروآ  اـج  هب  نآ  زاـمن  فاوط و  زا  دـعب  دـیاب  یعـس  فاوط  رب  یعـس  ندرک  مدـقم  تسا . حیحـص  وا  جـح 

. دیامن هداعا  ار  نآ  فاوط ، زامن  فاوط و  ندروآ  اج  هب  زا  دعب  بجاو  طایتحا  رب  انب  دروآ ، اج  هب  فاوط  زا  شیپ  ار  یعس  دنک و  شومارف 
هب دوش و  ماجنا  لاعتم  دنوادخ  رما  لاثتما  يارب  ینعی  تبرق  دصق  ّتین و  اب  دـیاب  یعـس  فلا  ّتین  یعس 1 تابجاو  یعس  طیارـش  تابجاو و 
هب مهدیم  ماجنا  هورم  افص و  یعس  طوش  تفه  : » دیوگب دناوتیم  دروآ ، نابز  رب  ار  تین  تساوخ  رگا  یلو  تسین ، مزال  نآ  ندروآ  نابز 

دیامن و یعـس  شدوخ  هچ  دوش  ماجنا  يرادیب  تلاح  رد  دیاب  یعـس  ب  هّللا .» یلإ  ًۀبرق  یبحتـسم  جح  ای  مالـسالا  ۀّجَح  زا  عّتمت  هرمع  ّتین 
افص زا  دیاب  یعس  افص  زا  یعس  عورش  2 دنکیم . هداعا  ار  رادقم  نامه  تفر ، باوخ  یعس  يانثا  رد  رگا  و  نآ ؛ لاثما  خرچ و  يور  رب  هچ 
هار زا  یعس  3 دـیامن . زاـغآ  افـص  زا  دـنکن و  بوسحم  ار  نآ  دومن ، عورـش  هورم  زا  رگا  دوـش و  متخ  هورم  هب  متفه  طوـش  دوـش و  عورش 
مزال یلو  تسین  یفاک  دورب ، رگید  هار  ای  مارحلا  دجـسم  لخاد  زا  رگا  دریگ و  تروص  فراـعتم  هار  زا  دـیاب  دـمآ  تفر و  فلا  فراـعتم 

هب عورش و  افص  هوک  يالاب  زا  هورم  افص و  نیب  هک  دوش  زارحا  رگا  مود  هقبط  رد  یعس  ب  دشاب . میقتسم  طخ  کی  رد  دمآ  تفر و  تسین 
یعـس هراوس  تردـق ، رایتخا و  تلاح  رد  هکلب  دـشاب ، هدایپ  تروص  هب  تسین  مزـال  یعـس  ج  تسا . یفاـک  دوشیم  متخ  هورم  هوک  يـالاب 

دوخ يوربور  ار  هورم  هک  تسا  بجاو  هورم ، فرط  هب  یعـس  ماگنه  یعـس  لاـح  رد  هورم  افـص و  ندوب  لـباقم  رد  4 درادن . یعنام  ندرک 
هب ندرک  هاگن  یلو  دشابن  يرقهق  تروص  هب  وا  یعـس  ینعی  دشاب ، وا  لباقم  رد  افـص  افـص ، فرط  هب  یعـس  ماگنه  نینچ  مه  دـهد و  رارق 

، تسین ربتعم  تساجن  زا  تراهط  یعس  رد  تسین 1  ربتعم  تراهط  یعس  رد  یعس  طیارش  درادن . یعنام  یعس  لاح  رد  رـس  تشپ  فارطا و 
بنج یسک  رگا  ینعی  تسین ، ربتعم  ثدح  زا  تراهط  یعـس  رد   2 تسا . حیحص  وا  یعس  دشاب ، سجن  وا  سابل  ای  ندب  یـسک ، رگا  ینعی 
ماگنه رد  ندب  ششوپ  تسا . ثدح  زا  تراهط  تیاعر  طوحا  هچ  رگا  تسا  حیحص  وا  یعـس  هتـشادن  وضو  ای  دشاب  ضئاح  ینز  ای  دشاب 
حیحص یعس  دوشن ، تسا  هدش  هتسناد  مزال  زامن  رد  هک  يوحن  هب  تروع  رتس  تاعارم  رگا  ینعی  تسین  طرش  تروع  رتس  یعس ، رد  یعس 

ناوتاـن و دارفا  یعـس  دـنزیمن . ررـض  وا  یعـس  هب  دـش  رهاـظ  نیّفک  هجو و  زا  ریغ  نز  ندـب  عضاوم  زا  یـضعب  یعـس ، رد  رگا  سپ  تسا ؛
هچ دنشاب و  هتشاد  ندومن  یعـس  هدایپ  رب  تردق  هچ  دارفا ، همه  سپ  دیامن ؛ یعـس  شدوخ  ياپ  اب  یـسک  تسین  مزال  یعـس  رد  فیعض 1 

وحن هب  دنچ  ره  دیامن  یعس  دناوتن  هچ  چیه و  هب  یـسک  رگا   2 درادن . یعنام  شود  يور  خرچ و  يور  رب  اهنآ  نداد  یعس  دنشاب ، هتـشادن 
2 تسین . مولعم  یعـس  ندوب  یپ  رد  یپ  ینعی  لّوا  طوـش  ریغ  رد  تـالاوم  موزل  یعـس 1  رد  تالاوم  دریگب . بئان  دـیاب  نآ ، لاثما  هراوس و 
، یعس ماگنه  رد   3 دنیـشنن . رذع  نودـب  ود  نآ  نیب  هک  تسا  نآ  طوحا  درادـن و  یعنام  تحارتسا ، تهج  هب  هورم  ای  افـص  يور  نتـسشن 

فاوط رد  هچنانچ  تسا ، نالطب  بجوم  دـمع ، يور  زا  یعـس  رد  ندرک  داـیز  یعـس 1  رد  ندرک  دایز  تسا . زیاج  ندـیماشآ ، ندروخ و 
یلو دوشیمن ، نآ  نالطب  بجوم  یعـس ، رد  يوهـس  ندرک  دایز   3 دنزیمن . ررض  فاوط  تحـص  هب  اًلهج ، یعـس  رد  يدایز   2 تشذگ .

هب ار  هدایز  رادـقم  نآ  دـشاب  رتشیب  ای  لماک  طوش  کی  يداـیز  رگا  تسا  بحتـسم  هک  دـناهدرک  رکذ  مهیلع  هّللا  ناوضر  اـملع  زا  یعمج 
اهر ار  نآ  دـشاب  طوش  کی  زا  رتمک  يدایز  هچنانچ  و  دوب ؛ دـهاوخ  افـص  رب  مود  یعـس  متخ  هک  دوش  لماک  یعـس  کی  ات  دـناسرب  تفه 

ددرگرب و هدوب  مزال  هلوره  هک  نیا  نامگ  هب  هلوره  ناکم  زا  نتشذگ  زا  دعب  یعس  لاح  رد  یسک  رگا   4 تسا . حیحص  وا  یعس  دنکیم و 
یسک رگا  یعـس 1  زا  ندرک  مک  درادن . لاکـشا  ًارهاظ  وا  یعـس  دیامن ، رارکت  هلوره  اب  هدوب  هدرک  ریـس  يداع  تروص  هب  هک  ار  يرادقم 

نآ تسناوتن  تافرع  هب  فوقو  زا  لبق  ات  رگا  و  دهد ؛ ماجنا  لماک  وحن  هب  تافرع  هب  فوقو  زا  لبق  ات  ار  نآ  دیاب  دنک ، مک  یعـس  زا  ًادـمع 
مک یعس  زا  ًاوهس  یـسک  رگا   2 دیامن . هداعا  ار  جح  دعب  لاس  دهد و  ماجنا  دارفا  جـح  دـیاب  دوشیم و  لطاب  وا  جـح  دـیامن ، كرادـت  ار 
هتفر دوخ  رهش  هب  دنچ  ره  دروآ  اج  هب  ار  نآ  ّلک  طایتحا  رب  انب  دیاب  هدرک ، شومارف  ار  طوش  هس  زا  رتشیب  رگا  فلا  دراد : تلاح  ود  دنک ،

هدروآ اج  هب  ار  طوش  راهچ  یـسک  رگا  ب  دهد . ماجنا  ار  یعـس  وا  فرط  زا  ات  دریگب  بئان  دیاب  تسین ، تعجارم  زا  نکمتم  رگا  و  دشاب ؛
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بئان دیاب  ددرگرب ، دناوتن  دشاب و  هتـشگرب  جـح  زا  رگا  یتح  دروآ و  اج  هب  دـمآ  شدای  تقو  ره  ار  هدـنام  یقاب  هدرک ، شومارف  ار  هیقب  و 
غراف یعس  زا  هک  نیا  داقتعا  هب  دومن و  مک  عّتمت  هرمع  رد  ار  یعس  زا  يرادقم  یـشومارف  يور  زا  رگا   3 دهد . ماجنا  وا  فرط  زا  ات  دریگب 
بجاو دریگب ، بئان  ای  دـیامن  مامت  شدوخ  ار  یعـس  دـیاب  هک  نیا  رب  هوالع  هک  دـناهدرک  رکذ  یعمج  دومن ، یکیدزن  دوخ  لایع  اـب  هدـش 

نآ ياهرود  یعـس و  رد  کش  تسا . طوحا  نآ  هب  لمع  دناهدرک و  قحلم  نآ  هب  ار  اهنخان  نتفرگ  یـضعب  دهدب و  هراّفک  واگ  کی  تسا 
یسک رگا   2 دنکن . انتعا  دوخ  کش  هب  تسا و  حیحص  وا  یعـس  دنک ، کش  نآ  ياهطوش  ددع  رد  یـسک  رگا  یعـس  ندش  مامت  زا  دعب   1

رود هک  دنک  کش  هورم  رد  یـسک  رگا   3 دروآ . اج  هب  ار  نآ  دیاب  تسا  یقاب  نآ  ّلحم  ات  دـشاب  هتـشاد  کش  یعـس  لصا  نداد  ماجنا  رد 
رـس زا  ار  نآ  تسا  مزال  لطاب و  وا  یعـس  ًارهاظ  دـشاب ، طوش  يانثا  رد  کش  نیا  رگا  یلو  دـنکن ؛ انتعا  دوخ  کش  هب  مهن ، ای  تسا  متفه 

یعـس طاوشا  رد  نظ  ّتیجح  تشذـگ . هک  تسا  فاوط  ياهرود  رد  کش  مکح  دـننام  یعـس ، ياهطوش  ددـع  رد  کش  مکح   4 دریگب .
ار نآ  شدوخ  دـناوتیم  رگا  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـش ، فالخ  فشک  رگا  یلو  تسین  هجو  زا  یلاخ  یعـس ، طاوشا  ددـع  رد  نظ  رابتعا 
نآ لاثما  تلاسک و  دایز و  یگتسخ  دننام  رذع  يور  زا  یعـس  ندومن  عطق  یعـس 1  ندومن  عطق  دریگب . بئان  دناوتیمن  رگا  دنک و  هداعا 

، دشاب هدروخن  مهب  تالاوم  دـشاب و  هدومن  عطق  ار  نآ  لّوا  طوش  رد  فلا  رگا : دومن ، عطق  ار  یعـس  لیلد  ره  هب  یـسک  رگا   2 تسا . زیاج 
، دومن عطق  ار  یعس  دعب  هب  مّود  طوش  رد  یسک  رگا  ب  دریگیم . رـس  زا  ار  یعـس  دشاب  هدروخ  مهب  تالاوم  رگا  دهدیم و  همادا  ار  یعس 

دنکیم یعس  شدوخ  هک  یسک  نارگید 1  ناکدوک و  نداد  یعـس  دشاب . هدشن  هچ  دشاب و  هدش  توف  تالاوم  هچ  دـیامنیم  مامتا  ار  نآ 
رادیب یعـس  لاح  رد  دیاب  دـنیامنیم ، یعـس  نآ  لاثما  خرچ و  يور  رب  هک  يدارفا   2 دهد . یعـس  زین  ار  يرگید  لاح ، نامه  رد  دـناوتیم 

هب يرادقم  دوخ  ناهارمه  ندومن  ادیپ  اًلثم  يراک  تهج  ّتین ، نودب  یعس  ماگنه  رد  یسک  رگا  یعس  ماگنه  هب  بقع  هب  نتشگزاب  دنشاب .
حیحـص وا  یعـس  دنک ، ادیپ  همادا  ار  یعـس  هتـشگزاب ، بقع  هب  هک  ییاج  نامه  زا  هک  دشاب  نیا  وا  ّتین  ددرگزاب  ًادّدـجم  ددرگرب و  بقع 

. تسا

ریصقت عّتمت : هرمع  مجنپ  لمع 

ای تسد  نخان  زا  يرادقم  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  نآ  زا  دارم  و  ندرک ؛ هاتوک  ینعی  ریصقت ،» . » تسا ریـصقت »  » عّتمت هرمع ، زا  مجنپ  بجاو 
مه تیافک  تسین و  زیاج  ریصقت ، ياج  هب  رـس  ندیـشارت  عّتمت ، هرمع  رد  هجوت : دوش . هتفرگ  لیبس ، ای  شیر  ای  رـس  يوم  زا  يرادقم  ای  اپ ،

تسا یعس  ندش  مامت  زا  دعب  ریصقت ، نامز  ریصقت 1  ناکم  نامز و  دهدب . هراّفک  روهـشم  ياوتف  صن و  قبط  دیاب  دشارتب  رگا  دنکیمن و 
تروص رد  طایتحا  تسا و  هدوب  يدمع  رگا  دهدب  هراّفک  دیاب  تسین و  یفاک  دومن ، ریـصقت  یعـس  زا  ندش  غراف  زا  لبق  یـسک  هچنانچ  و 

مرُحم دوش و  هدروآ  اج  هب  هورم  رد  ریصقت  تسین  مزال   3 دوش . هدروآ  اج  هب  یعس  زا  دعب  هلصاف  الب  ریصقت  تسین  مزال   2 تشذگ . نایسن 
اب دیاب  ریصقت  ریصقت 1  طیارش  دوشیمن . لالح  وا  رب  مارحا  تامّرحم  هدومنن  ریـصقت  ات  یلو  دیامن  ریـصقت  تساوخ  شلد  اج  ره  دناوتیم 

هرمع ّتین  هب  منکیم  ریصقت  : » دیوگب ار  هلمج  نیا  دناوتیم  دروآ ، نابز  رب  ار  نآ  دهاوخب  یسک  رگا  و  دریگ . تروص  تبرق  دصق  ّتین و 
ریصقت كرت  تسین . طرش  نآ ، لاثما  تروع و  رتس  تراهط و  یعس  دننام  ریصقت   2 هّللا .» یلإ  ًۀبرق  یبحتسم  جح  ای  مالسالا  ۀّجَح  زا  عتمت 

کی دـیاب  بجاو ، طایتحا  رب  اـنب  یلو  تسا  حیحـص  شاهرمع  جـح ، يارب  ندـش  مرُحم  زا  دـعب  اـت  دـنک  شومارف  ار  ریـصقت  یـسک  رگا   1
هب وا  جح  لطاب و  وا  هرمع  هک  دناهدومرف  حیرـصت  یعمج  دومن ، كرت  ار  ریـصقت  جح ، مارحا  تقو  ات  ًادمع  رگا   2 دهدب . هراّفک  دنفسوگ 

. دیامن هداعا  دـعب  لاس  رد  ار  جـح  دـناهدرک  حیرـصت  یـضعب  دروآ و  اج  هب  هدرفم  هرمع  جـح ، زا  دـعب  تسا  مزال  دوشیم و  لیدـبت  دارفا 
هرمع رد  هک  یتقو  دوشیمن و  لالح  وا  رب  مارحا  تامرحم  هدومنن ، ریـصقت  مرُحم  هک  ینامز  ات  ریـصقت  طـسوت  مارحا  زا  جورخ  یگنوگچ 

مدع رهاظ ، عّتمت  هرمع  رد  ریصقت  زا  دعب  رس  ندیشارت  دوشیم و  لالح  وا  رب  مارحا  تامّرحم  همه  دوش ، ماجنا  نآ  طیارـش  اب  ریـصقت  عّتمت 
يرادقم يرگید ، رگا  دریگ و  تروص  صخش  دوخ  طسوت  ریـصقت  تسین  مزال  يرگید 1  يارب  ریـصقت  مارحا . تهج  زا  تسا  نآ  تمرح 
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نتفرگ نوچ  دشاب ، مرُحم  دیابن  دیامنیم ، ریصقت  وم  ندیچ  هلیـسو  هب  يرگید  يارب  هک  یـسک   2 تسا . یفاک  دـنیچب ، ار  وا  نخان  ای  وم  زا 
ریـصقت تسین  دیعب  زین  لوا  ضرف  رد  نکل  درادن ؛ یعنام  مرُحم ، طسوت  يرگید  ِنخان  نتفرگ  یلو  تسا ، مارح  مرُحم  رب  مه  يرگید  يوم 

هدرفم هرمع  رد  یـسک  رگا  دّدـجم  مارحا  هدرفم و  هرمع  رد  ریـصقت  كرت  دـشاب . هتفرگ  تروص  ریغ  رب  مارح  راک  اـب  دـنچ  ره  دوش ، عقاو 
وا مّود  مارحا  دوش ، مرُحم  رگید  هرمع  تهج  ًادّدـجم  دورب و  مرح  جراخ  هب  ینعی  ددرگرب  هرّونم  هنیدـم  هب  اًـلثم  دـهدن و  ماـجنا  ار  ریـصقت 

تاـقیم هب  دـیاب  هدوب ، عّتمت  هرمع  يارب  وا  مود  مارحا  هچناـنچ  و  دـیآ ؛ نوریب  لوا  مارحا  زا  اـت  دـیامن  ریـصقت  ادـتبا  دـیاب  تسین و  حـیحص 
هرمع رد  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  رکذت : دوش . مرُحم  مرح  جراخ  رد  تاقیم ، هب  تشگزاب  ناکما  مدع  تروص  رد  دوش و  مرُحم  ددرگرب و 

. درادن یعنام  اجر ، دصق  هب  نآ  ندروآ  اج  هب  تسین و  بجاو  عّتمت ،

جح لامعا  عتمت و  هرمع  نیب  نامز  صاخ  ماکحا 

وا زا  جح  دوش  جراخ  هکم  زا  رگا  هک  دـنادب  هک  یتروص  رد  هداد  ماجنا  ار  عتمت  هرمع  هک  یـسک  عّتمت  هرمع  زا  دـعب  هّکم  زا  ندـش  جراخ 
هچ رگا  دوش ، جراخ  دناوتیم  دسریم ، جح  لامعا  هب  دوش  جراخ  هکم  زا  رگا  هک  دـنادیم  رگا  و  دوش ؛ جراخ  دـناوتیمن  دوشیم ، توف 

عّتمت هرمع  نتفای  نایاپ  زا  دـعب  همّظعم  هکم  زا  عّتمت  هرمع  زا  دـعب  مارحا  نودـب  جورخ  جـح . يارب  مارحا  اب  رگم  تسا  جورخ  مدـع  طوحا 
رگا  1 دراد : تروص  ود  تفر  هرّونم  هنیدـم  هب  اًلثم  تشذـگ ، مارحا  ياهتاقیم  زا  دـش و  جراخ  همّرکم  هکم  زا  مارحا  نودـب  یـصخش  رگا 
هکم هب  هام  نامه  رد  هداد و  ماجنا  ار  عتمت  هرمع  ةدعقلا  يذ  هام  رد  اًلثم  دـشاب ، هتـشذگن  هدوب ، هدـش  مرُحم  هرمع ، تهج  نآ  رد  هک  یهام 

لامعا هیقب  ماجنا  تهج  ددنبب و  مارحا  جح  يارب  هّکم  زا  دوش و  همرکم  هکم  دراو  مارحا  نودب  دـناوتیم  تروص  نیا  رد  ددرگرب ، همّرکم 
هرمع ار  لبق  هرمع  تسا و  عّتمت  هرمع  هب  جاتحم  سپ  دشاب  هتـشذگ  هدوب  هدـش  مرُحم  نآ  رد  هک  یهام  رگا  2 و  دوش . تافرع  هناور  جح ،

دعب جح  مارحا  اب  همّظعم  هّکم  زا  نتفر  نوریب  دهد . ماجنا  ار  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  لبق ، هرمع  يارب  طایتحا  رب  انب  و  دنکن ، بوسحم  عتمت 
مارحا هب  افتکا  ضرف  درادـن . یعنام  يرورـض ، روما  يارب  همّظعم  هکم  زا  ندـش  جراخ  جـح ، مارحا  هب  ندـش  مرُحم  عّتمت و  هرمع  ماجنا  زا 

يارب تقو  دش و  همّظعم  هکم  لخاد  دـشاب و  هدـش  مرُحم  هدرفم  هرمع  تین  هب  جـح ، ياههام  رد  یـسک  رگا  عّتمت  هرمع  يارب  هدرفم  هرمع 
نآ هب  هدومن و  ار  عّتمت  هرمع  دصق  دناوتیم  دشابن  بجاو  وا  رب  یببـس  هب  هدرفم  هرمع  رگا  دشاب  قیـض  دّدجم ، مارحا  هدرفم و  هرمع  ماجنا 

یعنام عّتمت ، هرمع  زا  دعب  هدرفم  هرمع  نداد  ماجنا  عّتمت  هرمع  زا  دعب  هدرفم  هرمع  نداد  ماجنا  دـنک . ینابرق  طایتحا  رب  انب  دـیامن و  لودـع 
. درادن

جح لامعا  مود  لصف 

دنوادخ يرای  هب  نآ  ماکحا  عّتمت و  هرمع  حیـضوت  جح ؛ لامعا  عّتمت و  هرمع  دوشیم : لیکـشت  تمـسق  ود  زا  عّتمت  جـح  هک  تشذـگ  اًلبق 
. میزادرپیم جح  لامعا  حیرشت  حیضوت و  هب  يو  ددم  هب  لصف  نیا  رد  نونکا  دیسر ، نایاپ  هب  لاعتم 

مارحا جح : لوا  لمع 

، ود نآ  فالتخا  تسا و  هرمع  مارحا  دـننام  طیارـش ، ماکحا و  تهج  زا  هک  تسا  جـح  مارحا  عّتمت ، هرمع  نتفای  نایاپ  زا  دـعب  لمع  نیلوا 
، عّتمت هرمع  لامعا  زا  تغارف  زا  دـعب  جـح ، مارحا  نامز  جـح 1  مارحا  نامز  دوشیم . نایب  هک  تسا  مارحا  ناکم  ناـمز و  ّتین و  رد  طـقف 

يذ متشه  ینعی  هیورت ،»  » زور نآ  تقو  نیرتهب  دباییم و  همادا  دنک ، كرد  ار  تافرع  فوقو  دناوتب  صخش  هک  ینامز  ات  دوشیم و  زاغآ 
هرمع يارب  ندش  مرُحم  جح ، لامعا  ندش  مامت  زا  لبق  نینچ  مه  تسین ؛ زیاج  جح  يارب  مارحا  ریصقت ، نداد  ماجنا  زا  لبق   2 تسا . هجحلا 

زا تسا  بحتسم  و  دریگ ؛ تروص  میدق ، هکم  رهش  رد  دیاب  بجاو  طایتحا  رب  انب  جح  يارب  مارحا  جح 1  مارحا  ناکم  تسین . زئاج  هدرفم 
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رطاخ هب  ای  ًاوهس  یـسک  رگا  جح 1  مارحا  كرت  دشاب . مالسلا  هیلع  لیعامـسا  رجح  رد  ای  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  دزن  رد  مارحلا  دجـسم 
دیاب دشاب ، نکمم  شیارب  رگا  فلا  دیمهف : هک  یتقو  رد  هتـسنادیمن ، هدوب و  لطاب  وا  مارحا  ای  دـنک  كرت  ار  جـح  مارحا  هلأسم ، نتـسنادن 

ب دوش ؛ مرُحم  تسه  هک  ییاج  نامه  زا  دشابن  نکمم  شیارب  تشگزاب  رگا  ددرگرب و  دیاب  دـشاب  تافرع  رد  رگا  دوش و  مرُحم  هّکم  رد 
وا جح  دش ، غراف  جح  لامعا  زا  ات  دشن  هجوتم  اًلـصا  رگا  ج  دوش . مرُحم  تسه  هک  ییاج  ره  زا  دیاب  دیمهف ، تافرع  هب  فوقو  زا  دعب  رگا 

هّکم زا  دیاب  دـشاب ، تافرع  هب  فوقو  زا  لبق  نآ  كرادـت  ناکما  رگا  فلا  دـنک : كرت  ار  جـح  مارحا  ًادـمع  یـسک  رگا   2 تسا . حیحص 
تسا و لطاب  وا  جح  دـسرن ، تافرع  فوقو  هب  ندـش ، مرُحم  زا  سپ  ای  و  دوش ، مرُحم  هکم  زا  دـشابن  نکمم  رگا  ب و  دوش . مرُحم  همّظعم 

فرط هب  زونه  تسا و  هدش  مرُحم  عّتمت  جح  يارب  هک  یـصخش  جـح  مارحا  زا  دـعب  یبابحتـسا  فاوط  دـیامن . هداعا  ار  نآ  دـعب  لاس  دـیاب 
تـسا نآ  بحتـسم  طایتحا  داد ، ماجنا  هچنانچ  و  دهدن ؛ ماجنا  یبحتـسم  فاوط  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  تسا ، هدشن  هناور  تافرع 

. دیامن دیدجت  ار  هیبلت  دشاب ، هدیشوپ  ار  مارحا  سابل  هک  یلاح  رد  مارحا  لحم  رد  فاوط  زا  دعب  هک 

تافرع رد  فوقو  جح : مود  لمع 

تقو فلا  نآ  عاونا  فوقو و  نامز  دوشیم . بوسحم  جـح  ناـکرا  زا  و  تسا ، تاـفرع »  » رد فوقو »  » عّتمت جـح  تاـبجاو  زا  مود  بجاو 
دوشیم و بوسحم  تاـفرع  فوقو  يراـیتخا  تقو  طاـیتحا  رب  اـنب  باـتفآ  بورغ  اـت  هجحلا  يذ  مهن  زور  رهظ  لوا  زا  تافرع 1  يرایتخا 

نکل تسا  بجاو  هچ  رگا  تافرع  رد  تقو  نیا  مامت  رد  ندوب   2 دنیامن . فوقو  تافرع  رد  نامز  نیا  رد  دیاب  دنرادن ، يرذـع  هک  يدارفا 
یفاک جح  تحص  يارب  هقیقد  کی  الثم  دشاب  مک  دنچ  ره  دنک  قدص  ناکم ، نیا  رد  ِندوب  رگا  هکلب  دوشیمن ، بوسحم  نکر  نآ ، مامت 

هک يدارفا  و  دوشیم ؛ بوسحم  تافرع ، يرارطـضا  تقو  نابرق  دیع  بش  ینعی  مهد  بش  زا  يرادقم  تافرع : يرارطـضا  تقو  ب  تسا .
فوقو نیا  ًادمع  رگا  و  دنیامن ؛ كرد  ار  فوقو  نیا  دیاب  دـناهدومنن ، كرد  ار  يرایتخا  فوقو  رگید ، هّجوم  رذـع  ای  یـشومارف  تهج  هب 
تبرق دـصق  ّتین و  اـب  دـیاب  فوقو  فوقو 1  ّتین  دـنیامن . كرد  ار  رعـشم  فوقو  دـنچ  ره  دوشیم  دـساف  اـهنآ  جـح  دـننک ، كرت  زین  ار 

دـشاب و هدرک  فوقو  يردـق  نآ  زا  لبق  اًلثم  رگا  یلو  دـنکیمن  تیافک  دـشاب ، شوهیب  ای  باوخ  تقو  مامت  رد  اًـلثم  رگا  دریگ و  تروص 
: دیوگب ار  هلمج  نیا  دناوتیم  دروآ  نابز  رب  ار  نآ  فوقو ، رب  یبلق  ّتین  رب  هوالع  تساوخ  یـسک  رگا   2 دنکیم . تیافک  دشاب ، هدیباوخ 

نآ لاثما  تراهط و  تسین  طرـش  تراهط  فوقو  رد  هّللا .» یلإ  ۀبرق  یبحتـسم ، جح  ای  مالـسالا  ۀّجَح  ّتین  هب  تافرع  رد  میامنیم  فوقو  »
يور رب  فوقو  همحرلا  لبج  رب  فوقو  تسا . حیحـص  وا  فوقو  دـشاب ، مه  ضیاـح  اـی  بنج  یـصخش  رگا  سپ  تسین ؛ طرـش  فوقو  رد 

، دـیآیم همّظعم  هّکم  زا  هک  یـسک  هب  تبـسن  نآ  پچ  فرط  زا  هوک  نیئاپ  رد  فوقو  تسا  بحتـسم  تسا و  هورکم  همحرلا » لـبج   » هوک
یلو تسا  مارح  دـمع ، ملع و  اـب  باـتفآ  بورغ  زا  شیپ  تاـفرع  زا  ندرک  چوـک  باـتفآ  بورغ  زا  شیپ  تاـفرع  زا  ندرک  چوـک  دـشاب .

هدش و نامیـشپ  هدرک و  چوک  ًادـمع  رگا  فلا  دراد : تلاح  دـنچ  دومن ، چوک  بورغ  زا  لبق  یـسک  رگا  و  دوشیمن ؛ جـح  نالطب  بجوم 
دیاب هک  تسا  نآ  رهاظ  دهدب و  هراّفک  رتش  کی  دـیاب  تشگن ، زاب  هدرک و  چوک  ًادـمع  رگا  ب و  دـهدب . هراّفک  طایتحا ، رب  انب  هتـشگزاب ،

یپ تسین  مزال  هک  تسا  نآ  رهظا  دریگب و  هزور  زور  هدجیه  دیاب  دهدب ، رتش  کی  دـناوتن  رگا  و  دـنک ؛ رحن  دـیع ، زور  رد  ینم  رد  ار  نآ 
زاـب و  تسنادیمن ، ار  مکح  اـی  دـماین  شرطاـخ  هب  رگا  و  تـسین . وا  رب  يزیچ  تـشگرب ، رگا  هدرک ، چوـک  ًاوهـس  رگا  ج و  دـشاب . یپ  رد 

طایتحا رب  انب  هتـشگن  زاب  هدـش و  ملاع  هدوب و  لـهاج  اـی  هدـش و  هجوتم  هدرک و  چوک  ًاوهـس  یـسک  رگا  د  تسین . يزیچ  وا  رب  زین  تشگن 
. تسا تباث  مه  وا  يارب  هدش ، رکذ  بیترت  اب  دش  رکذ  دمع  ضرف  يارب  هک  ياهراّفک 

رعشمهفلدزم رد  فوقو  جح : موس  لمع 

فوقو رعـشم 1 فوقو  عاونا  ناـمز و  دوشیم . بوسحم  جـح  ناـکرا  زا  تسا و  هفلدزم »  » رد فوقو »  » عّتمت جـح  تاـبجاو  زا  موس  بجاو 
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؛ دوشیم زاغآ  نابرق  دیع  زور  حبص  ناذا  تقو  رجف  عولط  زا  دنرادن  يرذع  هک  يدارفا  يارب  رعشم  يرایتخا  فوقو  فلا  رعـشم : يرایتخا 
قدص رعـشم » رد  ندوب   » ًافرع هک  تسا  ياهزادنا  هب  نکر  رادقم  یلو  تسا  بجاو  باتفآ ، عولط  ات  ندنام  طوحا  رهـشا و  رب  انب  دنچ  ره  و 
کی یـضعب  تسا و  حیحـص  وا  جـح  یلو  هداد  ماجنا  مارح  دـنک ، چوک  عولط ، زا  لـبق  ًادـمع  یـسک  رگا  و  دـشاب ؛ مک  هک  نیا  ول  دـنک و 

يدارفا رعشم : يرارطضا  فوقو  2 تسا . بجاو  طوحا ، رب  انب  دیع  بش  رد  رعشمهفلدزم  رد  هتوتیب  ب  دناهتـسناد . بجاو  هراّفک  دنفـسوگ 
يرارطـضا تقو  ود  ياراد  رعـشم  دنیامن . يرارطـضا  فوقو  دـیاب  دـنیامن ، كرد  ار  رعـشم  يرایتخا  فوقو  دـنناوتن  يرذـع  تهج  هب  هک 

ریپ و صاخـشا  ناکدوک و  نانز و  ب  تسا . یفاک  دنـشاب ، مارحلا  رعـشم  رد  دـیع  زور  رهظ  ات  باتفآ  عولط  نیب  يرادـقم  رگا  فلا  تسا :
دعب تسا  زیاج  دارفا ، هتسد  نیا  يارب  تسا . یفاک  اهنآ  يارب  رعشم  رد  دیع  بش  رد  فوقو  دنراد ، يرورـض  راک  هک  یناسک  ای  نارامیب و 
دیاب مارحلا  رعشم  رد  فوقو  رعـشم 1  فوقو  ّتین  دنیامن . چوک  ینم  يوس  هب  رجف ، عولط  زا  لبق  تبرق ، دصق  اب  بش  رد  فوقو  قدص  زا 

فوـقو : » دـیوگب ار  هلمج  نیا  دـناوتیم  دروآ ، ناـبز  رب  ار  نآ  یبـلق  ّتین  رب  هوـالع  تساوـخ  یـسک  رگا   2 دـشاب . تبرق  دـصق  ّتین و  اب 
رعشم رد  فوقو  رد  تسین  طرش  تراهط  رعشم  فوقو  رد  هّللا .» یلإ  ۀبرق  بحتـسم  ای  بجاو  عتمت  جح  ّتین  هب  مارحلا  رعـشم  رد  میامنیم 
رعـشم زا  رجف  عولط  زا  لبق  رذع  نودب  یـسک  رگا  رعـشم  زا  ندرک  چوک  دشابیمن . طرـش  لسغ ، وضو و  نتـشاد  تافرع  رد  فوقو  دننام 

، دشاب هدشن  توف  وا  زا  زین  تافرع  يرایتخا  فوقو  هدومن و  فوقو  تبرق  دصق  اب  اجنآ  رد  ار  دـیع  بش  هک  یلاح  رد  دـیامن  چوک  مارحلا 
اهنآ زا  یکی  ای  تافرع  رعشم و  فوقو  كرت  دهدب . هراّفک  دیاب  دنفسوگ  کی  نکل  دشابیم ، حیحص  تسا  يوق  هک  روهشم  رب  انب  وا  جح 

رعـشم تافرع و  رد  فوقو  دوشیم و  توف  اهنآ  زا  ود  نآ  زا  یکی  ای  رعـشم  تافرع و  فوقو  لـیلد  ره  هب  دارفا  یخرب  هک  نآ  هب  هجوت  اـب 
رد حیحـص و  جـح  روص  یخرب  رد  هک  تسا  رّوصتم  فوـقو ، كرت  يارب  یفلتخم  ياـهتلاح  تسا ، يرارطـضا  يراـیتخا و  فوـقو  ياراد 
جح نـالطب  بجوم  هک  یفوقو  كرت  لـیذ : دراوم  زا  دـنترابع  روص  نیا  دوشیم . طاـیتحا ، رب  اـنب  ول  جـح و  نـالطب  بجوـم  رگید  یخرب 

هک یصخش   1 تسا : هنوگ  دنچ  رب  وا  لاح  دیامن ، كرد  ار  رعشم  تافرع و  يرایتخا  فوقو  ود  ره  هک  دیدرگن  قفوم  یسک  رگا  دوشیمن 
رگم تسا ، حیحص  هدوبن  يدمع  رعـشم ، فوقو  توف  هک  یتروص  رد  وا  جح  دنک ، كرد  ار  رعـشم  يرارطـضا  تافرع و  يرایتخا  فوقو 

ار رعشم  يرایتخا  تافرع و  يرارطضا  فوقو  یـسک  رگا   2 تشذگ . رعشم ، یلیل  يرارطـضا  اب  هفرع  يرایتخا  كاردا  تروص  رد  هچ  نآ 
يرایتخا فوقو  طـقف  یـسک  رگا   3 تسا . حیحـص  هدوبن ، يدـمع  تاـفرع ، يراـیتخا  فوقو  توف  هک  یتروص  رد  وا  جـح  دـیامن ، كرد 

فوقو طقف  یسک  رگا   4 تسا . حیحص  وا  جح  دشابن ، يدمع  تافرع  ِيرارطضا  يرایتخا و  فوقو  كرت  هچنانچ  دیامن ، كرد  ار  رعـشم 
فوقو یصخش  هچنانچ   5 تسا . جح  تحص  رهظا  هدرکن ، كرت  ًادمع  ار  رعشم  يرایتخا  فوقو  هچنانچ  دیامن  كرد  ار  تافرع  يرایتخا 
نودب کی ، ره  يرایتخا  فوقو  رگا  تروص  نیا  رد  دیامن ، كرد  ار  رهظا  رب  انب  رعشم  يرارطضا  فوقو  ود  زا  یکی  تافرع و  يرارطضا 
هداعا ار  نآ  جح ، رارقتـسا  ای  تعاطتـسا  ياقب  اب  هک  تسا  نآ  طوحا  هچ  رگا  دشاب  حیحـص  وا  جح  تسین  دیعب  دـشاب ، هدـشن  كرت  رذـع 

وا جح  ، دیامنن كرد  ار  يرارطـضا  يرایتخا و  ياهفوقو  زا  کی  چیه  یـسک  رگا  دوشیم 1  جح  نالطب  بجوم  هک  یفوقو  كرت  دـیامن .
نآ دیامن و  لودع  هدرفم  هرمع  هب  بجاو  طایتحا  رب  انب  لودع  ّتین  اب  مارحا  نامه  اب  تسا  مزال  و  ًاوهس ، هچ  دشاب و  ًادمع  هچ  تسا  لطاب 

طقف رگا  2 و  دیامن . هداعا  ار  جح  دنامب ، یقاب  دعب  لاس  ات  شتعاطتـسا  ای  هدوب  رقتـسم  وا  هدـهع  رب  جـح  هک  یتروص  رد  دروآ و  اج  هب  ار 
نیا رد  دیامن ، كرد  ار  رعـشم  يرارطـضا  فوقو  ود  زا  یکی  طقف  رگا   3 تسا . لطاب  وا  جح  دـیامن ، كرد  ار  تافرع  يرارطـضا  فوقو 

هداعا ار  جح  دهد و  ماجنا  یلعف  هفیظو  دـصق  هب  ار  لامعا  هک  تسا  نآ  طایتحا  هدومنن  كرت  رذـع  نودـب  ار  رگید  ياهفوقو  رگا  تروص 
. دیامن

ینِم لامعا 

بیترت  2 دنهد . ماجنا  تسا ، بجاو  اجنآ  رد  هک  یلامعا  دندرگ و  هناور  ینم  يوس  هب  دیاب  جاجُح  دیسر ، نایاپ  هب  رعشم  فوقو  هاگ  ره   1
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تسا يزجم  دیامن ، ریصقت  ای  قلح  ینابرق  زا  لبق  اًلثم  یسک  رگا  و  یطرـش ، هن  طوحالا  رهـشالا  یلع  تسا  یفیلکت  بجاو  ینم ، لامعا  رد 
هرمج یمر  ینم : لّوا  جح و  مراهچ  لمع  تسا : بجاو  لیذ  بیترت  هب  ینم  رد  لمع  هس   3 دنک . هداعا  ندرک  ینابرق  زا  دعب  تسین  مزال  و 

هزیر 1 گنـس  باترپ  طیارـش  تسا . هبقع  هرمج  هب  دـیع  زور  رد  هزیر  گنـس  ندز  جـح ، تابجاو  زا  مراهچ  بجاو  ینم  ِلوا  بجاو  هبقع 
عتمت جـح  زا  مهدیم  ماـجنا  هبقع  هرمج  یمر  : » دـیوگب ار  هلمج  نیا  دـناوتیم  دروآ  ناـبز  رب  ار  نآ  تساوـخ  رگا  و  تبرق ؛ دـصق  ّتین و 

دنوش و باترپ  هناگادج  اههزیر  گنس   3 تسین ؛ یفاک  نآ  زا  رتمک  دنشاب و  ات  تفه  اههزیر  گنـس   2 هّللا ؛» یلإ  ۀبرق  بحتسم  ای  بجاو 
باترپ دیاب  اههزیر  گنس   5 دیامن ؛ باترپ  ار  اهنآ  دیاب  صخـش  دوخ  رایتخا ، تردـق و  تلاح  رد   4 تسین ؛ یفاک  مه  اب  ییات  دـنچ  ندز 

ات لوا  زا  رگا  دـیامن ، تباصا  هرمج  هب  سپـس  دـیامن  دروخرب  يزیچ  هب  هار  رد  رگا  یلو  تسین ، یفاـک  هرمج ، رب  اـهنآ  نتـشاذگ  دـنوش و 
عولط و نیب  زور ، رد  دـیاب  یمر  یمر  نامز  دـنیامن . تباصا  هرمج  هب  اههزیر  گنـس   6 تسا . نآ  تیافک  رهاظ  دیامن ، قدـص  یمر  رخآ ،

یمر دـیع ، بش  دـنناوتیم  رهظا  رب  انب  تسا ، زیاـج  بش  رد  ناـشیارب  رعـشم  زا  چوک  هک  یناـسک  ناـنز و  دریگ و  تروص  باـتفآ  بورغ 
هزیر گنس  تاصخشم  تسا . طایتحا  فالخ  نآ ، لاثما  نخالف و  هلیـسو  هب  یمر   2 تسا . زئاج  مود  هقبط  زا  یمر  رکذت 1  دنیامن . هرمج 

هب اًلبق  ینعی  دنشاب ، هدروخن  تسد  رِکب و  اهگنـس   2 دنوش . يروآعمج  رعشم  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  دنـشاب و  مرح  زا  دیاب  اههزیر  گنـس   1
گنس هک  دنک  کش  هاگ  ره  نآ 1  طیارش  یمر و  رد  کش  تسا . زئاج  رمرم  هزیر  گنـس  اب  یمر   3 دنشاب . هدشن  باترپ  یحیحص  هنوگ 
تفه هب  وا  باترپ  ایآ  هک  دـنک  کش  هاگ  ره   2 دنزب . يرگید  گنـس  هدرکن و  تباصا  هک  دراذـگب  انب  هن ، ای  هدومن  تباصا  هرمج  هب  هزیر 

، هن ای  تسا  رکب  هدروخن و  تسد  یگنـس  هک  دـنک  کش  رگا   3 دوش . لصاح  نانیمطا  ات  دیامن  باترپ  يردق  هب  دـیاب  هن ، ای  هدیـسر  هبترم 
قبط دـیاب  دـشاب ، کشلا  ریثک  اـی  دـشاب  هتـشاد  ساوسو  روما  نیا  رد  هک  یـسک   4 تسا . هدروـخن  تسد  رکب و  هک  دراذـگب  اـنب  دـناوتیم 
هزیر گنـس  طیارـش  ای  یمر  دادعت  رد  کش  رگا  نآ  زا  فارـصنا  هزیر و  گنـس  باترپ  ِنتفای  نایاپ  زا  دعب   5 دـیامن . لمع  مدرم  فراعتم 

ار هرمج  یمر  یسک  هچنانچ  هرمج  یمر  كرت  ای  یشومارف  درادن . یعنام  طایتحا ، يور  زا  یمر  رارکت   6 دنکن . انتعا  دوخ  کش  هب  دیامن ،
ار هلأـسم  اـی  دوب  هدرک  شومارف  رگا   1 دشاب : هتـشاد  تسا  نکمم  تلاح  دـنچ  تسا ، هدوب  لطاب  وا  یمر  هک  دـمهفب  ًادـعب  ای  دـیامن  كرت 
رب انب  تسا  نینچ  مه  و  زور ؛ نامه  ءادا  یمر  رب  اضق  یمر  نتخادنا  ولج  اب  دهد  ماجنا  ار  نآ  دیمهف  تقو  ره  مهدزیس  زور  ات  تسنادیمن ،

میدقت هک  تشذگ  هک  يوحن  هب  دهد ، ماجنا  ار  نآ  دعب  زور  دیاب  هدرک ، كرت  ار  یمر  هک  دیمهف  بش  هاگ  ره   2 دشاب . ًادمع  رگا  طایتحا 
رگا دعب  لاس  رد  دیمهف ، مهدزیس  زور  زا  دعب  رگا   3 تسا . زیاج  اهنآ  يارب  بش  رد  ِیمر  هک  دشاب  يدارفا  زا  هک  نآ  رگم  دنک  ادا  رب  اضق 

رب تردق  هک  یـسک  دیایب . شدای  جح  زا  تشگزاب  زا  دعب  رگا  تسا  نینچ  مه  دروآ و  اج  هب  ار  نآ  شبئان  هن  رگا  شدوخ و  دشاب  نکمم 
لّمحت لباق  ریغ  هک  یعون  هب  تسا  لکـشم  اهنآ  يارب  ای  دنیامن ، یمر  دنناوتیمن  ناشدوخ  ناونع  چـیه  هب  هک  يدارفا  دشاب 1  هتشادن  یمر 

یقاب تقو  هک  یلاح  رد  دـش ، لصاح  شیارب  یمر  ناکما  شدوخ  دـعب  تفرگ و  بئان  یمر  يارب  یـسک  رگا   2 دنریگب . بئان  دیاب  تسا ،
طایتحا دیامن ، یمر  دناوتب  بش  رد  هک  دهدیم  لامتحا  یلو  درادـن  برغم  ات  يدوبهب  دـیما  هک  يرامیب   3 تسا . یمر  هداعا  طوحا  تسا ،

، دیامن ادیپ  یمر  رب  تردق  دبای و  يدوبهب  بئان ، یمر  يانثا  رد  رامیب  رگا   4 دیامن . یمر  بش  رد  مه  شدوخ  دریگب و  بئان  هک  تسا  نآ 
ماـجنا ینم »  » نیمز رد  دـیع  زور  رد  یناـبرق  ندرک 1  ینابرق  ناـکم  ناـمز و  یناـبرق  ینم : مّود  جـح و  مجنپ  لـمع  دریگب . رـس  زا  ار  یمر 

یفاک دریگ ، تروص  یمر  زا  لبق  ًادمع  ای  یـشومارف  يور  زا  رگا  یلو  دریگ ، تروص  یمر  زا  دـعب  طایتحا  رب  انب  دـیاب  ینابرق   2 دوشیم .
جرح رـسع و  بجوم  هجحلا  يذ  هام  رخآ  ات  ول  نآ و  نتخادـنا  ریخأـت  دـشابن و  نکمم  ینم »  » رد حـبذ  لـحم ، رییغت  تلع  هب  رگا   3 تسا .
يور زا  رگا  ندرک 1  یناـبرق  كرت  درادـن . یعناـم  ینم  هب  تیبرقا  تاـعارم  اـب  ینم »  » زا جراـخ  رد  حـبذ  تروـص  نیا  رد  دـشاب ، یعوـن 
رگا و  دروآ ؛ اج  هب  ار  نآ  قیرشت  مایا  رخآ  ات  طایتحا  رب  انب  تسا  مزال  دومن ، كرت  دیع  زور  رد  ار  رحن  ای  حبذ  يرگید ، رذع  ای  یشومارف 

هب هدومن ، كرت  ار  حبذ  ًادـمع  هک  یـسک   2 دوب . دـهاوخ  یفاک  دـیامن و  ریخأت  هجحلا  يذ  هام  رخآ  ات  دـناوتیم  درک ، ادـیپ  همادا  وا  رذـع 
لامعا دومن و  ریـصقت  درکن و  ینابرق  - دوشیم فلت  تشوگ  هک  نیا  داقتعا  هب  اًلثم  یتهج  هب  یـسک  رگا   3 دیامن . لمع  الاب  هلأسم  روتسد 
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يارب هک  یسک   4 دـنک . هداعا  ًاطایتحا  ار  همّظعم  هکم  لامعا  تسین و  مزال  ریـصقت  ای  قلح  هداعا  دـیامن و  ینابرق  دـیاب  داد ، ماجنا  ار  جـح 
لیکو هک  دیمهف  دـعب  و  داد ، ماجنا  ار  جـح  لامعا  دومن و  ریـصقت  ای  قلح  هداد ، ماجنا  ار  حـبذ  وا  هک  نیا  هب  داقتعا  اب  هتفرگ و  لیکو  حـبذ 

ای رتش »  » ّتیلـضفا بیترت  هب  دـیاب  ینابرق  ینابرق 1  تاصّخـشم  تسین . مزال  ریـصقت  ای  قلح  هداعا  دـهد و  ماجنا  ار  حـبذ  دـیاب  هدرکن  حـبذ 
لخاد طایتحا  رب  انب  زب  واگ و  و  دشاب ؛ هدـش  مشـش  لاس  رد  لخاد  دـشاب و  هدرک  مامت  ار  مجنپ  لاس  دـیاب  رتش  دـشاب . دنفـسوگ »  » ای واگ » »
تهج ره  زا  دیاب  ینابرق   2 دشاب . هدش  مّود  لاس  رد  لخاد  مامت و  شلاس  کی  دنفسوگ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دنـشاب ؛ موس  لاس 

ای هدـش ، هتخا  ای  نوردـنا ، زا  هتـسکش  خاش  ینابرق  ای  مک ، رادـقم  هب  ول  هدـیرب و  شوگ  لَش ، مشچ ، کی  روک ، یناـبرق  سپ  دـشاب ؛ ملاـس 
هب دشاب  هیپ »  » وا ياههدرُگ  رد  هک  دناهدومرف  روهـشم  هک  نآ  رب  هوالع  ینابرق  هک  تسا  نآ  طوحا   3 دنکیمن . تیافک  رامیب ، ریپ و  رایسب 

ششوگ هک  ینابرق  دشابن و  مه  هدیبوک » مخت   » ینابرق هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا   4 دنیوگن . مه  رغال  فرع ، رد  ار  وا  هک  دشاب  يوحن 
لـصا زا  هک  دـشابن  يروط  یناـبرق  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  زین  درادـن و  یبـیع  دـشاب  هدـیلام » گر   » اـی هدـش  هتفاکـش  اـی  خاروـس 
ندوب ملاس  رب  انب  ناوتیمن  زارحا  نودب  و  هدش ، زارحا  دـیاب  هدـش ، رکذ  ینابرق  يارب  هک  یطیارـش   6 دشاب . هتـشادن  مد  خاش و  يدازردام ،

تیاـفک دـشاب ، رتمک  دـش  ناـیب  هک  هچ  نآ  زا  یناـبرق  نس  رگا  هدوبن 1  اراد  ار  طیارـش  ینابرق  هک  دـمهفب  حـبذ  زا  دـعب  رگا  دراذـگ . نآ 
هک نیا  هدـیقع  هب  ار  ینابرق  رگا   2 دیامن . حبذ  يرگید  ینابرق  دیاب  هتـشادن ، ار  مزال  ّنس  ینابرق  هک  دمهفب  حـبذ  زا  دـعب  رگاو  دـنکیمن ؛

قاچ هک  نیا  هدـیقع  هب  ار  یناـبرق  رگا   3 دنکیمن . تیافک  تسا ، بویعم  هک  دـش  مولعم  دـعب  درک و  حـبذ  دومن و  يرادـیرخ  تسا  ملاس 
هب یلو  تشاد  ینابرق  ندوب  رغال  هب  نامگ  هاـگ  ره   4 تسین . رگید  حبذ  هب  زاین  تسا و  یفاک  تسا ، رغال  هک  دیمهف  دـعب  درک  حـبذ  تسا 

ینابرق رگا  تسا . یفاک  هدوب ، قاچ  هک  دش  مولعم  دعب  دوب و  لاعتم  دنوادخ  روتـسد  تعاطا  وا  دصق  درک و  حبذ  ار  نآ  ندوب ، قاچ  دـیما 
تسین یفاک  نآ  حبذ  دش ، بویعم  ای  ضیرم  حبذ ، زا  لبق  دیرخ و  یبیعیب  ملاس و  ینابرق  هاگ  ره  دوش 1  بویعم  ای  ضیرم  دیرخ ، زا  دعب 

ریغ ینابرق  حـبذ  تیافک  تسین . مزال  هراّفک  يارب  تسا و  ینابرق  يارب  طقف  هدـش ، رکذ  هک  یطیارـش  هجوت : دـیامن . ضیوعت  تسا  مزال  و 
دناوتن هک  یـسک  تسا و  تردق  نّکمت و  تروص  رد  نآ  همه  دش ، رکذ  ینابرق  يارب  هک  یطیارـش  ملاس  زا  نکمت  مدـع  اب  طیارـش  دـجاو 

هزور دش  دهاوخ  رکذ  هک  يوحن  هب  طایتحا  رب  انب  تسا و  یفاک  نامه  دشاب ، نکمم  وا  يارب  هچ  ره  دـیامن ، هّیهت  طیارـش  نیا  هب  ار  ینابرق 
دزن ار  نآ  لوپ  یتسیاب  دـیآیمن ، شریگ  یناـبرق  یلو  دراد  ار  یناـبرق  لوپ  هک  یـسک  دـباین  یناـبرق  یلو  دراد  لوپ  هک  یـسک  دریگب . مه 
حبذ دیابن  تشذگ ، ۀجحلا  يذ  هام  هچنانچ  و  دیامن ؛ حـبذ  هدـیرخ و  ینابرق  لوپ  نآ  اب  ۀـجحلا  يذ  هام  رخآ  ات  هک  دراذـگب  ینیما  صخش 

. دریگب هزور  زور  هد  مه  دیامن و  حبذ  دعب  لاس  مه  لاس ، نامه  هجحلا  يذ  زا  ریخأت  تروص  رد  هک  تسا  نآ  طوحا  دعب و  لاس  ات  دـیامن 
نیا هب  دریگب ؛ هزور  زور  هد  دـیاب  نآ  ياـج  هب  ار ، نآ  لوـپ  هن  دراد و  یناـبرق  هن  هک  یـسک  ار 1  نآ  لوـپ  هن  دراد و  یناـبرق  هن  هک  یـسک 

دناوتیم ار  زور  هس  نیا  دریگب و  هزور  ار  ۀجحلا  يذ  مهن  متشه و  متفه و  زور  ینعی  دریگب ، جح  رد  یپ  رد  یپ  ار  نآ  زور  هس  هک  بیترت 
رد تشگزاب  زا  دعب  ار  رگید  زور  تفه  دشاب و  یپ  رد  یپ  دیاب  دریگب و  هزور  ۀـجحلا  يذ  هام  لّوا  زا  عّتمت  هرمع  لامعا  هب  عورـش  زا  سپ 
رد رگا  هکلب  دـشاب  نطو  دوخ  رد  هزور  تسین  مزال  زین  دـشاب و  یپ  رد  یپ  زور  تفه  تسین  مزال  هک  تسا  نآ  رهظا  و  دریگب ؛ هزور  نطو 
زور دریگب ، هزور  ار  متفه  زور  دناوتن  رگا  دریگب ، هزور  ینابرق  ياج  هب  جح  رد  دـیاب  هک  یـسک   2 تسا . یفاک  دومن ، تماقا  دـصق  ییاج 
مهن زور  تسناوتن ، مه  ار  متشه  زور  هچنانچ  نکل  دریگب ؛ هزور  ینم  زا  تشگزاب  زا  دعب  ار  رگید  زور  دریگب و  مه  هزور  ار  مهن  متـشه و 

ار اـههزور  رتدوز  هچ  ره  تشگزاـب  زا  سپ  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  دریگب و  هزور  ینم  زا  نتـشگرب  زا  دـعب  ار  زور  هس  ره  دریگن و  هزور  ار 
ینابرق هیهت  رب  تردق  هک  یـسک  رگا   5 تسا . زیاج  نآ  ریخأت  يوقا  رب  انب  ۀجحلا  يذ  رخآ  ات  دنچ  ره  دـیامنن  ریخأت  رذـع  نودـب  دریگب و 

یسک رگا   6 تسین . یفاک  هزور  دیامن و  حبذ  رگید  لاس  رد  شبیان  ای  شدوخ  دیاب  دش ، مامت  هام  ات  تفرگن  هزور  زور  هس  جح  رد  درادن ،
هک یسک   7 دـیامن . هیهت  ینابرق  دـشورفب و  ار  نآ  دـیاب  دـشاب  سابل  رگا  یّتح  دـشاب  هتـشاد  نأش  رب  دـیاز  یعاتم  یلو  درادـن  ینابرق  لوپ 
هب دـناوتیمن  هک  یـسک  یناـبرق  رد  تکارـش  دـیامن . اـضق  يو  فرط  زا  تسا  بجاو  يو  هـثرو  رب  هـتفرگن ، یلو  دریگب  هزور  هتـسناوتیم 
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نتفرگ هزور  ینابرق و  رد  تکرـش  نیب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دیامن ، هیهت  ار  نآ  يرگید  تکراشم  اب  دناوتیم  دیامن و  هیهت  ینابرق  ییاهنت 
رد هک  تسا  زیاج  هکلب  دریگ  تروص  صخـش  دوخ  طسوت  تسین  مزال  هراّفک  رد  هچ  یناـبرق و  رد  هچ  حـبذ  حباذ 1  طیارش  دیامن . عمج 

تسین مزال  دوشیم ، راذگاو  وا  هب  حبذ  هک  یـسک   2 تسا . بحتـسم  شدوخ  طسوت  دنچ  ره  دـهد ، رارق  بئان  ار  يرگید  مه  رایتخا  لاح 
تسا یفاک  هنع ، ٌبونم  فرط  زا  وا  ّتین  دوشیم  بئان  حبذ  يارب  هک  یـسک   3 دهد . ماجنا  حیحـص  هنوگ  هب  ار  حبذ  دیاب  یلو  دشاب  نمؤم 
نمؤم ریقف  هب  ار  یناـبرق  زا  يرادـقم  ناـکما ، تروص  رد  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  یناـبرق  فرـصم  دـنک . ّتین  مه  هنع  بونم  تسین  مزـال  و 

هقدص و ندرک  ادج  دروخب . شدوخ  مه  ار  يرادقم  و  دیامن ؛ هیده  ار  يرادقم  کی  و  دناسرب ؛ وا  هب  ات  دهدب  وا  لیکو  هب  ای  دهد ، هقدـص 
یسک دوش 1  لصاح  تردق  صقان ، حبذ  ای  هزور  زا  دعب  رگا  دـیامن . لمع  الاب  بیترت  هب  دـناوتیم  عاشم ، تروص  هب  تسین و  مزال  هیدـه 

تسین و بجاو  وا  رب  یناـبرق  دـش ، نکمم  وا  يارب  یناـبرق  سپـس  تفرگ ، هزور  زور  هس  جـح  رد  ار و  نآ  لوپ  هن  تشاد و  یناـبرق  هن  هک 
رس ندیشارت  ینعی  قلح ،»  » ینم ِموس  بجاو  ریصقت  ای  قلح  ینم : موس  جح و  مشش  لمع  تسا . رتهب  ندرک  حبذ  هچ  رگا  تسا  یفاک  هزور 

قلح و نیب  رییخت  دوشیم . رکذ  هک  تسا  یطیارـش  ماکحا و  ياراد  نخان و  ای  وم  زا  يرادـقم  ندـیچ  ینعی ، تشذـگ  هچنانچ  ریـصقت »  » و
و دنیامن ؛ هاتوک  دوخ  نخان  ای  وم  زا  ای  دنشارتب و  رس  دنناوتیم  ینعی  دنیامن ، ریصقت  ای  دنیامن و  قلح  دنناوتیم  نادرم  نادرم  يارب  ریصقت ،
تسین و زیاج  نانز  يارب  ندیشارت  رس   2 تسا . دّکوم  ّبحتسم  هرورصدیامنیم  جح  راب  نیلوا  هک  یسک  يارب  و  تسا ، رتهب  ندیـشارت  رس 

یسک رگا   2 دوش . ماجنا  تبرق  دصق  ّتین و  اب  دـیاب  ریـصقت  ریـصقت 1  قلح و  ّتین  لکـشم . ياثنخ  تسا  نینچ  مه  دنیامن و  ریـصقت  دـیاب 
«. هّللا یلإ  ۀبرق  بحتـسم  ای  بجاو  عتمت  جح  ّتین  هب  میامنیم  ریـصقت  ای  قلح  : » دیوگب ار  هلمج  نیا  دـناوتیم  دروآ  نابز  رب  ّتین  تساوخ 

رگا یلو  دریگ ؛ ماجنا  دیع  زور  رد  ینابرق  حبذ  هرمج و  یمر  زا  دعب  ریـصقت ، قلح و  هک  تسا  نآ  طایتحا  ریصقت 1  قلح و  ناکم  نامز و 
، بش رد  ریـصقت  قلح و  نداد  ماجنا   2 تسین . مزال  نآ  هداعا  دومن ، مدـقم  اهنآ  يود  ره  اـی  یناـبرق  اـی  هرمج  یمر  رب  ار  نآ  یتهج  ره  هب 
ای قلح  تسا ، نتفرگ  هزور  وا  هفیظو  هک  یسک   4 دشابیمن . زئاج  اجنآ  ریغ  رد  ًارایتخا  تسا و  ینم  ریصقت ، قلح و  ناکم   3 تسا . يزجم 

زئاج ریـصقت  قلح و  ندومن  مدـقم  داتفا ، ریخأت  دـیع  زور  زا  ینابرق  حـبذ  رذـع ، تهج  هب  رگا   5 دهد . ماجنا  دیع  زور  رد  دـیاب  ار  ریـصقت 
هب دیاب  تفر ، نوریب  ینم  زا  ات  دیامنن  ریصقت  ای  قلح  هلأسم ، نتسنادن  ای  یـشومارف  يور  زا  یـصخش  هاگ  ره  ریصقت 1  ای  قلح  كرت  تسا .
رد ار  دوخ  يوم  هدومن و  ریـصقت  ای  قلح  تسه  هک  اج  ره  دشاب ، نکمم  ریغ  ای  راوشد  تشگزاب  رگا  و  دـهد ؛ ماجنا  ار  نآ  ددرگرب و  ینم 

ینم هب  دیمهف و  فاوط  زا  دـعب  ات  دومنن  ریـصقت  ای  قلح  هلأسم ، نتـسنادن  ای  یـشومارف  يور  زا  هاگ  ره   2 دتـسرفب . ینم  هب  ناکما  تروص 
رب انب  نکل  تسا ، وهـس  دننام  قلح ، ای  ریـصقت  يدـمع  كرت  مکح   3 تسا . بجاو  فاوط  هداـعا  دومن ، ریـصقت  اـی  قلح  دومن و  تعجارم 

: دریذپیم تروص  هلحرم  هس  رد  مارحا  تامرحم  زا  جورخ  مارحا  تامرحم  زا  جورخ  هناگ  هس  لحارم  دراد . هراّفک  دنفـسوگ  کی  طوحا 
يوب ییوشانز و  لئاسم  زا  ریغ  دومن ، ریصقت  ای  دیشارت  رس  یجاح  هک  نآ  زا  سپ  و  دریگیم ؛ تروص  ریصقت  قلح و  هلیسو  هب  لوا : هلحرم 

هک دنچ  ره  تسین ، هجویب  قلح ، ریـصقت و  زا  دعب  مارحا  هیحان  زا  دیـص  ندش  لالح  و  دوشیم ؛ لالح  وا  رب  مارحا  تامّرحم  همه  شوخ ،
لالح یجاـح ، رب  شوخ  يوب  یعـس ، نآ و  زاـمن  فاوط و  ماـجنا  زا  دـعب  مود : هلحرم  تسا . مارح  مرُحم ، ریغ  مرُحم و  رب  مرح ، رد  دـیص 

لامعا زا  لبق  همظعم  هکم  زا  ندش  جراخ  ددرگیم . لالح  زین  ییوشانز  روما  نآ ، زامن  ءاسن و  فاوط  ماجنا  زا  دعب  موس : هلحرم  دوشیم .
. تسین زئاج  هکم  زا  جورخ  طایتحا  رب  انب  همّظعم  هکم  لامعا  نتفای  نایاپ  زا  لبق  ینم و  لامعا  زا  دعب  نآ 

هکم هناگ  جنپ  لامعا 

نآ و زامن  جـح و  فاوط  دـندرگرب و  همّظعم  هّکم  هب  جـح ، لامعا  هیقب  نداد  ماجنا  تهج  دـیاب  جاجُح  ینم ، لامعا  نتفرگ  ناـیاپ  زا  دـعب 
رخآ ات  هکلب  مهدزیس  مهدزاود و  مهدزایقیرشت و  ياهزور  زا  دعب  فاوط ، ریخأت  زاوج  هچ  رگ  هّکم  هب  عوجر  نامز  دنهد . ماجنا  ار  یعس 

هک يدارفا  دوـشن . ریخأـت  ۀـجحلا ، يذ  مهدزاـی  زور  زا  جـح  فاوـط  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  نکل  تسین ؛ دـیعب  هـجحلا ، يذ  هاـم 
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رب انب  رعشم  تافرع و  فوقو  رب  یعـس ، نآ و  زامن  فاوط و  ندومن  مدقم  دنیامن  مدقم  رعـشم  تافرع و  فوقو  رب  ار  هّکم  لامعا  دنناوتیم 
ییالقع لامتحا  ای  دننادیم  هک  يدارفا  فلا  تسا : هدش  هدرمـش  زیاج  يدارفا  يارب  یلو  دـشابیمن  زیاج  يداع  تلاح  رد  رهظا  روهـشم و 

ءاسن فاوط  یّتح  دـنیامن ، مدـقم  ار  لامعا  دـنناوتیم  دـنرادن ؛ ار  لامعا  نیا  نداد  ماجنا  رب  تردـق  ینم  زا  تشگزاب  ماگنه  هک  دـنهدیم 
فوقو رب  ار  هکم  لامعا  دـنناوتیم  اهنآ  لاثما  و  دوش ، ضیح  نامز  نآ  رد  هک  دـسرتیم  هک  ینز  ای  ریپ ، دارفا  سپ  رهظـالا  روهـشملا  یلع 

رخآ ات  ای  قیرشت  مایا  رد  دش ، نکمم  اهنآ  يارب  لامعا  نآ  ندروآ  اج  هب  زا  دعب  رگا  هک  تسا  نآ  طوحا  و  دنیامن ؛ مدقم  رعشم ، تافرع و 
نکمم هاـم ، رخآ  اـت  لاـمعا  نآ  هداـعا  هک  دـننادیم  رگا  و  دـنریگب ، بئاـن  طوـحا  رب  اـنب  دـشن  نکمم  رگا  و  دـنیامن ؛ هداـعا  ۀـجحلا ، يذ 

وا يارب  همّظعم  هّکم  هب  تشگزاب  ینم  لامعا  زا  دـعب  هک  یـسک  ب  تسا . نتفرگ  بئان  لامعا و  ندومن  مدـقم  نیب  عمج  طوحا  دوشیمن ،
روهـشم و رب  انب  زین  ءاسن  فاوط  ندومن  مدقم  هکلب  دـیامن ؛ مدـقم  نیفوقو  رب  ار  یعـس  نآ و  زامن  جـح و  فاوط  دـناوتیم  دـشابن ، نکمم 

تهج زا  جـح  فاوط  جح 1  متفه  لمعجـح  فاوط  1 دوشیم : لیکـشت  لیذ ، بیترت  هب  لمع  جـنپ  زا  هکم  لامعا  درادـن . یعناـم  رهظا ،-
هوالع تساوخ  یسک  رگا   2 تسا . توافتم  نآ  اب  ّتین  تهج  زا  طقف  دشابیم  ناسکی  تشذگ  هک  هرمع  فاوط  اب  اًلماک  طیارش  ماکحا و 

، بحتسم ای  بجاو  عّتمت  جح  زا  مروآیم  اج  هب  جح  فاوط  طوش  تفه  : » دیوگب ار  هلمج  نیا  دناوتیم  دروآ  نابز  رب  ار  نآ  یبلق  ّتین  رب 
رب تردق  هک  یناسک  درادن . یعنام  جح ، فاوط  زا  لبق  یبحتـسم  فاوط  ماجنا  جح  فاوط  زا  لبق  یبحتـسم  فاوط  ماجنا  هّللا .» یلإ  ۀـبرق 

دناوتن دنک و  نامیاز  ای  دنیبب  ضیح  هک  ینز  دننام  دیامن  فاوط  دناوتن  دتفایب و  قافتا  شیارب  ياهضراع  یـسک  رگا  دنـشاب  هتـشادن  فاوط 
اج هب  ار  یعـس  شدوخ  وا ، زامن  بئان و  ِفاوط  زا  سپ  دریگب و  بئان  زامن ، فاوط و  يارب  تسا  مزال  دـنامب  هکم  رد  دوخ  ندـش  كاپ  ات 

2 دوشیم . لالح  وا  رب  زین  شوخ  يوب  دروآ ، اج  هب  ار  یعـس  زاـمن و  فاوط و  هک  یـسک  مارحا 1  تاـمّرحم  زا  جورخ  ِمّود  هلحرم  دروآ .
شوخ و يوب  درواین ، اج  هب  ار  ینم  کسانم  ات  دومن  یعس  فاوط و  هاگ  ره  دشاب  زیاج  شیارب  نیفوقو  رب  یعس  فاوط و  میدقت  هک  یسک 

رگم تسا  ناسکی  هرمع  فاوط  زامن  اب  اًلماک  جح  فاوط  زامن  جح 1  متشه  لمعجح  فاوط  زامن  2 دوشیمن . لالح  وا  رب  تامرحم  ریاس 
هب بحتـسم  ای  بجاو  عتمت  جح  فاوط  زامن  تعکر  ود  : » دیوگب ار  هلمج  نیا  دناوتیم  دروآ  نابز  رب  ار  ّتین  تساوخ  یـسک  رگا   2 ّتین .
هک یتایصوصخ  نامه  اب  هورم  افص و  نیب  یعس  نآ  زامن  فاوط و  نتفای  نایاپ  زا  دعب  جح 1  مهن  لمعیعس  3 هّللا .» یلإ  ۀبرق  مروآیم  اج 
ای بجاو  عتمت  جح  یعـس  طوش  تفه  : » دیوگب ار  هلمج  نیا  دـناوتیم  جـح  یعـس  ّتین  يارب   2 دوشیم . ماجنا  تشذگ ، هرمع  یعـس  رد 

فاوط ماجنا  یعس ، نتفرگ  نایاپ  زا  دعب  جح 1  مهدزای  مهد و  لمعنآ  زامن  ءاسن و  فاوط  4 و 5 هّللا .» یلإ  ۀبرق  مهدیم  ماجنا  بحتسم 
بجوم ود ، نآ  يدمع  كرت  سپ  تسین ؛ جح  ناکرا  زا  یلو  تسا  بجاو  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  ماجنا   2 تسا . بجاو  نآ  زامن  ءاسن و 

نآ زامن  ءاسن و  فاوط   3 دوشیمن . لالح  وا  رب  ییوشانز  روما  هدادن ، ماجنا  ار  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  یسک  ات  یلو  دوشیمن  جح  نالطب 
فاوط بوجو  دش . دهاوخ  رکذ  هک  ّتین  تهج  زا  رگم  تسا  ناسکی  جح  هرمع و  زامن  فاوط و  اب  طیارـش  ماکحا و  تابجاو و  تهج  زا 
فاوط ءاسن 1  فاوط  ّتین  تسا . بجاو  ناکدوک ، نانز و  نادرم و  زا  معا  جاّـجح ، همه  رب  ءاـسن  فاوط  ناـکدوک  ناـنز و  نادرم ، ءاـسن 
یباین جح  هک  یـسک   2 تشذـگ . نآ  زامن  جـح و  فاوط  رد  هک  ياهنوگ  هب  دریذـپ  ماجنا  تبرق  دـصق  اب  ّتین و  اب  دـیاب  نآ ، زامن  ءاـسن و 
كرت ار  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  بئان ، رگا  و  دروآیم ؛ اج  هب  هدـش  بئان  وا  فوط  زا  هک  یـسک  فرط  زا  ار  ءاسن  فاوط  دـهدیم ، ماجنا 

، ءاسن فاوط  نداد  ماجنا  ناـمز  نآ 1  زامن  ءاسن و  فاوط  نامز  دوشیمن . لالح  وا  دوخ  رب  ییوشانز  روما  دـهدن ، ماجنا  حیحـص  اـی  دـنک 
رب ضرف  نیا  رد  نآ  میدقت  هک  ضیح  سرت  ترورـض و  لاح  رد  رگم  تسین  یفاک  ًادمع ، نآ  زا  رتولج  تسا و  یعـس  نداد  ماجنا  زا  دعب 

فاوط  2 درادن . مزال  هداعا  تسا و  یفاک  رهظا  رب  انب  داد  ماجنا  رتولج  ار  نآ  هلأسم  نتسنادن  ای  یـشومارف  يور  زا  رگا  تسا و  زیاج  یعس 
روما هدـشن ، ماـجنا  اـت  یلو  تسا  زیاـج  هزادـنا  ره  هب  ود  نآ  ریخأـت  دوش و  عقاو  یعـس  زا  دـعب  هلـصاف  ـالب  تسین  مزـال  نآ ، زاـمن  ءاـسن و 

ار نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  رذع ، رطاخ  هب  هک  یـسک  تسا 3  هدرک  مدـقم  نیفوقو  رب  ار  ءاسن  فاوط  هک  یـسک  دوشیمن . لالح  ییوشانز ،
فاوط رب  رداق  هک  يدارفا  دوشیمن . لالح  وا  رب  ییوشانز  روما  هدادـن ، ماجنا  ار  ینم  کسانم  هک  یتقو  ات  دروآیم  اـج  هب  نیفوقو  زا  لـبق 
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رب رداق  ریغ  يارب  هک  ياهفیظو  هب  دـهد  ماجنا  ار  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  دـناوتیمن  يرذـع  تهج  هب  هک  یـسک  دنـشابن  نآ  زامن  اـی  ءاـسن 
تـشپ ای  خرچ  رب  ندش  راوس  اب  ول  دـهدیم و  ماجنا  نارگید  کمک  اب  ار  فاوط  ینعی  دـیامنیم ، لمع  دـش ، نایب  نآ  زامن  جـح و  فاوط 

نآ ندوب  لطاب  ای  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  كرت  فاوط . زامن  تسا  نینچ  مه  و  دریگیم ؛ بئان  دشابن ، نکمم  مه  نیا  رگا  و  دشاب ؛ یـسک 
هک نآ  رگم  دوب  دهاوخ  مارح  وا  رب  ییوشانز  روما  دروآ ، اج  هب  لطاب  ای  درواین  اج  هب  ار  ءاسن  فاوط  اًلهج ، ای  ًاوهـس  ای  ًادمع  هک  یـسک   1

یشومارف دننام  ءاسن ، فاوط  زامن  یشومارف   2 دهد . ماجنا  وا  فرط  زا  ات  دریگب  بئان  دشابن  نکمم  رگا  ای  دـنک ، كرادـت  ار  نآ  شدوخ 
هکم زا  تعجارم  زا  دعب  یسک  رگا  نآ 1  زامن  ءاسن و  فاوط  رد  کش  تشذگ . نآ  مکح  هک  تسا  جح  فاوط  عّتمت و  هرمع  فاوط  زامن 

ار نآ  ات  دریگب  بئان  هن  رگ  دهد و  ماجنا  ار  نآ  ددرگرب و  دشاب  نکمم  شیارب  رگا  هن  ای  هداد  ماجنا  ار  ءاسن  فاوط  هک  دنک  کش  همّظعم 
مه دراذگب و  تحص  رب  انب  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  حیحـص  ار  نآ  ایآ  هک  دنک  کش  ءاسن  فاوط  زا  تغارف  زا  دعب  یـسک  رگا   2 دروآ . اج  هب 

فاوط زا  دشاب ، هدروآ  اج  هب  عادو  فاوط  تعجارم  تقو  دیامن و  شومارف  ار  ءاسن  فاوط  یسک  هاگ  ره   3 ءاسن . فاوط  زامن  تسا  نینچ 
یجاح هاگ  ره  مارحا  تامّرحم  زا  جورخ  ِمّوس  هلحرم  تسا . هدومن  ار  یلعف  رما  هفیظو و  ماجنا  دـصق  تقیقح  رد  نوچ  تسا  يزجم  ءاـسن 
ِتخرد هایگ و  ندنک  اما  دوشیم ؛ لالح  وا  رب  دوب ، هدـش  مارح  وا  رب  ییوشانز  هیحان  زا  هک  يروما  دروآ  اج  هب  ار  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط 

. تسا مارح  همه  رب  درادن و  مرُحم  هب  صاصتخا  نآ  تمرح  مرح  رد  ِراکش  مرح و 

ینم رد  هتوتیب  جح : مهدزاود  لمع 

رد هتوتیب   2 دش . دهاوخ  هراشا  نادب  هک  هتـسد  دـنچ  رگم  دـننک ، هتوتیب  ینم  رد  ار  مهدزاود  مهدزای و  بش  هک  تسا  بجاو  جاجح  رب   1
زا مارحا  لاح  رد  هک  یناـسک   1 زا : دنترابع  هک  تسا ، مزال  جاجح  زا  یـصاخ  هدـع  رب  مهدزاود ، مهدزای و  بش  رب  هوالع  مهدزیـس  بش 

ینم رد  مهدزیـس  بش  ات  لیلد  ره  هب  هک  يدارفا   2 دننامب . ینم  رد  زین  ار  مهدزیـس  بش  تسا  بجاو  دـناهدرکن ، يراددوخ  نز ، ای  راکش 
رد ینم  رد  ندـنام  زا  هک  يدارفا  تسین  بجاو  اهنآ  رب  ینم  رد  هتوتیب  هک  يدارفا  دـننامب . زین  ار  مهدزیـس  بش  تسا  بجاو  دـننامب ، یقاب 

ياج ای  اجنآ  هک  یسک  زین  اهنآ و  ناراتسرپ  نارامیب و  دننام  دنشاب ، هتشاد  يرذع  هک  يدارفا  فلا  زا : دنترابع  دناهدش ، ینثتسم  اهبـش  نیا 
دنناـم يرورـض  دراوم  رد  رگم  ار  بش  ماـمت  هکم  رد  هک  یـسک  ب  تسین . بجاو  اـهنآ  رب  هتوـتیب  دـسرتب ، دوـخ  ناـج  لاـم و  رب  يرگید 

رب انب  تدابع  زا  دارم  دـیامن و  كرت  ار  ینم  رد  هتوتیب  دـناوتیم  دـشاب ؛ تداـبع  هب  لوغـشم  راـیتخا  نودـب  ِباوخ  اـی  ندـیماشآ  ندروخ و 
مه تسین و  بجاو  اهنآ  رب  هتوتیب  زین  دـنهدیم  بآ  جاّجح  هب  هک  یناسک  ج  تسا . جـح  کـسن  زا  نآ  لاـثما  یعـس و  فاوط و  طاـیتحا ،

، تسا بجاو  وا  رب  ینم  رد  بش  ندوـب  هـک  یـسک  ینم 1  رد  زور  بش و  رد  ندوـب  يارب  بجاو  ناـمز  رادـقم  نادنفـسوگ . نابـش  نینچ 
ار بش  لوا  فصن  هک  یـسک  يارب  رتهب  و  دـنامب ، بش  همین  زا  دـعب  ات  بش  رـس  زا  دـناوتیم  دـشاب و  ینم  رد  ار  بش  ماـمت  تسین  بجاو 

ندوب تسا ، بجاو  وا  رب  ینم  رد  بش  ندوـب  هک  یـسک   2 دوشن . هکم  دراو  رجف  عوـلط  زا  شیپ  هک  تسا  نیا  هتفر ، نوریب  هدـنام و  اـجنآ 
رهظ زا  دعب  چوک  تسا  مزال  مهدزاود ، زور  رد  دنچ  ره  تسین  بجاو  وا  رب  دـنک  تارمج  یمر  دـناوتب  هک  يرادـقم  زا  شیب  ینم  رد  زور 
زور یعرـش  رهظ  زا  دعب  همّظعم  هکم  هب  اهنآ  چوک  دیاب  دـناهدومن ، هتوتیب  ینم  رد  هک  يدارفا  ینم 1  زا  چوک  ناـمز  دریگ . تروص  یعرش 

. دیامنیم چوک  ینم  زا  مهدزیس  زور  رد  هک  هدش ، بجاو  اهنآ  رب  مهدزیس  بش  هتوتیب  هک  دارفا  زا  هتسد  نآ  رگم  دریگ  تروص  مهدزاود 
جراخ ینم  زا  بورغ  زا  لبق  دـناوتن  نآ  دـننام  یغولـش و  تهج  هب  یلو  دومن  تکرح  دوخ  ياـج  زا  ینم  زا  چوک  يارب  یـسک  هاـگ  ره   2
جراخ هنابـش  ینم  زا  تسا  زیاج  دشاب ، راوشد  ای  دـشابن  نکمم  رگا  و  دـنامب ؛ تسا  بجاو  دـشاب ، نکمم  شیارب  ینم  رد  ندوب  رگا  دوش ،

هتشگزاب ینم  هب  يراک  تهج  مهدزیس  بش  ماگنه  هدرک و  چوک  ینم  زا  هک  یسک   3 دیامن . حبذ  دنفسوگ  کی  دیاب  طایتحا  رب  انب  دوش و 
ار ینم  رد  هتوتیب  هک  یـسک  ینم 1  رد  هتوتیب  كرت  دـنک . هتوتیب  ینم  رد  تسین  بجاو  دـشاب ، هداد  ماـجنا  ار  هکم  لاـمعا  هک  یتروص  رد 
، هدوب روذـعم  ای  هتـسنادیمن  ار  هلأسم  ای  هدوب  ًاوهـس  رگا  دـهدب . هراّفک  دنفـسوگ  کـی  بش  ره  يارب  دـیاب  هدوب ، ًادـمع  رگا  دـنک : كرت 
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هب هکم  زا  هک  یسک   3 دـهدب . هراّفک  تسین  مزال  هدوب ، هکم  رد  ار  بش  تدابع ، تهج  هک  یـسک   2 دـهدب . هراّفک  هک  تسا  نآ  طایتحا 
رد یسک  رگا   4 دهدب . هراّفک  دیاب  دشاب ، هتـشذگن  نییندم » هبقع   » زا هک  یلاح  رد  تسا  هدومن  هتوتیب  هار  نیب  رد  هدش و  جراخ  ینم  يوس 

بـش ره  يارب  دـیاب  طوحا  رب  انب  تسین ، ینم  زا  هک  دـمهفب  دـعب  دـیامن و  هتوتیب  تسا  ینم  ءزج  هک  نیا  داقتعا  هب  ینم  هب  لصتم  ياهنیمز 
. تسین بجاو  يو  رب  هرافک  دوش ، جراخ  ینم  زا  ًاوهس  بش  همین  زا  لبق  یلو  دیامن  هتوتیب  ینم  رد  بش  لوا  زا  یسک  رگا   5 دهدب . هراّفک 

تارمج یمر  جح : مهدزیس  لمع 

یمر ار  تارمج  تسا  بجاو  نآ  زور  رد  دـناهدومن ، هتوـتیب  ینم  رد  جاـجح  هک  ییاهبـش  رد  هـبَقَع 1  هرمج  یطـسُو و  هرمج  یلوا ، هرمج 
یتهج هب  هک  يدارفا  - 2 دوب . دهاوخ  بجاو  نانآ  رب  زین  مهدزیس  زور  یمر  دننک ، هتوتیب  ینم  رد  ار  مهدزیس  بش  هک  يدارفا  سپ  دنیامن ؛

. درادـن یعناـم  مهدزاود  مهدزاـی و  زور  رد  اـهنآ  یمر  دـنیامن ، حـبذ  مهدزاود  زور  دـنهاوخیم  دـناهدادن و  ماـجنا  ار  حـبذ  مهد  زور  رد 
هزیر گنس  طیارش  لیبق  زا  دش  رکذ  ینم  لّوا  جح  مراهچ  لمع  ینعی  هبقع  هرمج  یمر  رد  هک  یطیارـش  ماکحا و  تارمج  یمر  یگنوگچ 

یخرب يارب  مهدزاود و  مهدزاـی و  ياـهزور  رد  یمر 1  رد  بیترت  دوـش . تیاـعر  زین  هناـگ  هس  تارمج  یمر  رد  دـیاب  نآ ، ریغ  یمر و  و 
زا دعب  یطسُو و  هرمج  نآ  زا  دعب  دنک ، عورش  یلوُأ  هرمج  زا  بیترت  هب  تسا  بجاو  تسا ، بجاو  هرمج  هس  ره  یمر  هک  مهدزیـس ، دارفا 
رب رگا  دشاب ؛ هدرک  كرت  ار  بیترت  یـشومارف  ای  ینادان  يور  زا  هک  یـسک   2 دوش . تیاعر  دـیاب  بیترت  دـیامن و  یمر  ار  هبَقَع  هرمج  نآ 

هداعا ًامامت  تسین  مزال  دوب  هدز  گیر  راهچ  رگا  یلب  دـیامن ؛ یمر  ار  هبقع  سپـس  یطـسُو و  هرمج  هک  تسا  یفاـک  هدومن ، یمر  سکع ،
رد یمر  نامز  تارمج  یمر  نامز  تسا . هداعا  زین  اجنیا  رد  طوحا  یلو  دـنکیم  تیاـفک  دز  یلبق  هرمج  هب  رگید  گـیر  هس  رگا  و  دـنک ؛

زئاج اهنآ  يارب  بش  رد  یمر  هک  یناسک  دوشیم . رکذ  دعب  هلأسم  هک  يدارفا  يارب  رگم  تسا  نآ  بورغ  ات  باتفآ  عولط  زا  يداع  تلاح 
اههچب و اهنز و  ریپ و  دارفا  دـننام  دـننک ، یمر  دـنناوتن  زور  رد  هک  یناـسک  دوش و  ماـجنا  ررقم  تقو  رد  زور  رد  دـیاب  تارمج  یمر  تسا 

بش رد  اما  و  دنهد ؛ ماجنا  زور  ره  ِلبق  بش  رد  ار  یمر  دنناوتیم  دنسرتیم ، دوخ  ناج  رب  نآ ، لاثما  ماحدزا و  رطاخ  هب  هک  فیعض  دارفا 
ریخات باتفآ  عولط  ات  ار  اـضق  هک  تسا  نآ  طوحا  دـننک ، اـضق  ار  یمر  دـنناوتیم  زور  نآ  يادرف  رد  هک  دـننادیم  رگا  يزور  ره  زا  دـعب 

رد تسا  بجاو  دوشیمن و  لطاب  جـح  يوقا  رهـشا و  رب  اـنب  دوش  كرت  ًادـمع ، یتح  تارمج  یمر  رگا  تارمج 1  یمر  كرت  دـنزادنایب .
شومارف ار  مهدزای  زور  ِیمر  هک  یسک   2 دروآ . اج  هب  وا  بئان  تسین  نکمم  رگا  طایتحا  رب  انب  صخـش و  دوخ  ار  یمر  ياضق  دـعب  لاس 

ار مهدزاود  زور  یمر  رگا  تسا  نینچ  مه  دـیامن و  اضق  ار  نآ  زور ، نامه  ِیمر  زا  لبق  مهدزاود  زور  ینعی  دـعب  زور  تسا  بجاو  دـنک ،
، هدرواین اج  هب  ار  یمر  هک  دمآ  شدای  هکم  هب  ندرک  چوک  زا  سپ  رگا  فلا  هدومن : شومارف  ار  ینم  رد  یمر  هک  یسک   3 دیامن . شومارف 

رگا ب  دیامن . تیاعر  ار  اضق  رد  بیترت  هدرک ، شومارف  ار  زور  کی  زا  شیب  یمر  هچنانچ  و  دیامن ؛ یمر  هتـشگرب و  ینم  هب  تسا  بجاو 
شدوخ دعب  لاس  رد  هکلب  ددرگرب ، ینم  هب  نامز  نامه  تسین  بجاو  هدرواین ، اج  هب  ار  یمر  هک  دمآ  شدای  هکم  زا  جورخ  زا  دعب  یـسک 

هـس تشذگ  زا  دعب  رگا  ج  دـهدیم . ماجنا  ار  نآ  يو  فرط  زا  شبیان  تسناوتن  رگا  طوحا  رب  انب  دـهدیم و  ماجنا  قیرـشت  مایا  رد  ار  نآ 
دیاب ًاطایتحا  هدوب ، زور  مادـک  هک  دـنادن  هدرواین و  اج  هب  ار  تارمج  ياهیمر  زور  هس  نیا  زا  یکی  هک  درک  نیقی  نابرق  دـیع  زور  زا  زور 

يدوبهب تقو ، نایاپ  ات  درادن  دیما  هک  يرامیب  نتفرگ 1  بئان  دراوم  دنرادن و  یمر  رب  تردق  هک  یناسک  دـیامن . اضق  ار  زور  هس  ره  یمر 
بحتـسم طایتحا  هچ  رگا  تسین  مزال  هداعا  تفای ، يدوبهب  تقو ، ندـش  مامت  زا  شیپ  هچنانچ  و  دریگیم ، بئان  یمر  يارب  دـنک ، لصاح 

دـهد و ماجنا  ار  راک  نیا  مه  طوحا  رب  انب  و  دزادـنایب ؛ يرگید  هک  دریگب  تسد  هب  ار  گنـس  ناوتان  صخـش  ناکما ، تروص  رد  و  تسا ؛
تشذگ هچنانچ  دنیامنیم ، یمر  بش  رد  دنتـسین ، زور  رد  ِیمر  رب  رداق  نآ ، لاثما  نس و  تلوهک  رطاخ  هب  هک  يدارفا   2 دریگب . بئان  مه 

زا دـعب  تسا  زئاج  دـناهداد  ماجنا  ار  ینم  فیاظو  هک  يدارفا  ینم 1  زا  هکم  هب  تشگزاب  دـنریگیم . بئان  دنـشاب ، زجاع  مه  نآ  زا  رگا  و 
مهدزاود رهظ  زا  دـعب  هک  يدارفا   2 تسا . ندنام  نانآ  هفیظو  هک  يدارفا  رگم  دـنیامن ، تکرح  هکم  فرط  هب  مهدزاود  زور  یعرـش  رهظ 
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فیاظو هک  یسک   3 دـننامب . ینم  رد  مه  ار  مهدزیـس  بش  دـیاب  دـنک ، بورغ  باتفآ  ات  دـننامب  ینم  رد  رگا  تسا ، زئاج  اهنآ  يارب  چوک 
زا دعب  رد  ندرک  چوک  يارب  رهظ  زا  لبق  طایتحا  رب  انب  تسا  مزال  هدمآ ، هکم  هب  جئاوح  یضعب  يارب  مهدزاود  حبـص  هداد و  ماجنا  ار  ینم 

. ددرگرب ینم  هب  رهظ 

دودصم روصحم و  ماکحا  موس  لصف 

یـصاخ ماکحا  ياراد  دنیوگیم و  روصحم » ، » دهد ماجنا  ار  جح  ای  هرمع  لامعا  دناوتن  دوش و  ضیرم  ندـش  مرُحم  زا  دـعب  هک  یـسک  هب 
، جـح يارب  مارحا  زا  لـبق  عتمت و  هرمع  لاـمعا  زا  دـعب  یـسک  رگا  جـح  مارحا  زا  لـبق  رـصح  يراـمیب و  لوصح  دوـشیم . ناـیب  هک  تسا 

يارب هک  یـسک  دریگب . بئان  نآ ، زا  دعب  هدرفم  هرمع  دارفا و  جح  يارب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هدوب ، رقتـسم  يو  رب  جح  رگا  دوش  روصحم 
دعب دناوتن  یضیرم ، ببس  هب  هرمع  رد  یسک  رگا  هکم  هب  لوصو  زا  لبق  رصح  يرامیب و  لوصح  دراد : تلاح  دنچ  دهدیم  خر  رصح »  » وا

تروص نیا  هب  تسا  همّظعم  هکم  نآ  حبذ  ناکم  روهـشم ، طوحا و  رب  انب  و  دـیامن ؛ ینابرق  دـیاب  دـناسرب ، همّظعم  هکم  هب  ار  دوخ  مارحا  زا 
لیکو طسوت  حبذ  هک  نیا  زا  دـعب  ات  دـیامنیم  صخـشم  ار  حـبذ  تقو  دـیامنیم و  لیکو  ار  یـصخش  دتـسرفیم و  اجنآ  هب  ار  ینابرق  هک 
ناکم دیامن و  ینابرق  دیاب  دناسرب ، نیفوقو  هب  ار  دوخ  یضیرم  ببس  هب  دناوتن  مارحا  زا  دعب  جح  رد  یسک  رگا   3 دیامن . ریصقت  دش ، ماجنا 
ضرف نیا  رد  دش  حرطم  لبق ، ضرف  رد  هک  یبیترت  تسا ، دیع  زور  طوحا  رب  انب  زین  حبذ  نامز  تسا و  ینم »  » روهـشم طوحا و  رب  انب  حـبذ 
هچنانچ ییوشاـنز و  روما  زا  ریغ  دوشیم  لـالح  یـصخش  نینچ  نیا  رب  مارحا  تاـمّرحم  همه  ریـصقت  زا  دـعب  رکذـت : دوشیم . تیاـعر  زین 

لالح ییوشانز  هب  طوبرم  روما  وا  رب  دـهدن ، ماـجنا  ءاـسن  فاوط  اـب  ار  جـح  هدـنیآ  لاـس  رد  هدوب  شاهدـهع  رب  بجاو  ِجـح  هک  یـصخش 
اب هدوب  یبحتسم  وا  جح  هک  یـصخش  و  دشاب ؛ یفاک  هبانتـسا  هک  تسین  دیعب  دشاب ، هتـشادن  جح  رب  تردق  هدنیآ  لاس  رد  رگا  و  دوشیمن ؛
جح رد  هک  یـسک  ینابرق  نداتـسرف  زا  دـعب  یبسن  يدوبهب  لوصح  دوشیم . لالح  وا  رب  روما  نآ  ءاسن ، فاوط  صوصخ  رد  نتفرگ  بئان 

بجاو دیامن ، كرد  ار  جح  دـناوتیم  هک  دـهد  لامتحا  ای  دـنک  نامگ  دـبای و  يدوبهب  وا  یـضیرم  رگا  هداتـسرف  ینابرق  هدـش و  روصحم 
ره دناوتن  رگا  تسا و  حیحـص  وا  جح  دـیامن ، كرد  تشذـگ ، هک  يوحن  هب  ار  یکی  ای  فقوم  ود  ره  هچنانچ  دـناسرب و  ار  شدوخ  تسا 

طایتحا رب  انب  هک  یتروص  رد  هتبلا  دوشیم  جراخ  مارحا  زا  هدرفم  هرمع  هلیسو  هب  دیامن  كرد  تشذگ  هک  يوحن  هب  ار  یکی  ای  فقوم  ود 
دوش ضیرم  یسک  رگا  دهد  ماجنا  دناوتن  ار  ینم  تابجاو  هک  یسک  دشاب . هدشن  جراخ  مارحا  زا  ینابرق ، ِحبذ  هلیـسو  هب  جح ، توف  زا  لبق 
قلح شدوخ  دریگیم و  بئان  ینابرق  یمر و  يارب  هکلب  دوشیمن ، يراج  وا  رب  روصحم  مکح  دهد ، ماجنا  ار  ینم  کسانم  طقف  دـناوتن  و 
رگا ینم  زا  دعبدهد  ماجنا  دناوتن  ار  هکم  لامعا  هک  یضیرم  دروآیم . اج  هب  ار  اجنآ  کسانم  هتفر و  همّظعم  هّکم  هب  دیامنیم و  ریـصقت  ای 

کسانم ماجنا  تهج  تسا  بجاو  هک  تسا  نیا  رهاظ  دروآ ، اج  هب  ار  هکم  لامعا  طقف  دناوتن  ینم ، لامعا  نیفوقو و  كرد  زا  دعب  یـسک 
روصحم هدـنیآ  لاس  جـح  مکح  دوشیم . لالح  وا  رب  ییوشانز ، روما  یتح  مارحا  تامّرحم  همه  بئان ، لـمع  زا  دـعب  دریگب و  بئاـن  هکم 
نداتـسرف هلیـسو  هب  دشاب ، هدش  بجاو  وا  رب  جح  شیپ  ياهلاس  زا  ای  دنامب  یقاب  دـعب  لاس  ات  شتعاطتـسا  رگا  هدـش  روصحم  هک  یـصخش 

. دورب جح  هب  دعب  لاس  رد  دیاب  دوشیمن و  طقاس  وا  زا  جح  مارحا ، زا  ندمآ  نوریب  ینابرق و 

دودصم

دودصم و دشاب  هتـشادن  رگید  یهار  دوش و  عنم  لامعا ، نداد  ماجنا  زا  جح ، ای  هرمع  يارب  ندش  مرُحم  زا  دعب  هک  تسا  یـسک  دودـصم » »
دنچ ياراد  لامعا  زا  عونمم  دودـصم و  صخـش  دودـصم  ماسقا  دوشیم . نایب  لاـعتم  دـنوادخ  يراـی  هب  هک  تسا  یـصاخ  ماـکحا  ياراد 

طایتحا رب  انب  دوشیم و  جراخ  مارحا  زا  دـیامنیم و  ینابرق  مارحا  زا  جورخ  ّتین  هب  دوخ  دوخ  ياج  رد  هرمع  زا  دودـصم   1 تسا : تلاح 
، دوش لـصاح  ّتیعونمم  وا  يارب  رعـشم  تاـفرع و  فـقوم  زا  لـبق  هچناـنچ  جـح  زا  دودـصم   2 دـیامن . همیمـض  نآ  هب  ار  ریـصقت  اـی  قلح 
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ققحت مدع  ققحت و  نازیم  دیامنب . مه  ریصقت  ای  قلح  طایتحا  رب  انب  دیامن و  ینابرق  تیعونمم  لحملحم  نامه  رد  هک  تسا  نآ  شاهفیظو 
رهظا رب  انب  دشاب ، هتشاد  تردق  يرگید  فقوم  رب  هک  یتروص  رد  دوش  عونمم  رعشم  تافرعفقوم و  ود  زا  یکی  زا  هک  یسک  ّتیدودصم 

هب هچ  رگا  دشاب  هک  يوحن  ره  هب  دوش  یّـشمتم  فّلکم  زا  حیحـص  جـح  هاگ  ره  یّلک  تروص  رد  دوشیمن و  يراج  وا  رب  دودـصم  مکح 
وا جـح  دوش  عونمم  رعـشم ، تاـفرع و  فوقو  زا  دـعب  ینم  لاـمعا  زا  رگا   3 دوشیمن . يراـج  وا  رب  دودـصم  مکح  نآ ، يرارطـضا  هنوگ 

مارحا زا  ندیـشارت  رـس  هلیـسو  هب  داد  ماجنا  ار  لمع  بئان  هک  نآ  زا  سپ  دریگیم و  بئاـن  نآ  دـعب  یمر و  يارب  تسا و  ماـمت  حـیحص و 
مارحا زا  لاس  نیمه  رد  ینابرق  هلیسو  هب  هک  تسین  رود  دریگیم و  بئان  دعب  لاس  دریگب  بئان  تسناوتن  لاس  نامه  رگا  دوشیم و  جراخ 

اج هب  تسناوتن  شدوخ  رگا  دوش  عونمم  هّکم  لامعا  زا  ینم  لامعا  زا  دـعب  هک  یـسک   4 دریگب . بئان  دـعب  لاس  رد  دـیاب  ول  دوش و  جراخ 
لاس رد  دـشن ، نکمم  مه  نآ  رگا  و  دریگب ؛ بئان  ۀـجحلا  يذ  رخآ  اـت  دریگب ، بئاـن  تسناوتن  ناـمز  ناـمه  رد  رگا  و  دریگب ؛ بئاـن  دروآ 
هکم رد  هّکم  لامعا  زا  دعب  هک  یـسک   5 تسا . یلبق  هلاسم  لثم  ینابرق  هلیـسو  هب  لاس  نیمه  رد  مارحا  زا  جورخ  رد  دریگب و  بئان  هدـنیآ 

رد دریگیم و  بئان  لاس  نامه  ناکما  تروص  رد  یمر  يارب  تسا و  مامت  وا  جح  دوش ، عونمم  تارمج  یمر  ینم و  رد  هتوتیب  زا  دـشاب و 
. تسا یفاک  دنفسوگ  ای  واگ  ای  رتش  ینابرق  ّتیدودصم  دراوم  یمامت  رد  ینابرق 1  عون  دریگیم . بئان  دعب  لاس  رد  ناکما ، مدع  تروص 

دشاب مه  نتفرگ  ضرق  هب  هچ  رگا  دیاب  درادن و  نیزگیاج  ینابرق  اجنیا  رد  دنامیم و  یقاب  مارحا  رد  دیامن ، ینابرق  دناوتن  هک  يدودصم   2
تسا و یفاک  ینابرق  نامه  نتشک  دوش ، دودصم  هدرب و  دوخ  هارمه  ینابرق  هک  یسک   2 دوش . جراخ  مارحا  زا  دیامن و  حبذ  هّیهت و  ار  نآ 
هدرک و دساف  ار  دوخ  جح  هک  یسک  دوش  دودصم  نآ  زا  دعب  هدرک و  دساف  ار  دوخ  جح  هک  یسک  دوشیمن . بجاو  وا  رب  يرگید  ینابرق 

هدنیآ لاس  رد  ار  جح  دهدب و  زین  ار  جح  داسفا  هراّفک  مارحا ، زا  ندش  جراخ  تهج  ینابرق  رب  هوالع  تسا  مزال  دوش ، دودصم  نآ  زا  دعب 
هب جح  ود  طایتحا  رب  انب  دیاب  تسین و  یفاک  ییاضق  جح  کی  هک  تسا  نآ  طوحا  و  دشاب ؛ یبحتـسم  هدش  دساف  جح  هچ  رگا  دروآ  اج  هب 
مزال یتبوقع  داسفا  جح  کی  طقف  نآ  ریغ  رد  تسین و  هجو  زا  یلاخ  جح  دّدعت  بوجو  جح ، بوجو  رارقتسا  تروص  رد  هکلب  دروآ ، اج 

: تسا هنوگ  هس  رب  تشذگ  هک  روط  نامه  جـح  دارفا 1  جـح  هب  لّدـبت  مراهچ  لصف  تسا . تبوقع  ناونع  هب  یمود  هک  راتخم  رب  انب  تسا 
هک يدارفا   2 تسا . عّتمت  جح  ًءادتبا  نآ  لاثما  ناریا و  لها  يالتبا  دروم  جح  هک  تشذگ  زین  و  دارفا ،» جح   » و نارق » جـح   » و عّتمت » جـح  »

يرایتخا فوقو  هب  دنروآ  اج  هب  ار  نآ  دنهاوخب  رگا  دنروآ و  اج  هب  ار  عّتمت  هرمع  دنناوتیمن  يرذع  تهج  هب  تسا  عتمت  جح  اهنآ  هفیظو 
. دنیامن لودع  دارفا  جح  هب  دیاب  دوشیم و  دارفا  جح  هب  لّدبم  اهنآ  هفیظو  دنسریمن ، تافرع 

دوشیم دارفا  هب  لدب  اهنآ  عتمت  جح  هک  يدارفا 

يدارفا دنسرب 1  هکم  هب  رید  هک  يدارفا  زا : دنترابع  دوشیم ، دارفا  جح  هب  لّدبم ، اهنآ  جح  دشاب و  اهنآ  هدهع  رب  عّتمت  ّجح  هک  یـصاخشا 
نآ فوخ  ای  دنسریمن  تافرع  فوقو  هب  دنروآ  اج  هب  ار  عّتمت  هرمع  دنهاوخب  رگا  هک  ياهنوگ  هب  دنـسرب  هّکم  هب  رید  يرذع  رطاخ  هب  هک 

فوقو هب  دنـسرتیم  هک  یمرُحم  ناوناب  درادن . زاین  هداعا  تسا و  حیحـص  اهنآ  جح  دـنیامنیم و  لودـع  دارفا  جـح  هب  دنـسرن ، هک  دـنراد 
رگا دـنهد و  ماجنا  ار  فاوط  دـنناوتن  سافن  ای  ضیح  هطـساو  هب  اـما  دـناهدش  دراو  هکم  هب  دـناهدش و  مرُحم  هک  یناوناـب  دنسرن 2  تافرع 

حیحص اهنآ  جح  دنهد و  ماجنا  دارفا  جح  دیاب  هک  دنسرن ، تافرع  فوقو  هب  هک  دنشاب  هتـشاد  نآ  سرت  دنوش  كاپ  ات  دننامب  هک  دنهاوخب 
لطاب ار  دوخ  هرمع  ای  دنـشاب  هتـسبن  مارحا  هّجوم  رذع  نودب  هک  يدارفا  دـناهدومن 3  لطاب  ار  دوخ  هرمع  ای  هتـسبن  مارحا  هک  يدارفا  تسا .

رد ار  جح  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنروآ و  اج  هب  نآ  زا  دعب  هدرفم  هرمع  دنیامن و  لودع  دارفا  جح  هب  دیاب  هدش ، گنت  تقو  ات  دنشاب  هدومن 
همّظعم هّکم  هب  رید  رگا  دـنروآیم  اـج  هب  ّبحتـسم  ّجـح  هک  يدارفا  دارفا 4  هب  یبحتـسم  عتمت  جح  لیدـبت  دروم  دـنیامن . هداعا  دـعب  لاس 

، دنسریمن تافرع  فوقو  هب  تشذگ  نآ  حیـضوت  هک  یعرـش  رذع  رطاخ  هب  رگا  دنروآیم  اج  هب  یبحتـسم  جح  هک  یناوناب  زین  دنـسرب و 
دارفا 5 جح  هب  یعّربت  یباین و  جح  لیدبت  دروم  دنروآ . اج  هب  هدرفم  هرمع  نآ  زا  دعب  تسین  مزال  دوشیم و  دارفا  جح  هب  لّدبم  اهنآ  جـح 
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هک ییاههنوگ  زا  یکی  هب  يرذـع  رطاخ  هب  هک  یتروص  رد  زین  دـنروآیم  اج  هب  یباـین  جـح  دـناهدش و  ریجا  جـح  ماـجنا  يارب  هک  يدارفا 
لاثما ترجا و  قاقحتـسا  تهج  زا  یلو  تسا  حیحـص  اهنآ  جح  دنروآیم و  اج  هب  دارفا  جح  دنروآ ، اج  هب  ار  عّتمت  هرمع  دنناوتن  تشذگ 

اهنآ جح  هتـشذگ  ضرف  لثم  زین  دنروآیم  اج  هب  یعّربت  ّجح  هک  يدارفا   6 تسا . دراد  رارق  هوحن  عبات  هلمجلا  یف  دراد و  یتالیـصفت  نآ 
. تسا حیحص  اهنآ  جح  دوشیم و  دارفا  هب  لّدبم 

دارفا جح  تیفیک 

ماجنا دناوتیمن  تقو  یگنت  ای  یـضیرم  رطاخ  هب  ار  عّتمت  هرمع  هک  دـنادیم  دـشاب و  عّتمت  ّجـح  وا  هفیظو  هک  یـسک  دارفا  جـح  ّتین  نامز 
رد رگم  دنتسه  ناسکی  اهنآ  لامعا  تسا و  عّتمت  ّجح  دننام  دارفا ، جح  لامعا  دارفا 1  جح  لامعا  دیامن . دارفا  جح  ّتین  لوا  زا  دیاب  دهد ،

تسین و بجاو  يدـه  دارفا ، جـح  رد  ب : تسا . هناـگجنپ  تیقاوـم  دارفا  رد  هکم و  عـتمت  رد  هـک  مارحا  ّلـحم  تـین و  فـلا : تـهج : هـس 
ماجنا دارفا  جـح  زا  دـعب  هک  ياهدرفم  هرمع   2 دوش . ماجنا  هدرفم  هرمع  نآ  زا  دـعب  دـیاب  دراوم ، بلاـغ  رد  دارفا  جـح  ج : تسا . ّبحتـسم 

هنع ٌبونم  هّمذ  تغارف  ضرف  هلاسم : دنچ  تسا . ناسکی  مارحا  ّلحم  لامعا و  تهج  زا  دوشیم  ماجنا  ًءادتبا  هک  ياهدرفم  هرمع  اب  دوشیم 
دارفا جح  هب  دـیاب  دروآ  اج  هب  ار  عّتمت  هرمع  تقو  قیـض  لیلد  هب  دـناوتیمن  دروآیم و  ياج  هب  یباین  جـح  هک  یـضئاح  نز  دارفا  جـح  اب 

قحتـسم تسا  هنع  بونم  جـح  زا  يزجم  هک  نیا  رب  هوـالع  دـشاب ، هنع  بونم  هّمذ  ندـش  غراـف  رب  تباـین  هک  یتروص  رد  دـیامن و  لودـع 
دناوتیمن ار  عّتمت  هرمع  هک  نیا  هب  نیقی  اب  تاقیم  رد  ینز  رگا  دارفا  جح  ّتین  زا  دـعب  فالخ  فشک  دوب . دـهاوخ  زین  هدـش  نییعت  ترجا 

زا هن  رگ  درگرب و  تاقیم  هب  دناوتب  رگا  دش ، نآ  فالخ  فشک  هکم  رد  تماقا  زور  دـنچ  زا  دـعب  یلو  دـیامن  دارفا  جـح  ّتین  دـهد  ماجنا 
مدع فشک  دارفا و  ّتین  دوش . مرُحم  عّتمت  ّجح  يارب  سپـس  دـهد  ماجنا  ار  عّتمت  هرمع  لامعا  ددـنبب و  مارحا  عّتمت  هرمع  يارب  مرح  جراخ 

لامعا دـناوتیمن  تافرع  فوقو  ات  هک  درک  ناـمگ  زین  تسا و  ضئاـح  هک  درک  ناـمگ  هّکم  هب  دورو  زا  دـعب  ینز  رگا  تاـفرع  رد  ضیح 
هکم هب  دیاب  دناوتب  رگا  هدوبن  ضیح  هک  دـش  مولعم  تافرع  رد  یلو  تفر  تافرع  هب  دومن و  دارفا  جـح  دـصق  دـهد و  ماجنا  ار  عّتمت  هرمع 

. دنکیم تیافک  دروآ و  اج  هب  دارفا  جح  هن  رگ  دهد و  ماجنا  ار  عّتمت  هرمع  لامعا  ددرگ و  رب  همّظعم 

هدرفم هرمع  لامعا  ماکحا و 

هدرفم هرمع 

عّتمت جـح  لاـمعا  ءزج  هک  عّتمت » هرمع   » و دراد ؛ ماـن  هدرفم » هرمع   » هک لقتـسم  ییاـهنت و  هب  هرمع  تسا : هنوـگ  ود  رب  هرمع  هک  تشذـگ 
هراشا نآ  هب  هک  یکدـنا  دراوم  رد  رگم  تسا  ناسکی  عّتمت ، هرمع  ماکحا  اب  هدرفم  هرمع  ماکحا  دوشیم . هدروآ  اج  هب  نآ  زا  لـبق  تسا و 
هدرفم هرمع  ماکحا  رکذ  هب  يزاین  اجنیا  رد  دـش ، نایب  حورـشم  تروص  هب  عّتمت  هرمع  ماکحا  عّتمت ، جـح  ماکحا  رد  نوچ  و  دـش ؛ دـهاوخ 

. دوشیم هراشا  عّتمت ، هرمع  اب  نآ  ياهقرف  صاخ و  ماکحا  هب  طقف  تسین و 

عّتمت هرمع  هدرفم و  هرمع  ياهقرف 

هرمع لمع و  تفه  ياراد  هدرفم  هرمع  سپ  تسین ؛ بجاو  عّتمت ، هرمع  رد  یلو  تسا ؛ مزال  نآ ، زامن  و  ءاـسن » فاوط   » هدرفم هرمع  رد   1
حیحص اههام  یمامت  رد  هدرفم  هرمع  ندروآ  اج  هب  یلو  دوش ؛ ماجنا  جح  ياههام  رد  دیاب  طقف  عّتمت  هرمع   2 تسا . لمع  جنپ  ياراد  عّتمت 

جح لامعا  عّتمت و  هرمع   3 دراد . يرترب  اههام  همه  زا  ناضمر  كرابم  هام  نآ  زا  دـعب  بجر و  هام  رد  نآ  ندروآ  اـج  هب  دـنچ  ره  تسا .
کی رد  دارفا  جح  اب  تسین  طرـش  دوشیم ، هدروآ  اج  هب  دارفا  جح  زا  دعب  هک  ياهدرفم  هرمع  یلو  دنوش ، هدروآ  اج  هب  لاس  کی  رد  دیاب 
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و رـس » ندیـشارت   » هلیـسو هب  مه  تسا و  زیاج  ریـصقت »  » هلیـسو هب  مه  مارحا ، زا  ندـش  جراخ  هدرفم ، هرمع  رد   4 دوش . هدروآ  اج  هب  لاـس 
ِتاقیم ینعی  ندش ، مرُحم  ناکم   5 دوشیم . لصاح  ریصقت  هلیـسو  هب  طقف  مارحا ، زا  ندش  جراخ  عّتمت ، هرمع  رد  یلو  تسا ؛ لضفا  یمّود 

زا جراخ  هلـصاف  نیرتمک  دنتـسه  هکم  رد  هک  يدارفا  يارب  هدرفم  هرمع  تاقیم  یلو  تسا . فورعم  هناگجنپ  ياهلحم  زا  یکی  عّتمت ، هرمع 
. تسا هناگجنپ  ياهتاقیم  زا  یکی  دنیامنیم ، روبع  تاقیم  زا  هک  يدارفا  يارب  تسا و  مرح 

؟ تسا بجاو  یسک  رب  هدرفم  هرمع  ایآ 

مالسلا ةرمع  ینعی  ًءادتبا  دراد ، هلـصاف  همرکم  هّکم  اب  رتم  ولیک  دودـح 86  رتشیب  ای  خـسرف  هدزناش  اهنآ  نطو  هک  يدارفا  رب  هدرفم  هرمع   1
ریجا جـح  يارب  هک  یـسک  نیا  رب  انب  دنـشاب ، هتـشاد  تردـق  نآ  نداد  ماجنا  رب  دـنچ  ره  دوشیمن ، بجاو  هدرفم  هن  تسا  عّتمت  هرمع  اهنآ 

دنچ ره  دراد ، هرمع  رب  تعاطتـسا  ماـگنه ، نیا  رد  دـنچ  ره  دروآ  اـج  هب  هرمع  تسین  بجاو  یباـین ، جـح  لاـمعا  زا  تغارف  زا  دـعب  هدـش 
تـسا بجاو  دمآ  دهاوخ  هک  یلیـصفت  اب  دنوش ، دراو  همّظعم  هکم  هب  دنهاوخب  هک  يدارفا   2 دروآ . اج  هب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا 

هرمع دنیامنیم ، تمیزع  هّکم  هب  عّتمت  جح  تهج  هک  يدارفا   3 دنوشیمن . جراخ  مارحا  زا  دنهدن ، ماجنا  ار  مزال  لامعا  ات  دنوش و  مرُحم 
دوشیم بجاو  نآ ، لاثما  رذن و  هلیسو  هب  هدرفم  هرمع   4 دنهد . ماجنا  هدرفم  هرمع  تسین  مزال  نآ  ندروآ  اج  هب  اب  دنهدیم و  ماجنا  عّتمت 

لّدبم دارفا  جح  هب  عتمت  جح  زا  یسک  هفیظو  یتقو   5 دوش . تخادرپ  دیاب  رذن  هراّفک  اضق  رب  هوالع  ندرواین ، اج  هب  نّکمت و  تروص  رد  و 
. دوشیم هدروآ  اج  هب  ياهدرفم  هرمع  نآ  زا  دعب  دوشیم ،

هدرفم هرمع  نداد  ماجنا  یگنوگچ 

تکرح هکم  فرط  هب  نآ  زا  دـعب  دـنوشیم  فرـشم  هرّونم  هنیدـم  هب  ادـتبا  رد  ًالومعم  دـنیامنیم ، تمیزع  هدرفم  هرمع  تهج  هک  يدارفا 
سپ دنـسریم ؛ تسا  ندش  مرُحم  ناکم  تاقیم و  هدش و  عقاو  هفیلحلا  وذ  رد  هک  « هرجـش دجـسم   » هب همّرکم  هکم  ِهار  رـس  رد  دـنیامنیم و 

، مارحا ِتین  اب  دنکیم و  نت  رب  مارحا  هماج  صخش ، ادتبا  رد   1 دوشیم : زاغآ  لیذ  بیترت  هب  ناکم  نیمه  رد  مارحا  اب  هدرفم  هرمع  لامعا 
فاوط هفّرشم  هبعک  درگ  هکم  رد  دیامنیم و  تکرح  همّظعم  هکم  يوس  هب  ندش  مرُحم  زا  دعب   2 دوشیم . مرُحم »  » ینعی دیوگیم ، کیّبل 
میهاربا ماقم  تشپ  رد  فاوط ، زاـمن  تعکر  ود  فاوط ، زا  دـعب   3 ددرگیم . لاعتم ، دـنوادخ  هناخ  رود  هبترم  تفه  ینعی  دـهدیم ، ماجنا 

ماجنا ار  هورم  افص و  نیب  یعـس  ینعی  دیامیپیم ، ار  هورم »  » و افـص »  » نیب تفاسم  هبترم ، تفه  نآ ، زا  دعب   4 دروآیم . اج  هب  مالسلا  هیلع 
لضفا هکلب  زیاج  زین  رس  ندیـشارت  و  دنیچیم ، ار  شیوم  زا  يرادقم  ای  دریگیم ، نخان  ینعی  دنکیم . ریـصقت » ، » یعـس زا  دعب   5 دهدیم .

زامن تعکر  ود  ءاسن ، فاوط  زا  دعب   7 ددرگیم . ءاسن  فاوط  تین  هب  ادخ  هناخ  رود  هبترم  تفه  ندیشارت ، رس  ای  ریـصقت  زا  دعب   6 تسا .
. دروآیم اج  هب  مالسلا  هیلع  میهاربا  ماقم  تشپ  رد  ءاسن ، فاوط 

هدرفم هرمع  تّین 

یلو تسین  بجاو  یظفل  نتفگ  دوشیم و  بوسحم  وا  ّتین  دوـش ، مرُحم  هدرفم ، هرمع  يارب  هّللا  یلإ  ۀـبرق  دراد  دـصق  یـسک  هک  نیمه   1
رگا  2 هّللا .» یلإ  ًۀـبرق  هدرفم  هرمع  ّتین  هب  موشیم  مرُحم  : » دـیوگب دـصق ، اب  ار  هلمج  نیا  دـناوتیم  درواـیب ، ناـبز  هب  ار  نآ  تساوخ  رگا 

رارکت دوشیم و  بوسحم  هدرفم  هرمع  هدوب ، هفیظو  دـصق  هب  رگا  دومن ، عـتمت  هرمع  ّتین  ًاهابتـشا  هدرفم  هرمع  يارب  مارحا  ماـگنه  یـسک 
. درادن مزال 

هدرفم هرمع  مارحا  ناکم 
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عّتمت هرمع  مارحا  رد  هک  تسا  هناگجنپ  ياهتاقیم  زا  یکی  اهنآ  ندـش  مرُحم  ناکم  دـننکیم ، روبع  نآ  تاذاحم  ای  تاقیم  زا  هک  يدارفا   1
هلـصاف نیرتکیدزن  نانآ  ندش  مرُحم  ناکم  دنروآ ، اج  هب  هدرفم  هرمع  دنهاوخیم  دنتـسه و  هکم  دوخ  رد  هک  يدارفا   2 دش . دهاوخ  رکذ 

يارب میعنت  دجسم  زا  هک  يدارفا   3 تسا . هّیبیدح »  » و هنارعج » « » میعنت  » ياهناکم زا  یکی  رتهب  هک  تسا  ّلِحلا » یندا  : » ینعی مرح  زا  جراخ 
. دنوش راوس  راد  فقس  نیشام  زور  رد  دنناوتیمن  بجاو  طایتحا  رب  انب  دنوش  مرُحم  هدرفم  هرمع 

هدرفم هرمع  رد  تاقیم  زا  مارحا  نودب  نتشذگ 

یندا زا  هک  تسا  یفاک  ًارهاظ  و  ددرگرب ، تاقیم  هب  تسین  مزال  دـش  هکم  دراو  تشذـگ و  مارحا  نودـب  تاقیم  زا  لیلد  ره  هب  یـسک  رگا 
. دوش مرُحم  لحلا 

هدرفم هرمع  مارحا  زا  ندش  جراخ  یگنوگچ 

تامّرحم همه  دنداد ، ماجنا  ار  ندیـشارت  رـس  ای  ریـصقت  ینعی  مجنپ ، لمع  هک  نیا  زا  دعب  دـناهدش  مرُحم  هدرفم  هرمع  تهج  هک  يدارفا   1
نآ نآ ، زامن  ءاسن و  فاوط  نداد  ماـجنا  اـب  هک  دوب  هدـش  مارح  اـهنآ  رب  ییوشاـنز  روما  زا  هک  هچ  نآ  رگم  دوشیم  لـالح  اـهنآ  رب  مارحا 

تلاح هب  دهد ، ماجنا  لطاب  تروص  هب  ار  لامعا  نآ  ای  دهدن و  ماجنا  ار  مزال  لامعا  مارحا ، زا  دعب  یسک  رگا   2 دوشیم . لالح  زین  تهج 
. دوشیم مزال  هراّفک  دمآ  دهاوخ  هک  یلیصفت  اب  وا  رب  دوش ، بکترم  ًادمع  ار  مارحا  تامّرحم  رگا  و  دنامیم ؛ یقاب  مارحا 

هرمع رارکت 

ره درادـن ؛ هلـصاف  هب  زاین  درادـن و  یعنام  رهظا  رب  انب  هرمع  ود  نداد  ماجنا  یپ  رد  یپ   2 تسا . بحتـسم  جح ، رارکت  دننام  هرمع  رارکت   1
. دشاب لّوا  هرمع  مارحا  هام  زا  ریغ  یهام  رد  مّود  هرمع  ای  دوش ، هلصاف  هرمع  ود  نیب  زور  هد  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دنچ 

دنوش دراو  همّرکم  هّکم  هب  دنناوتیم  مارحا  نودب  هک  يدارفا 

دیاب داـیز  هک  يدارفا   1 دـناهدش : ءانثتـسا  مکح  نیا  زا  هک  دارفا  یخرب  يارب  رگم  تسین ، زیاـج  مارحا ، نودـب  همرکم  هکم  هب  ندـش  دراو 
هدیـسرن نایاپ  هب  اهنآ  قباس  مارحا  هام  زونه  دـناهدروآ و  اـج  هب  هدرفم  هرمع  هک  يدارفا   2 نآ . لاثما  هدننار و  دننام  دـنیامن ، دـمآ  تفر و 
دنناوتیم نیناجم  زین  ناـکدوک و  لاـفطا و  دـننام  دناهدیـسرن  غولب  نس  هب  هک  يدارفا   3 تسا . بوخ  دـنیامن  طایتحا  رگا  دـنچ  ره  تسا ،

. درادن یعنام  طیارش  اب  اهنآ  ندومن  مرُحم  دنچ  ره  دنوش  دراو  همّرکم  هکم  هب  مارحا  نودب 

دنوش مرحُم  دنناوتیم  تاقیم  زا  رتولج  هدرفم ، هرمع  رد  هک  يدارفا 

هدرفم هرمع  دهاوخیم  هک  یسک   2 تسا . حیحـص  تاقیم ، زا  لبق  اهنآ  مارحا  دنوش ، مرُحم  تاقیم  زا  رتولج  هک  دنیامن  رذن  هک  يدارفا   1
یـصخش نینچ  يارب  دوشن ، بجر  هام  رد  هرمع  هب  قفوم  دوش ، مرُحم  تاقیم  رد  دـهاوخب  رگا  هک  دـسرتب  دـهد و  ماـجنا  بجر  هاـم  رد  ار 

هاـم رد  ار  لاـمعا  هک  دـنچ  ره  دوشیم ، بوسحم  هّیبجر  هرمع  وا  يارب  و  هدیـسرن ، تاـقیم  هب  دـنچ  ره  دوش  مرُحم  رتدوز  هک  تسا  زیاـج 
. دهد ماجنا  نابعش 

هدرفم هرمع  رد  ءاسن  فاوط 

. دنکیم تیافک  دوش ، مدقم  نایسن  ای  لهج  ای  ترورـض  يور  زا  رگا  تسین و  زئاج  ریـصقت ، زا  لبق  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  نداد  ماجنا   1
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هبترم ود  ار  نآ  زامن  ءاـسن و  فاوط  یلو  تسا  زئاـج  رگید  هدرفم  هرمع  نداد  ماـجنا  هدرفم ، هرمع  رد  ءاـسن  فاوط  نداد  ماـجنا  زا  لـبق   2
اهنآ همه  يارب  ءاسن  فاوط  کی  دشاب  هدادـن  ماجنا  ءاسن  فاوط  دـشاب و  هداد  ماجنا  هدرفم  هرمع  نیدـنچ  یـسک  رگا   3 دروآ . اج  هب  دـیاب 

تیاـفک نآ  زا  جـح  ياـسن  فاوـط  و  دروآ ، اـج  هب  ار  نآ  دـیاب  هدرک ، كرت  هدرفم  هرمع  رد  ار  ءاـسن  فاوـط  هک  یـسک   4 تسین . یفاک 
. دنکیمن

تبانج لسغ  نودب  هدرفم  هرمع  ماجنا 

وا يارب  تشگزاب  هچنانچ  هدـش ، هجوتم  نطو  هب  تعجارم  هرمع و  زا  دـعب  هدوب و  لطاب  وا  لسغ  اـی  هدرکن  لـسغ  هدوب و  بنج  یـسک  رگا 
ات دهد  ربخ  يو  هب  یعـس  زا  دـعب  بئان  دروآ و  اج  هب  ار  یعـس  زامن و  فاوط و  وا  فرط  زا  هک  دریگب  بئان  طایتحا  رب  انب  دـشابن ، رودـقم 
زا هدادن  ماجنا  ار  لامعا  بئان  ات  یـصخش  نینچ  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  زامن  ءاسن و  فاوط  بئان  يو  ریـصقت  زا  دعب  دـیامن و  ریـصقت  وا  دوخ 

. دیامن يرود  مارحا  تامرحم 

هرونم هنیدم  همظعم و  هکم  رد  زامن  ماکحا  زا  یضعب  هقرفتم  لئاسم 

صاصتخا یمیدق  ینعیملس  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  یلـصا  ياهتمـسق  هب  مامتا  رـصق و  مکح  طایتحا  رب  انب   1
دصق هرّونم  هنیدم  ای  همظعم  هکم  رد  یسک  رگا   2 دوشیمن . يراج  هزور  رد  تسا و  زامن  هب  طوبرم  مکح  نیا  تسا . رـصق  طوحا  دراد و 

یلص یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  رد  تعامج  زامن  ماگنه  هک  يدارفا   3 دناوخب . مامت  زین  دجسم  ود  نیا  رد  ار  زامن  دیاب  دیامن ، زور  هد 
درفنم هفیظو  هب  لـمع  يدارف و  دـصق  اـب  دـشابن و  نینمؤم  يارب  نهو  بجوم  هک  دـنیامن  لـمع  ياهنوگ  هب  دنتـسه  ملـس  هلآ و  هیلع و  هّللا 
همظعم هکم  رد  زاـمن  هک  يدراوم  رد   4 دـنیامنیم . هداعا  ار  زامن  دوبن ، درفنم  زامن  طیارـش  تیاعر  ناکما  رگا  دـنبای و  روضح  دـنناوتیم 

. درادن یعنام  دشابن ، ياهدسفم  بجوم  رگا  لته  رد  تعامج  زامن  ندومن  رارقرب   5 تسا . مامت  زین  ینم  رعـشم و  تافرع و  رد  تسا ، مامت 
دراوم رد  شرف  رب  ندرک  هدجس   7 تسا . حیحص  ملس ، هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  ياهشرف  گنـس  رب  هدجـس   6

همظعم و هکم  دجاسم  رد  نآ  لاثما  ذغاک و  رهم و  رب  ندرک  هدجس  لاح  نیا  رد  هکلب  تسا  زئاج  لمع  نیح  رد  هیقت  ترورـض  يراچان و 
ار لمع  رگید  تقو  ای  رگید  ياج  رد  دناوتیم  رگا  نکل  تسین  زئاج  دشاب ، نینمؤم  هب  نهو  ندـش و  امن  تشگنا  ببـس  رگا  هرّونم  هنیدـم 

. دنک باختنا  ار  نآ  طوحا  رب  انب  دهد  ماجنا  هیقت  نودب 

زور هد  دصق 

زور يادتبا  تسا و  زور  هد  ققحت  نازیم  دنیامنیم و  زور  هد  دصق  دننامیم ، رتشیب  ای  زور  هد  هرّونم  هنیدم  ای  همظعم  هکم  رد  هک  يدارفا   1
رد رگم  درادـن  یتلاـخد  رخآ  بش  لوا و  بش  و  ددرگیم ؛ لـماک  زور  هد  مهد  زور  بورغ  اـت  ددرگیم و  زاـغآ  لوا  زور  حبـص  ناذا  زا 
هک يدارفا   2 ددرگیم . لماک  يو  زور  هد  مهدزای  زور  رهظ  ناذا  تقو  اـت  دـش ، دراو  هاـم  لوا  زور  رهظ  ناذا  تقو  ـالثم  رگا  ینعی  قیفلت 
زور مظعم  هک  دنک  قدص  دیاب  یلو  درادن  یعنام  یعرـش  تفاسم  زا  رتمک  ات  تماقا  لحم  زا  اهنآ  جورخ  دنیامن  زور  هد  دصق  دـنهاوخیم 

زور و رد  هک  ینم  رعشم و  تافرع و  يوس  هب  دنیامنیم  زور  هد  دصق  هک  يدارفا  يارب  همظعم  هکم  زا  جورخ  سپ  دنشاب ؛ تماقا  لحم  رد 
نوچ دنورب  اجنآ  هب  همظعم  هکم  رد  زور  هد  ندش  مامت  زا  لبق  دیاب  تسین  تماقا  هب  دوصقم  ءزج  فراعتم  روط  هب  دنتـسه و  اجنآ  رد  بش 
زور هد  زا  فارـصنا  تروص  تسا  نینچ  مه  و  تسا ؛ ماـمت  اـج  همه  تشگرب  تفر و  رد  اـهنآ  زاـمن  دـسریمن  هیعرـش  تفاـسم  هب  نونکا 

. هّیعرش تفاسم  زا  رتمک  هب  نتفر  سپس  یتعکر و  راهچ  زامن  کی  ندناوخ  هب  تماقا  مکح  رارقتسا  زا  سپ  ندنام 
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ملس هلآ و  هیلع و  هّللا  یلص  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  صاخ  مکح 

هراشا

دراو يرد  زا  تسا  زیاج  یلو  دنیامن  ثکم  دیدج  دنناوتیمن  ضیاح  ای  بنج و  صاخشا  مارحلا  دجسم  یلصا  یمیدق و  ياه  تمـسق  رد 
. دنوش جراخ  ثکم ، نودب  رگید  رد  زا  و 

دیلقت هب  طوبرم  لئاسم  ضعب 

ياوتف هب  هک  یلیاسم  رد  دـیاب  دـشاب ، ملعا  ّیح  عجرم  زا  ّتیم  عجرم  رگا  فلا : تسا : لـیذ  حرـش  هب  یفلتخم  روص  ياراد  ّتیم  رب  ءاـقب   1
ّتیم زا  ّیح  عجرم  رگا  ب : دـیامن . هعجارم  ملعا  ّیح  عجرم  هب  هدرکن  لمع  يو  ياوتف  هب  هک  یلیاـسم  رد  دـشاب و  یقاـب  هدرک ، لـمع  يو 

2 تسا . زیاج  ملعا  ّیح  هب  لودع  دشن ، مولعم  مادک  چیه  ّتیملعا  رگا  ج : دیامن . لودع  ّیح ، عجرم  هب  لیاسم  یمامت  رد  دیاب  دشاب ، ملعا 
تسا و ملعا  ّیح  دّلقم  تقیقح  رد  سپ  دنامیم  یقاب  ملعا  ّیح  ياوتف  اب  نوچ  دنامیم  یقاب  ّتیم  دیلقت  رب  هدش  رکذ  طیارـش  اب  هک  یـسک 

تیم عجرم  تایح  نامز  رد  هک  يدارفا  سپ  دـنکیم ؛ عوجر  ملعا  ّیح  هب  هدرکن ، لمع  تیم  عجرم  ياوتف  هب  هچ  نآ  دـیدج و  لـیاسم  رد 
دّلقم هدومن ، بجاو  طایتحا  هدادـن و  يوتف  دـیلقت  عجرم  هک  ییاـج   3 دنیامن . عوجر  ملعا  یح  هب  دیاب  دـناهدشن  فرـشم  هرمع  ای  جـح  هب 

. دیامن عوجر  ملعالاف  ياوتف  هب  دناوتیم 

هرمع جح و  هب  طوبرم  سمخ  لئاسم 

نأش و بسانم  هناخ  هب   2 تسا . لاس  تاجایتحا  هنوئم و  رب  داز  اـم  تسا  ـالتبا  لـحم  رتشیب  هچ  نآ  یلو  تسا  دروم  تفه  سمخ  قلعتم   1
هرادا ار  شدوخ  یگدـنز  نآ  اب  هک  يا  هیامرـس  دراد و  زاین  اـه  نادـب  یگدـنز  يارب  هک  مزاول  هّیلک  زین  دراد و  جاـیتحا  نادـب  هک  ینیـشام 
زادـنا سپ  نودـب  دوـش و  زادـنا  سپ  دـیاب  نآ  لاـثما  هناـخ و  دـننام  یگدـنز  هّیهت  يارب  هک  یلوـپ  هب   3 دریگیمن . قـلعت  سمخ  دـنکیم 

قلعت سمخ  دوـشیم ، زیراو  هرمع  جـح و  يارب  لاـس  دـمآرد  زا  هک  یلوـپ  هـب   4 دریگیمن . قلعت  سمخ  دـیامن ، هّیهت  ار  اـهنآ  دـناوتیمن 
هک یسک   5 دیامن . تخادرپ  ار  نآ  سمخ  دیاب  دـشورفب ، ار  نآ  شیف  اًلثم  ای  دریگب  سپ  ار  نآ  لاس  تشذـگ  زا  دـعب  رگا  یلو  دریگیمن 
جح هب  دهاوخیم  هک  یـسک   6 درادـن . سمخ  دـیامن ، لیدـبت  جـح  هب  دـشورفب و  ار  نآ  شیف  هک  یتروص  رد  هدومن  مان  تبث  هرمع  يارب 

همطل يو  جح  تحص  هب  یلو  هدرک  تیصعم  دورب  جح  هب  یعرش  نوید  تخادرپ  نودب  رگا  دزادرپب و  ار  شدوخ  یعرش  نوید  دیاب  دورب ،
رگا  7 دوب . دهاوخن  مالـسالا  ۀجَح  يو  جح  هدوبن و  عیطتـسم  دنامیمن  وا  يارب  جـح  هنیزه  هزادـنا  هب  نوید  تخادرپ  اب  رگا  یلب  دـنزیمن 

فـشک يو  توم  اب  نوچ  دـنزادرپب ، ار  لوپ  نآ  سمخ  هثرو  دـیاب  دـیامن ، توف  هدومن  مان  تبث  هرمع  اـی  یبحتـسم  جـح  يارب  هک  یـسک 
زا دعب  هام  شش  ار  هراجالا  لام  اًلثم  هک  وحن  نیا  هب  دوش  ریجا  جح  ماجنا  يارب  یسک  رگا   8 تسا . هدوب  هنوئم  رب  دئاز  عقاو  رد  هک  دوشیم 

تابتع و ای  هرمع  ای  جح  هب  دـناوتیمن  زادـنا  سپ  نودـب  یـسک  رگا   9 ددرگیم . بوسحم  لوصو  لاـس  دـمآرد  زا  لوپ  نآ  دریگب ، جـح 
. دریگیمن قلعت  سمخ  دیامنیم ، زادنا  سپ  روظنم  نیدب  هک  یلوپ  هب  دوش ، فّرشم  نآ ، لاثما 

گنس كاخ و  نتشادرب 

هدسفم بجوم  نتشادرب  رگا  زین  هنکما  نیا  ریغ  رد  و  تسین ؛ زیاج  ناکما  ضرف  ابهورم  افص و  مارحلا و  دجسم  زا  گنس  كاخ و  نتشادرب 
. تسین زیاج  دشاب ،
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تراهط تساجن و  هب  طوبرم  ماکحا  یضعب 

ای نیقی  ات  یناکم  ره  دنوشیم و  بوسحم  كاپ  هدـشن  لصاح  اهنآ  ندـش  سجن  هب  نیقی  ات  دـشاب  كاپ  نآ ، لاثما  سابل و  ندـب و  رگا   1
هتـشادن نآ  ریهطت  هب  نانیمطا  ای  نیقی  اـت  هدوب  سجن  يزیچ  رگا  لـبق  ضرف  رد   2 دوشیم . بوسحم  كاپ  درادـن  نآ  تساجن  هب  نانیمطا 

تحـص هب  دشاب ، رازگزامن  سابل  ای  ندب  رد  مهرد  زا  رتمک  هثالث ، ءامد  زا  ریغ  ینوخ  رگا   3 دوشیم . بترتم  نآ  رب  تساجن  مکح  دشاب ،
. دوش بانتجا  مه  نآ  زا  طوحا  رب  انب  زا  دیاب  فاوط  رد  یلو  دنزیمن  ررض  زامن 

هنیدم هکم و  رد  بحتسم  ياهلسغ 

حبذ و يارب  رعـشم ، رد  فوقو  تافرع ، هب  فوقو  جـح ، هرمع و  فاوط  مارحا ، يارب  لسغ  فلا : دراد : بابحتـسا  لسغ ، لیذ  دراوم  رد   1
يارب د : مالـسلا . مهیلع  نیموصعم  رگید  ملـس و  هلآ و  هیلع و  هّللا  یلـص  مالـسا  یمارگ  ربمایپ  ترایز  يارب  ج : نابرق . دـیع  زور  ب : قلح .
یسک  3 بحتسم . هچ  بجاو و  هچ  دومن  لسغ  دنچ  ّتین  ناوتیم  لسغ  کی  هلیـسو  هب   2 یبنلا 6 . دجسم  مارحلا و  دجسم  هب  ندش  لخاد 
دیامن ممیت  تساوخ  رگا  هک  تسا  نآ  طوحا  لکشم و  باوص  كرد  يارب  مّمیت  هب  يافتکا  دروآ ، اج  هب  ار  هدش  رکذ  ياهلسغ  دناوتن  هک 

. دروآ اج  هب  ّتیبولطم  لامتحا  اجر و  دصق  هب 

همّرکم هّکم  هیعدا  لامعا و 

راتفگشیپ

نآ ماسقا  اعد و 

.1 تسا : مسق  ود  رب  اعد  دشاب . یم  دنوادخ  زا  تجاح  تساوخرد  حالطـصا ، رد  ندـناوخ و  يانعم  هب  تغل  رد  اعد  جـح  تاقیقحت  زکرم 
نیا دـنک ، یم  راهظا  دـنوادخ  هاگـشیپ  رد  دراد  نآ  رب  تردـق  هک  ینایب  ره  هب  دوخ و  نابز  هب  ار  دوخ  ياهزاین  بلاطم و  هدـننک  اعد  هاـگ 

مهیلع ) نیموصعم زا  هک  یصوصخم  ظافلا  اب  ار  دوخ  ياه  هتـساوخ  بلاطم و  هدننک  اعد  هاگ  و  . 2 دنمان . یم  هدراو » ریغ  ياهاعد   » ار مسق 
: تسا مسق  ود  رب  زین  هروثأم  هیعدا  دنمان . یم  هروثأم » هیعدا   » ای هدراو » ياهاعد   » ار هیعدا  مسق  نیا  دیامن ، یم  راهظا  تسا  هدیسر  مالـسلا )
زا يا  هژیو  طیارـش  بادآ و  هرخالاب  و  مولعم ، لحم  ای  صوصخم  تقو  رد  ًالثم  دوش ، هدناوخ  یّـصاخ  طیارـش  رد  دیاب  هک  يا  هیعدا  فلا 

هدشن رکذ  یطرـش  هنوگ  چـیه  اهنآ  يارب  یلو  هدیـسر  موصعم  زا  هک  ییاهاعد  ب  دـشاب . هدـش  رکذ  نآ  يارب  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم نابز 
ج93، راحب ، «) ةدابِعلا ُّخُم  ُءاعُّدلا  : » هدـش دراو  تیاور  رد  و  تسا ، عراش  بولطم  اتکی ، راگدرورپ  زا  تساوخرد  اعد و  عون  ره  هتبلا  تسا .

ییاهاعد یهلا  يایلوا  ناربمایپ و  نابز  زا  فلتخم  ياه  تبسانم  رد  میرک  نآرق  رد  نینچمه  تسا . اعد  نامه  تدابع  حور  زغم و  ص300)
بتارم هب  دشاب ، اهنآ  یناعم  هب  انشآ  هک  یسک  يارب  مالسلا ) هیلع  ) موصعم زا  هدراو  هروثأم  ياهاعد  تلیضف  باوث و  نکل  تسا ، هدش  لقن 

قح اـب  زاـین  زار و  ّتیفیک  هب  رتانـشآ و  هعماـج  درف و  یحور  ضارما  هب  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم اریز  تسا ، یلوـمعم  ياـهاعد  زا  شیب 
: " دنبلط یم  تواقش  نایز و  تداعس ، دوس و  ياج  هب  یهاگ  و  ّرش ، شیوخ  ریخ  ياج  هب  یهاگ  اه  ناسنا  ریاس  و  دنتـسه ، رت  هاگآ  یلاعت 

دنک یم  بـلط  ار  اهیدـب  یگدزباتـش ) رثا  رب   ) ناـسنا : » هـمجرت ، 11 ءارـِسا :  " .) ًالوُجَع ُناْسنْالا  َناک  َو  ِْریَْخلِاب  ُهَءاـعُد  ِّرَّشلاـِب  ُناـسنِْالا  ُعْدَـیَو 
بلاطم و تساوخرد  یگنوگچ  هدـننک  اعد  تسا  راوازـس  نیا  ربانب  .«( تسا هدوب  لوجع  هشیمه  ناسنا  دـبلط و  یم  ار  اه  یکین  هک  هنوگنآ 

دناوتب یسک  رگا  تسین . یناسآ  راک  موصعم  نخس  زا  یهاگآ  هدراو و  ياهاعد  نداد  صیخشت  هتبلا  . دریگ ارف  موصعم  زا  ار  دوخ  تاجاح 
یلو دناوخب ، دورو  دـصق  هب  ار  نآ  دـناوت  یم  دروآ ، تسد  هب  ار  موصعم  زا  اعد  رودـص  تّحـص  یملع  نیزاوم  اب  و  دوجوم ، كرادـم  زا 
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فیعض و اعد  نالف  دنس  هک  دسرب  هجیتن  نیا  هب  دوخ  ياه  یسررب  اه و  شهوژپ  رد  دنکن و  ادیپ  يدامتعا  لباق  كردم  ربتعم و  لیلد  رگا 
رد دناوخب ، ار  نآ  شاداپ  هب  ندیسر  باوث و  كرد  دیما  هب  هکلب  دهد ، تبـسن  موصعم  هب  مزج  روط  هب  ار  نآ  دیابن  تسا ، دامتعا  لباق  ریغ 

. دیسر دهاوخ  نآ  باوث  هب  دشاب ، هتفر  اطخ  هب  دوخ  صیخشت  رد  رگا  یّتح  تروص  نیا 

تیبولطم ءاجر 

، هفوک دجـسم  تاجانم  ای  ناضمر  هام  ياهاعد  دننام  تسا ، یّـصاخ  ناکم  ای  نامز  هب  طوبرم  دراد  مه  ربتعم  دنـس  هک  یلمع  ای  اعد  یهاگ 
لامتحا ءاجر و  ناونع  هب  طقف  ار  اـهنآ  دـیاب  دـهد  ماـجنا  ناـکم  نآ  اـی  ناـمز  نآ  ریغ  رد  ار  اـهنآ  دـهاوخب  یـسک  رگا  يدراوم  نینچ  رد 

هب مهد  یم  ماجنا  ار  لمع  نیا  مناوخ و  یم  ار  اعد  نیا  : » دنک تین  نینچ  ینعی  تباث ، باوث  ای  بابحتـسا  دـصق  هب  هن  دروآ ، اجب  تیبولطم 
نایب يدّدعتم  طیارش  اعد  تباجا  يارب  ام  تایاور  ثیداحا و  رد  اعد : یلوبق  تباجتسا و  طیارـش  مشاب .» روجأم  دشاب و  بولطم  هکنآ  دیما 

: کن ) مینک یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  ام  هک  درک  هعجارم  ییاور  لّصفم  ياه  باتک  هب  ناوت  یم  اهنآ  زا  یهاگآ  يارب  هک  هدـش 
: دندومرف دوش ، یمن  باجتسم  یلو  مینک  یم  اعد  ام  : دندرک ضرع  هک  یموق  باوج  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  .(: ناریا عبط  ج93  راحب ،

تفرعم اعد  تباجتسا  لّوا  طرـش  ص368) ج90 ، راحب ، «.) ُهَنُوفِْرعَت ـال  ْنَم  َنوُعْدـَت  ْمُکَّنَِـال  : » دیـسانش یمن  هک  دـیناوخ  یم  ار  یـسک  نوچ 
»؟ ُباُجن الَف  اوُعْدَن  اُنلاب  امَف  : » دش لاؤس  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  زا  . دنهد یم  دزم  شتفرعم  ردـق  هب  ار  سک  ره  اریز  تسا ، راگدرورپ 

َبَجْوَأ امَک  ُهَّقَح  اوُّدَُؤت  ْمَلَف  َهَّللا  ُُمْتفَرَع  ْمُکَّنَأ  اُهلَّوَأ  لاصِخ : ِناَمَِثب  َْتناخ  ْمَُکبُوُلق  َّنِإ  :» دومرف ترـضح  دوش ؟ یمن  باجتـسم  ام  ياـعد  ارچ 
ًالمع ار  تفرعم  ّقح  یلو  دیدرک ، ادیپ  تخانـش  تفرعم و  دـنوادخ  هب  تبـسن  هک  تسا  نآ  ّتلع  نیلّوا  ص376) ج90 ، راحب ، ...«.) ْمُْکیَلَع
لـالح شراـک  هـمقل و  دـیاب  دوـش  باجتـسم  شیاـعد  دـهاوخ  یم  سک  ره  دوـمرف : هـلآو ) هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوـسر  . دـیدرکن هداـیپ 
ياذغ ای  دـشاب  مدرم  قوقح  ملاظم و  شا ، هدـهعرب  هک  ار  يا  هدـنب  ياعد  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  ص372) نامه ، .) دشاب

بلق روضح  هک  ار  یـسک  ياـعد  دـنوادخ  دوـمرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوـسر  ص372) ناـمه ، دـنک .(. یمن  لوبق  دروـخب ، مارح 
ياعد نم  هک  هدرک  دای  مسق  دوخ  لالج  تّزع و  هب  دـنوادخ  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  ص321 ) نامه ، .) دنک یمن  لوبق  درادـن ،

هیلع هللا  یلص  ) مرکا لوسر  ص320) ج90 ، راـحب ، .) منک یمن  باجتـسم  تسا ، هدومن  یملظ  نینچ  يرگید  ّقح  رد  دوـخ  هک  ار  یموـلظم 
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) یمارگ لوسر  ص313) ناـمه ، .) دوـش یمن  دَر  دـشاب ، ِمیِحَّرلا » ِنمحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب   » شلّوا هک  ییاـعد  دوـمرف : هـلآو )
زا شیپ  سک  ره  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ص54) ج91 ، راحب ، .) دوب دهاوخ  امش  ياعد  تباجا  هیام  نم  رب  امـش  تاولـص  دومرف :

ترضح هب  دنوادخ  تسا : هدش  دراو  یسُدق  ثیدح  رد  ص317) ج90 ، راحب ، .) دوش یم  باجتسم  شیاعد  دنک ، اعد  نمؤم  لهچ  هب  دوخ 
، نامه ) درادن یسردایرف  چیه  هک  يا  هدش  قرغ  كانهودنا و  صخش  ندناوخ  دننامه  ناوخب  ارم  یـسیع  يا  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) یـسیع

تفایض يارب  یگدامآ  يزاس و  دوخ  يور  رب  رتشیب  همه  زا  و  تسا ، هدش  نایب  یطیارش  اعد  تباجا  يارب  هک  دینک  یم  هظحالم  ص314 .)
. تسا هدش  هیکت  یقیقح  نابزیم  تخانش  راگدرورپ و 

ناسنا یگدنز  رد  ترایز  اعد و  ندش  هتفریذپ  راثآ 

هدـناوخ طلغ  رگا  تارایز و  هیعدا و  نتـشاد  تبرق  دـصق  ندـناوخ و  حیحـص  فلا : : تسا یـسررب  لباق  تهج  ود  زا  ترایز  اعد و  یلوبق 
. هللا دنع  ندش  هتفریذپ  ترایز و  اعد و  یلوبق  ب : دنک . یم  رود  نآ  فادـها  هب  ندیـسر  زا  ار  ناسنا  هتفای و  رییغت  یّلک  هب  نآ  يانعم  دوش 

ادـیپ ییاهر  یناسفن  تالیامت  زا  هتـسناوت  هتـشاد و  مه  یهلا  تفرعم  بلق و  روضح  تسا ، هداد  ماـجنا  هللا  َیلإ  ًۀـبرق  هکنیا  رب  هوـالع  ینعی 
هدرک كرت  يرگید  زا  سپ  یکی  ار  ینورد  تشز  ياه  تلصخ  رفس  لوط  رد  و  دهد ، ماجنا  ار  ترایز  اعد و  عوشخ  عوضخ و  اب  و  دنک ،
همئا و  مالسلا ) اهیلع  ) هیـضرم يارهز  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  ینامهم  رد  ینعی  دوش ، دنم  هرهب  یلاعت  قح  هدرتسگ  هرفـس  زا  و 
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تسد هب  ار  اوقت  زا  یتاجرد  تسا  هتـسناوت  يدرف  نینچ  دنک . لوانت  يونعم  ياهاذغ  زا  ناوت  ردق  هب  دیامن و  تکرـش  مالـسلا ) مهیلع  ) عیقب
ياوقت هکلب  ( 37 جـح : ... "  ) ْمُْکنِم يْوقَّتلا  ُُهلاـنَی  ْنِکل  َو  ، " ... دـسر یمن  ادـخ  هب  یناـبرق  نوخ  تشوگ و  دـیامرف : یم  میرک  نآرق  دروآ .

ادخ دای  هب  صّخـشم  ياهزور  رد  دیامرف : یم  رگید  هیآ  رد  دـنک . یم  کیدزن  ادـخ  هب  درب و  یم  الاب  ار  ناسنا  هک  تسا  ینابرق  زا  لصاح 
ادخ دای  هب  نیفیرش  نیمرح  رئاز  رگا  دینک ». اورپ  ادخ  زا  ( » 203 هرقب : ... " (؛ َهللا اوُقَّتاَو  : " ... دیامرف یم  هاگنآ  (. انم کسانَم  هب  هراشا   ) دیشاب
هانگ بکترم  جح  زا  سپ  دنک ، ادیپ  يراکزیهرپ  اوقت و  تلاح  و  دشاب ، هتـشاد  یـصاعم  كرت  نیرمت  دیامن ، ظفح  هانگ  زا  ار  دوخ  دـشاب ،

ِّجَْحلا ِلُوبَق  ُۀَیآ  : » دیامرف یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  دنز ، یم  هناوج  شنورد  رد  ییادـخ  ياه  تلـصخ  و  دوش ، یمن 
هتـشذگ ناهانگ  كرت  جح ، یلوبق  هناشن  ح11767 ) ص165 ، ج10 ، لئاسولا ، كردتـسم  «،) ِبُونُّذلا َنِم  ًامیِقُم  ُدـْبَْعلا  ِْهیَلَع  َناک  ام  ُكَْرت 

نیا و  تسا ، تشز  ياه  تلـصخ  زا  يرود  و  هانگ ، زا  زیهرپ  یهلا ، دودـح  تاعارم  اوقت و  هب  یبایتسد  لامعا ، یلوبق  هناشن  نیارباـنب  . تسا
يراک ره  دشاب ، دوخ  راتفر  لامعا و  بقارم  و  دنیبب ، یلاعت  هناحبـس و  قح  رـضحم  رد  ار  دوخ  هشیمه  ناسنا  هکنیا  رگم  درادن  ناکما  انعم 

تسد و زا  ادخ  ناگدـنب  دـننک ، راتفر  وا  اب  مدرم  دراد  تسود  هک  دـیامن  راتفر  هنوگ  نآ  مدرم  اب  دـهد ، ماجنا  راگدرورپ  ياضر  تهج  ار 
زامن هژیوب  يدابع  لامعا  هب  دـیآ ، باسح  هب  ناکیدزن  يارب  یمکحم  هاـگ  هیکت  اـه  يراـتفرگ  اـه و  یتخـس  رد  دنـشاب ، ناـما  رد  شناـبز 

. دیامن رازگرب  تعامج »  » هب تقو و  لّوا  ار  بجاو  ياهزامن  دنک  یعس  و  دهد ، ّتیمها 

یمالسا تّما  تدحو  هنیمز  رد  هیصوت  دنچ 

هراشا

ام و  دنا ، هداد  رّکذت  ار  یتاکن  لّصفم  روط  هب  هدـش و  هتـشون  يا  هناگادـج  ياه  باتک  مرتحم  جاّجح  هب  مزال  ياه  هیـصوت  هرابرد  هچرگا 
زا یخرب  تسا  راوازـس  عوضوم  ّتیّمها  رطاخ  هب  نکل  میا ، هدرک  هراشا  اهنآ  زا  یـضعب  هب  فلتخم  ياـه  تبـسانم  هب  باـتک  نیمه  رد  مه 

: دوش يروآدای  تاکن 

یمالسا تّما  تدحو  تّیمها  فلا 

تدحو و شیامن  یهلا ، قالخا  هب  ندش  ّقلختم  صالخا ، عضاوت و  نیرمت  هفّرشم ، دهاشَم  ترایز  جح و  کسانم  لامعا و  رارسا  زا  یکی 
مرح مارحلا و  هللا  تیب  رئاز  ور  نیا  زا  تـسا . اـهنآ  اـب  رظن  لداـبت  یلدـمه و  و  ینید ، ناردارب  اـب  کـیدزن  طاـبترا  یمالـسا و  تـّما  تّزع 

يردارب تّزع و  مشچ  اب  دنـشاب ، هک  ینیمزرـس  ره  زا  بهذم و  ّتیلم و  ره  اب  ادخ  هناخ  نانامهیم  همه  هب  دـیاب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) يوبن
نایاوشیپ هب  ادـتقا  اب  و  دـنک ، راتفر  نارگید  اب  دـنیامن ، راتفر  وا  اب  ادـخ  ناگدـنب  تسا  لیام  هک  هنوگنآ  زیمآ ، تّدوم  دروخرب  اـب  و  درگنب ،

رد فالتخا  نخس  کی  رد  و  دشاب ، مالسلا ) مهیلع  ) راهطا هّمئا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  مالـسا و  تنیز  تّزع و  هیام  دوخ  ینید 
ربارب رد  نیملـسم  مامت  دـیاب  و  تسا ، ناوارف  ناناملـسم  ام و  نایم  دوجوم  تاکرتشم  اریز  ددرگ ؛ ّتتـشت  ینیبدـب و  بجوم  دـیابن  بهذـم 

ام تایاور  رد  هک  تسا  لیلد  نیمه  هب  دیاش  و  دننک ، عافد  مالسا  نآرق و  تّزع  تمظع و  زا  و  دنشاب ، هدحاو  دَی  ّتیناسنا  نآرق و  نانمشد 
ینیبدـب و بجوم  هک  ییاهراک  ماجنا  زا  مرتحم  نارئاز  سپ  . تسا هدـش  ینید  ناردارب  تاعامج  رد  تکرـش  هراـبرد  دّـکؤم  ياـه  هیـصوت 

. دنیامن زیهرپ  دیاب  دوش  یم  یمالسا  گرزب  تّما  ییادجو  هقرفت 

جح یهلا  رفس  رد  ادخ  نانامهیم  ب 
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اـسب هچ  و  دشاب ، یم  نوگانوگ  داعبا  ياراد  یهلا و  رفـس  نیعمجا  مهیلع  هللا  تاولـص  عیقب  هّمئاو  مرکا  ربمایپ  رهطم  ربقو  ادخ  هناخ  ترایز 
هّجوت شیپ  زا  شیب  نآ  یگدنزاس  ّتیمها و  هب  تسا  راوازـس  اذـل  ددرگ ، ناسنا  بیـصن  يونعم  رفـس  نیا  قیفوت  راب  کی  اهنت  یگدـنز  رد 

شزرا و زا  و  میـشاب ، هتـشاد  رظن  ّدـم  ار  ینامهیم  نیا  ِندوب  یهلا  مدـق ، هب  مدـق  نآ  نایاپ  ات  ترفاسم  هب  مزع  میمـصت و  ماگنه  زا  و  مینک ،
ياطخ زا  یـشوپ  مشچ  ضاـمغا و  وفع و  هیحور  یغولـش  ماـحدزا و  عقاوم  رد  و  مینکن ، تلفغ  اـهنآ  قوقح  تیاـعر  نارفـسمه و  تلزنم 
ربماـیپ دنمـشزرا  ّتنـس  نیا  و  میزرون ، تلفغ  ادـخ  هناـخ  ناـنامهیم  هب  تمدـخ  یهارمه و  کـمک و  زا  و  میزاـس ، دوخ  هشیپ  ار  نارگید 

. میراد هگن  هدنز  ار  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا

میرامشب منتغم  ار  تصرف  ج 

دوخ زور  هنابـش  تاـقوا  زا  ار  هدافتـسا  نیرتهب  مظنم  يزیر  هماـنرب  اـب  دـیاب  ددرگ ، یم  يرپس  يدوز  هب  تراـیز  ماـّیا  و  هاـتوک ، رفـس  رمع 
رارـسا بادآ و  ماکحا و  تخانـش  فرـص  ار  دوخ  تقو  نیرتشیب  هجیتن ، مک  ای  هجیتن  یب  ياهراک  يارب  ینارذـگ  تقو  ياج  هب  و  مییامنب ،
تعامج ياهزامن  رد  عقوم  هب  تکرش  روضح و  اهنآ ، هلمج  زا  هک  مییامن ، همیرک  فقاوم  هفیرش و  دهاشَم  زا  يدنم  هرهب  ترایز و  جح و 

مارحلادجسم و رد  نآرق  متخ  کی  لقادح   ) تمظع اب  دجسم  ود  نیا  رد  نآرق  تئارق  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) یبنلادجسم مارحلادجـسم و 
ماّیا و رد  ( مالـسلا مهیلع  ) نیموصعم فرط  زا  هدراو  ياه  تاـجانم  اـهاعد و  ندـناوخ  و  هلآو )) هیلع  هللا  یلـص  ) یبنلادجـسم رد  متخ  کـی 

. دشاب یم  فلتخم  ياه  تبسانم 

مینکن نآ  تّیمک  يادف  ار  تدابع  تّیفیک  د 

رضحم رد  روضح  بدا و  تیاعر  صالخا و  تفرعم و  هب  ّجح  کسانم  تدابع و  اعد و  تمظع  حور و  میداد ، رّکذت  ًالبق  هک  هنوگ  نامه 
رگا اریز  میزادرپب ؛ نآ  ّتیفیک  هب  رتشیب  هدرکن ، افتکا  دوخ  تادابع  لامعا و  ّتیمک  رادقم و  هب  اهنت  دیاب  اذل  دراد . یگتسب  لاعتم  دنوادخ 

زا تاجن  ثعاب  و  ددرگ ، یم  ناسنا  ینورد  لّوحت  لد و  نتـسکش  بجوم  دشاب ، صالخاو  تفرعم  يور  زا  زامن ، ای  ترایز و  ای  اعد  کی 
«. یلاعَت ُهللا  َءاش  ْنِإ  ْمُکاّیِإَو  ُهللا  اَنَقَزَر  . » دش دهاوخ  دیواج  تشهب  هب  نتفای  تسد  یهلا و  باذع 

جح هاگیاج 

ّجح . دشاب یم  صوصخم  کسانمو  لامعا  ماجناو  ادخ  هناخ  ترایز  دصق  يانعم : هب  عرـش  حالطـصا  ردو  دصق » : » يانعم هب  تغل  رد  جـح 
زا نیقیرف ، ياـملع  رظن  قاـفتا  هب  و  تسا ، مالـسا  هناـگ  جـنپ  ناـکرا  زا  یکی  هصوـصخم و  لاـمعا  ماـجناو  ادـخ  هناـخ  تراـیز  ياـنعم  هب 

هیلع هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  .و  تسا هدش  عقاو  دنوادخ  دیدش  دیدهت  دروم  جـح  كرات  اذـلو  دـشاب  یم  رفاک  نآ  رکنمو  نید ، تایرورض 
دنوادخ دسر ، ارف  وا  گرم  ات  دزادنا  ریخأت  هبار  ّجح  هک  یـسک   » ًاّیِدوُهَی ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ُهللا  ُهَثََعب  َتوُمَی  یّتَح  َّجَْـحلا  َفَّوَس  ْنَم  :» هدومرف هلآو )

و .« دزاـس روـشحم  ینارــصن  نارهت ). هیمالــسا  پاـچ  ص21  ج5 ، هعیــشلا ، لــئاسو  «.) ًاِّینارـْـصَن َْوأ  اــیو  يدوـهی  اروا  زیخاتــسر  زور  رد 
جهن «.) اوُرَظاُنت َْمل  َكُِرت  ْنِإ  ُهَّنِإَف  ُْمتیَِقب  ام  ُهوُّلَُخت  ْمُکِّبَر ال  ِْتَیب  ِیف  َهللا  َهللا ، َو  دـیامرف : یم  دوخ  همان  ّتیـصو  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما

هک دیراذگب ، یلاخ  ار  نآ  ادابم  دیتسه ، ات  هبعک »  » ادخ هناخ  دروم  رد  ار ، ادـخ  ار ، ادـخو  ص15 ) ج5 ، هعیشلا ، لئاسو  همان 47 ؛ هغالبلا ،
.« دیوش یمن  هداد  تلهم  دوش  كرت  رگا 

ّجح عیرشت  هفسلف 
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نارود مامت  رد  یعیطتسم  ناملسم  ره  زاو  هدیدرگ ، لزان  هنیدم  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  ترجه  زا  دعب  ّجح ، بوجو  روتـسد 
دوش یم  جح  بوجو  بجوم  هک  يرگید  نیوانع  زا  رظن  فرص  . ) تسا هدش  هتساوخ  مالـسإلا ) ُۀَّجَح   ) بجاو جح  ناونع  هب  راب  کی  رمع 

، يویند میظع  رایـسب  راثآو  دیاوف  يارادو  تسا . تادابع  لضفا  زا  یلو  دـیآ ، یم  باسح  هب  نید  عورف  وزج  هچرگ  ّجـح  ...(. رذـن و دـننام 
ادـخ صلاخ  تدابعو  ضحم  دـّبعت  شیامن  ّجـح  . دوش یم  هدـید  یتدابع  رتمک  رد  هک  تسا  يونعمو  یـسایس  یعاـمتجا ، يدرف ، يورُخا ،

یگدـنز و ملع  لیـصحت  يارب  تسا  يا  هنیمز  تسا ، تیبرت  میلعت و  سالک  ّجـح  . تسا دـنوادخ  اب  یبلق  طاـبترا  داـجیاو  یگدـنب  راـهظاو 
، اه یهاوخدوخ  دوخزا و  نتسسگ  ناج و  لاماب و  يراکادف  داهج و  سرد  ّجح  . لمع رد  یمالسا  قالخا  ینابم  میکحتو  ترشاعم ، نسح 
رد دیحوت  شزومآ  ام  هب  ّجح  . تسا ادخ  يوس  هب  تکرح  و  انعم ، ملاع  هب  ندروآ  ور  و  يّدام ، یگدنز  تابذج  تاقّلعت و  زا  ندش  ادـج  و 

و دهد ، یم  ار  یـسایسو  يداصتقا  یگنهرف ، یملع ، یعامتجا ، ياه  يراکمه  ارآ و  راکفا و  لدابت  ترورـض  هّیور و  رد  تدحوو  هدـیقع 
، دراذـگ یم  شیامن  هب  ار  ترخآو  ایند  تاـیحو  مالـسا  سدـقم  نید  ّتیماـمت  زا  ییولباـت  کـسانمو ، لاـمعا  هعومجم  رد  ّجـح  هصـالخ 

ّقح اب  طابتراو  تیونعم  زا  نیون  یتایحو  دهد ، یم  زاورپ  توکلمو  سدـق  َملاع  هبو  درب ، یم  جوا  هب  یکاخ  َملاع  زا  ار  رازگ  جـح  ناسناو 
َّجَْحلا َْتدَرَأ  اذِإ  :» دـنیامرف یم  ّجـح  ینطاب  بادآ  نایب  رد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  . دـمد یم  یجاح  هتـسخ  دـبلاک  رد  ّبر ، دزن  روضحو 

ِیف ِْهیَلَع  ْلَّکََوتَو  َکِِقلاخ ، یلِإ  اهَّلُک  َكَرُومُأ  ْضِّوَفَو  بِجاح ، ِّلُک  ِباجِحَو  لِـغاش  ِّلُـک  ْنِم  َکـِمْزَع  ِلـْبَق  ْنِم  َّلَـجَو  َّزَع  ِهِّلل  َکَْـبلَق  ْدِّرَجَف 
ِۀَِـصلاْخلا َِۀبْوَّتلا  ِءاِمب  ْلِسَتْغا  َُّمث  َْقلَْخلاَو ... َۀَحاّرلاَو  اْینُّدلا  ِعِّدَوَو  ِهِرَدَـقَو ، ِهِمْکُحَو  ِِهئاضَِقل  ْمِّلَـسَو  َِکتانَکَـسَو ، َِکتاکَرَح  ْنِم  ُرَهْظَی  ام  ِعیِمَج 

ْنَع َُکبُجْحَیَو  َّلَجَو  َّزَع  ِهللا  ِرْکِذ  ْنِم  َکُعَنْمَی  ءْیَـشِّلُک  ْنَع  ْمِرْحَأ  َو  ِعوُشُْخلا ، َو  ِعوُضُْخلا  َو  ِءاـفَّصلاَو  ِقْدِّصلا  َةَوْسِک  ْسَْبلا  َو  ِبُونُّذـلا ، َنِم 
َلْوَح ِۀَِـکئالَْملا  َعَم  َِکْبلَِقب  ْفُطَو  یْقثُْولا ، ِةَوْرُْعلِاب  ًاکِّسَمَتُم  َِکتَوْعَد ، ِیف  َّلَـجَو  َّزَع  ِهِّلل  ۀَـیِکاز  ۀَِـصلاخ  ۀَِـیفاص  ۀـَباجِإ  ینْعَِمب  َِّبلَو  ِِهتَعاـط ،

ره زا  شیپ  يدومن ، جـح  هدارا  هک  یماـگنه  ( » و 17 ص16  هعیرـشلا ، حابـصم  ...«.) ِْتیَْبلا َلْوَح  َکِسْفَِنب  َنیِِملْـسُْملا  عَم  َِکفاوَطَک  ِشْرَْعلا 
روما مامتو  نک ، فرطرب  تسا  هدش  لئاحو  بجاح  وا  وت و  نایم  هک  ار  یباجح  رهو  ، یلاخ تسا  ادـخ  ریغ  هچ  ره  زا  ار  دوخ  لد  میمـصت 

میلـست وا  ریدـقتو  مکحو  یهلا  ردـق  اضق و  ربو  ، نک لّک  وت  وا  رب  دوخ ، تانکـسو  تاـکرح  ماـمت  رد  . راذـگاو تراگدـیرفآ  هبار  شیوخ 
، یکاپ یتسارو ، تقادص  سابلو  نک ، وشتسش  ار  تناهانگ  هبوت  صلاخو  لالز  بآ  اب  سپس  ...، وش عطقنم  مدرم  ایند و  شیاسآ  زا  و  شاب ،
، دـنب مارِحا » ، » ددرگیم وا  تعاـطا  زا  وت  عناـمو  دراد  یم  زاـب  ادـخ  رکذو  داـی  زا  ار  وت  هک  هچنآ  زاو  اـمن ، نت  رب  ار  عوشخو  عوضخ  اـفص ،

هتـسج کّسمت  یهلا  مکحم  نامـسیر  هبهک  یلاح  رد  دشاب . لاعتم  يادخ  توعد  تباجاو  خـساپ  نیرت  هناصلاخو  نیرتفافـش  تیاهکیّبلو ،
، ناناملـسم اب  دوخ  هک  نانچ  مه  نک ، فاوط  یهلا  شرع  ناگتـشرف  یهارمه  هب  ، لد َملاع  رد  بلق و  میمـص  زا  يا .) هدـیرب  لد  وا  ریغ  زا  )

«. ینک یم  فاوط  هبعک  رود 

جح مسارم  رد  اعد  رد  بلق  روضح 

هّجوت ار ، تادابع  نطابو  ینطابو . تسا  يرهاظ  ار  یتدابع  ره  هک  میناد  یمو  تسا ، یمالـسا  تادابع  مظعا  زا  ّجـح  هک  میدرک  هراشا  ًالبق 
نیا رب  . دنک هدهاشم  نیملاعلا  ّبر  رضحم  رد  ار  دوخ  هدنب  هک  . دهد یم  لیکـشت  یگـشیمه  تبظاومو  تبقارمو  یبلق  مئاد  طابتراو  صلاخ 

ِتاوامَّسلا ُرُون  «، » ِنیِّدـلا ُدوُمَع  «، » ِنِمْؤُْملا ُحالِـس  «، » ِةَداـبِْعلا ُلَْـضفَأ  «، » ِةَداـبِْعلا ُّخـُم   » هب مالـسا  راوگرزب  ناـیاوشیپ  ناـسل  رد  اـعد  ساـسا ،
، تدابع زغم  اـعد  ینعی  ج93 ) راحب ، .) تسا هدـش  ریبعت  ِحالَْفلا » ُدـِیلاقَم  و« ِحاجَّنلا » ُحـِیتافَم  «، » ِءاِیْبنالا ُحالِـس  «، » ِنِمْؤُْملا ُسُْرت  «، » ِضْرالاَو

موحرم .و  دشاب یم  يراگتسر  يزوریپ و  دیلک  ایبنا ، حالس  نمؤم ، رپس  نیمز ، نامـسآ و  غورف  نید ، نوتـس  نمؤم ، حالـس  شیاین ، نیرترب 
َنُولُخْدَیَس ِیتَدابِع  ْنَع  َنوُِربْکَتْسَی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هفیرش "  هیآ  لیذ  مالـسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  زا  هرارز  زا  دوخ  دانـسا  هب  یفاک » لوصا   » رد ینیلک 

هدروآ .«( دـندرگ خزود  دراو  يراوخ  تفخ و  اب  يدوز  هب  دـنزرو  ّربکت  نم  تداـبع  زا  هک  یناـنآ  : » همجرت ، 60 نمؤم :  " .) َنیِرِخاد َمَّنَهَج 
اعد اـهتدابع ، نیرتهبو  «، » ُءاعُّدـلا ِةَداـبِْعلا  ُلَْـضفَأَو  : » دـندومرف دـعبو  تسا . اـعد  هفیرـش  هیآ  رد  تداـبع  زا  روظنم  دـندومرف : ترـضح  هک 
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نیا زین  هدیسر  ام  هب  مالسا  ناگرزبو  نیموصعم  همئاو  یهلا  ناربمایپ  يونعم  یگدنز  هویـش  زا  هچنآ  ص467)و  ج2 ، یفاک ، لوصا  «.) تسا
، ددرگ یم  شبیصن  لالجلاوذ  ترـضح  یگدنب  قیفوت  هک  تسا  ّتیدوبع  ماقم  ناسنا ، ماقم  نیرتالاب  هک  دنک ، یم  دییأت  قیدصت و  ار  انعم 

عوضخ راـهظاو  هبوت ، عّرـضت و  قیفوتو  ادـخ ، اـب  هدـنب  طاـبترا  داـجیا  اـعد و  هلحرم  تداـبع ، هلحرم  نیرت  نیریـش  هبترم و  نیرت  یلـصا  و 
ْمُِکب اُؤَبْعَی  ام  ُْلق  : " ... دوب دهاوخن  ادخ  هّجوت  دروم  دشابن  اعد  لها  هدـنب  رگا  هک  تسا ، ّقح  دـیمحتو  حـیبستو  سیدـقت  نالعاو  عوشخو ،
یجاح و  )»؟ درک یم  امـش  هب  یهجوتو  انتعا  هچ  نم  راگدرورپ  دوبن ، امـش  ياعد  رگا  وگب : : » همجرت ، 77 ناقرف : ... " .) ْمُکُؤاعُد ـال  َْول  یِّبَر 

ّقح ترـضح  رـضحم  هب  يورُخاو  يویند  تجاح  ضرع  ّجـح ، هنمزاو  نکاماو  هفّرـشم  دـهاشَمو  تایلاع  تابتع  رد  هچرگ  هک  دـنادب  دـیاب 
، ّتینارون لیصحتو  عاطقنالا » لامک   » هلحرم هب  ندیسر  يارب  اعد  شلالجلاوذ  لامج  ناگتفیـشو  ادخ  يایلوا  دزن  یلو  تسین  فالخ  ندرب 

يا . تسا ندوسآ  و  ندوس ، شناتـسآ  رب  رـسو  تملظ ، ياـه  باـجح  ندز  راـنکو  تمظع ، ندـعم  هب  لاـّصتا  لوصو و  بوـلق و  تریـصب 
بـش نآ  ياوآ  هب  . دـیا هتـشگ  یحو ، سّدـقم  نیمزرـس  یهارو  یهلا »  » نما مرح  میرح  مزاع  ّقح  قیفوت  هب  هک  کـنیا  نارهاوخو ، ناردارب 

یم ضرع  بهاوـملا  بـهاو  هاـگرد  هـب  شا  هینابعـش  تاـجانم  رد  هـک  دـیهد ، ارف  شوـگ  نادیهـش ، رـالاس  ترــضح  موـصعم ؛ راد  هدـنز 
یلِإ َلِصَتَف  ، ِروُّنلا َبُجُح  ِبُولُْقلا  ُراَْصبَأ  َقِرَْخت  یّتَح  َْکَیلِإ ، اهِرَظَن  ِءایِِـضب  اِنبُوُلق  َراْصبَأ  ِْرنَأ  َو  َْکَیلِإ ، ِعاطِْقنِْالا  َلامَک  ِیل  ْبَه  یِهلِإ  :»... دنک

تیانع نم  هبار  شیوخ  هب  نتـسویپو  نارگید  زا  ندـیربو  عاطقنا  لامک  اهلا  راب  ...«. » َکِسْدـُق ِّزِِعب  ًۀَـقَّلَعُم  انُحاوْرَأ  َریِـصَت  َو  ِۀَـمَظَْعلا ، ِنِدـْعَم 
هراپ ار  رون  عناـم  ياـه  باـجح  لد ، تریـصب  ناگدـید و  هک  اـجنآ  اـت  نادرگ . نشور  ترادـید  رون  هب  ار  اـم  ياـه  لد  ناگدـیدو  اـمرف ،

وت سدق  ماقم  هبو  دنبایب ، یگتـسباو  ّقلعت و  وت  سّدقم  هاگـشیپ  هب  اهنتو ) اهنت   ) ام ناجو  حور  و  دـندرگ ، لصاو  تمظع  ندـعم  هبو  ، دـننک
ِراثْالا ِیف  يِدُّدََرت  یِهلِإ  : » دینک هجوت  دلان ، یم  دنوادخ  هاگرد  هب  تافرع  نیمزرـس  رد  هک  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ياعد  هبو  «. دـنزیوایب

َنِم َكِْریَِغل  ُنوُکَی  َأ  َْکَیلِإ ، ٌرِقَتْفُم  ِهِدوُجُو  ِیف  َوُه  اِمب  َْکیَلَع  ُّلَدَتُْـسی  َْفیَک  َْکَیلِإ ، ِیُنلِـصُوت  ۀَمْدِِخب  َْکیَلَع  ِینْعَمْجاَف  ِرازَْملا ، َدـُْعب  ُبِجُوی 
َیِه ُراثْالا  َنوُکَت  یّتَح  َتْدـَُعب  یتَم  َو  َْکیَلَع ، ُّلُدَـی  لِیلَد  یلِإ  َجاتَْحت  یّتَح  َْتبِغ  یتَم  َکـَل ، ُرِهْظُْملا  َوُه  َنوُکَی  یّتَح  ، َکـَل َْسَیل  اـم  ِروُهُّظلا 

، ِراثْالا َیلِإ  ِعوُجُّرلِاب  َتْرَمَأ  یِهلِإ  ًابیِـصَن ، َکِّبُح  ْنِم  َُهل  ْلَعَْجت  «. ٌریِدَـق ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  اْهیَلَع ، ِداِمتْعِْالا  ِنَع  ِۀَّمِْهلا  َعُوفْرَمَو  ُلِـصُوت  ِیتَّلا 
، َْکَیلِإ اْهَیلِإ ، ِرَظَّنلا  ِنَع  ِّرِّسلا  َنوُصَم  اْهنِم ، َْکَیلِإ  ُْتلَخَد  امَک  اْهنِم  َْکَیلِإ  َعِجْرَأ  یّتَح  ِراْصِبتْـسِْالا ، ِۀَـیادِه  َو  ِراْونالا  ِةَوْسِِکب  َْکَیلِإ  ِینْعِجْراَف 

ترایز زا  میرود  بجوم  وت ، تمظع  تردق و  راثآ  رد  میوجتـسج  ادنوادخ   » َْمل ْدبَع  ُۀَقْفَـص  ْتَرِـسَخ  َو  ًابِیقَر ، اْهیَلَع  َكاَرت  ٌْنیَع ال  ْتَیِمَع 
دوخ هک  دوش  لالدتـسا  يراثآ  هب  تدوجو ، برق  يارب  هنوگچ  مدرگ . لیان  تلـصو  ماقم  هب  ات  امرف  یتمدـخ  ارم  سپ  ددرگ ، یم  تلامج 
لیلد هجیتن  رد  ات  دشابن  وت  يارب  وت و  زا  روهظ ، نآ  هک  تسه  وت  ریغ  يارب  شیادـیپو  روهظ  ایآ  دنـشاب . یم  وت  دـنمزاین  شیوخ  دوجو  رد 

هدـیدپو راثآ  ات  يا  هدوب  رود  تقو  هچ  و  دـشاب ؟ ناهرب  لیلد و  هب  زاین  تروهظ  يارب  ات  يا  هدوب  رظن  زا  بیاـغ  تقو  هچ  ددرگ ؟ وت  روهظ 
یتسه وا  رانک  رد  وا و  اب  وا ، بقارم  هراومه  هک  یتروص  رد  دنیبن ، ار  وت  هک  يا  هدـید  تسا  روک  دنـشاب ؟ تلـصو  یکیدزن و  لیلد  تیاه 
عوجر تتمظعو  تردق  راثآ  هب  هک  يدرک  رما  ار  ناگمه  ادوبعم ! درادن  یبیصن  وت  تبحمو  قشع  زا  هک  يا  هدنب  تسا  نایز  نارـسخ و  رد 

نانچمه مدرگ ، لصاو  وت  هب  مرذگب و  راثآ  زا  ات  امرف ، متیاده  راصبتـساو ، هدهاشم  ابو  هد ، عوجر  تدوخ  راونا  تایّلجت  هب  ارم  یلو  دننک ،
راثآ هدیدپ و  رب  دامتعاو  زاین  هک  نادرگ  دنلب  نانچ  ار  متّمه  هتـشگ . دراو  وت  رب  اهنآ ، هب  هّجوت  نودـب  منورد  ّرِـس  ردو  هتـشذگ  اهنآ  زا  هک 

لامعا نمـض  ردو  فقاومو  تیقاومو  لحارم  مامت  رد  ادـخ  هناـخ  مرتحم  نارئاز  امـشو  ییاـناوت »... زیچ  همه  رب  وت  اـهنت  هک  مشاـب  هتـشادن 
یلاعتو هیکزت  ّجـح ، حور  هک  دـینادب  و  دـیناوخب ، لماک  صولخو  هّجوت  اب  ار  اهنآ  تسا  راوازـس  هک  دـیراد  يا  هیعداو  راـکذا  کـسانمو ،
ینطاب رارـساو  يونعم  تارمث  رد  ّتقدو  میرک  نآرق  تئارقو  هدراو  راکذا  تاوعد و  رب  تمزالم  ّجح و  کسانم  ماجنا  اب  هک  تسا  یحور 

. ددرگ یم  لصاح  تاّبحتسم ، تابجاو و  هب  لمع  و 

ّجح بادآو  لامعا  لوا  شخب 
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عّتمت هرمع  تابجاو 

زا يردق  نتفرگ   ) ریصقت . 5 هورم . افص و  نیب  یعس  . 4 فاوط . زامن  . 3 هبعک . فاوط  . 2 مارِحا . . 1 تسا : بجاو  زیچ  جـنپ  عتمت  هرمع  رد 
. دمآ دهاوخ  باتک  نیمه  رد  راکذاو  هیعداو  دیناوخب ، کسانم  رد  ار  عتمت  هرمع  هب  طوبرم  ماکحا  نُخان .) ای  وم 

هدرفم هرمع  تابجاو 

ندرک هاتوک   ) ریصقت . 5 هورمو . افص  نیب  یعـس  . 4 فاوط . زامن  . 3 هبعک . فاوط  . 2 مارحا . . 1 تسا : بجاو  زیچ  تـفه  هدرفم  هرمع  رد 
راکذاو هیعداو  کسانم ، ياه  باتک  رد  ار  هدرفم  هرمع  تاـبجاو  هب  طوبرم  ماـکحا  ءاـسن . فاوط  زاـمن  . 7 ءاسن . فاوط  . 6 وم .) ای  نخان 

. دیناوخب باتک  نیمه  رد  ار  هطوبرم 

مارحا ياه  تاقیم 

هدش نّیعم  نتـسب  مارحا  يارب  هک  یّلحم  دنوش . هّکم  دراو  مارحا  اب  دیاب  دنـشاب ، یم  مارحلا  هللا  تیب  مزاع  هرمع  ای  جح  دصق  هب  هک  یناسک 
ّلحم جـنپ  نآو  دوش ، یم  فلتخم  دـنور  یم  هّکم  فرط  هب  اهنآ  زا  هک  ییاههار  فالتخا  هب  جاّـجح  تاـقیمو  دوش . یم  هدـیمان  تاـقیم » »
يارب و  . 2 دـشاب . یم  هرجـش » دجـسم   » نامه هک  تسا  هَْفیَلُْحلا » وذ   » دنتـسه مزاـع  هکم  هب  هنیدـم  فرط  زا  هک  یناـسک  تاـقیم  . 1 تسا :

هک یناسک  ياربو  . 4 تسا . قیقع » يداو   » دنمزاع دجنو  قارع  زا  هک  یناسک  يارب  و  . 3 تسا . هفحُج »  » دنیآ یم  ماش  فرط  زا  هک  یناسک 
. دشاب یم  مَلْمَلَی »  » دنتسه مزاع  نمی  يوس  زا  هک  یناسک  يارب  و  . 5 تسا . لزانملا » ُنْرَق   » دنیآ یم  فئاط  فرط  زا 

: مارحا تابجاو 

: دوش هّجوـت  هتکن  هس  هب  دـیاب  ّتین  رد  ّتین : . 2 ادِر .) گنل و   ) مارِحا ساـبل  هعطق  ود  ندیـشوپ  . 1 تسا . بجاو  رما  هس  ندـش  مِرُحم  يارب 
تباین هب  ای  دوخ  يارب  ّجح ، هرمع ، يارب  هک  مارحا  عون  نییعت  ج : دشاب . مارحا  سابل  ندیشوپ  عورش  اب  هارمه  ب : دشاب . هللا  یلا  ًۀبرق  فلا :

، َْکلُْملاَو ََکل  َۀَمْعِّنلاَو  َدْمَْحلا  َّنِا  َْکیََّبل ، ََکل  َکیِرَش  َْکیََّبل ال  َْکیََّبل ، َّمُهّللا  َْکیََّبل  : » دشاب یم  فیرش  رکذ  نیا  نتفگ  هک  هیبلت : . 3 تسا .
ساپـس و مدرک ، تباجا  دـشاب ، یمن  تیارب  یکیرـش  مدرک ، تباجا  مدرک ، تباجا  ار ! دـنوادخ  مدرک  تباجا  «. » َکـْیََّبل َکـَل  َکیِرَـش  ـال 

.« مدرک تباجا  تسین ، تیارب  یکیرش  تسا ، ارت  یتسه  کلم  تمعن و 

مارحا تاّبحتسم 

قودص خیـش  . دندنبب مارِحا  هضیرف  زامن  يادا  زا  دـعب  هک  تسا  رتهبو  دـننک ، لسغ  مارِحا  دـصق  هب  مارِحا ، زا  لبق  تسا  بحتـسم  لسغ : . 1
ِّلُک ْنِم  اًْـنمَأَو  اًزْرِحَو  ًاروُهَطَو  ًارُون  ِیل  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا  ِهللااـِبَو . ِهللا  ِمِْسب  : » دوش هدـناوخ  مارِحا  لـسغ  ماـگنه  اـعد  نیا  تسا  بحتـسم  هدوـمرف :

َءانَّثلا َو  َکَتَحْدـِمَو  َکَـتَّبَحَم  ِیناـِسل  یلَع  ِرْجَأ  َو  يِرْدَـص ، ِیل  ْحَرْـشاَو  ِیْبلَق ، ِیل  ْرِّهَطَو  ِینْرِّهَط  َّمُهّللَا  مْقُـسَو . ءاد  ِّلُـک  ْنِم  ًءافِـشَو  فْوَخ ،
ياه هماج  سپس  ِِهلآَو .» ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص  َکِِّیبَن ، ِۀَّنُِـسل  ُعابِّتِْالاَو  َكِْرمَِال ، ُمِیلْـسَّتلا  ِینیِد  َماِوق  َّنَأ  ُتِْملَع  ْدَقَو  َِکب ، ّالِإ  ِیل  َةَُّوق  ُهَّنِإَف ال  َْکیَلَع ،
یلِإ ِهِیف  یِهَْتنَأَو  یِّبَر ، ِهِیف  ُُدبْعَأَو  یِـضْرَف ، ِِهب  يِّدَؤُأَو  ِیتَرْوَع ، ِِهب  يِراوُأ  ام  ِینَقَزَر  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  : » دـناوخب ار  اعد  نیاو  هدیـشوپ  ار  مارحا 

يِزْرِحَو یِفْهَکَو  ِینْـصِح  َوُهَف  ِینَمَّلَـسَف ، ُْتدَرَأ  ُهَهْجَوَو  ِیب ، ْعَطْقَی  َْملَو  ِینَِلبَقَو ، ِینَناعَأَف  ُُهتْدَرَأَو  ِینَغَّلَبَف ، ُُهتْدَصَق  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  ِینَرَمَأ ، ام 
ِجِراعَْملا اَذ  َْکیََّبل  : » دیوگب بجاو  هیبلت  زا  دعب  تسا  بحتسم  و  ِیئاخَرَو .» ِیتَّدِش  ِیف  ِیتَّدُعَو  يِرْخُذو  َياْجنَمَو  ِیئَْجلَمَو  يِذالَمو  يِرْهَظَو 

َْکیََّبل َْکیََّبل ، ِمارْکِْالاَو  ِلالَْجلا  اَذ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِۀَِیْبلَّتلا  َلْهَأ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِبُونُّذـلا  َراّفَغ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِمالَّسلا  ِراد  یلِإ  اًیِعاد  َْکیََّبل  َْکیََّبل ،
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اَذ َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِّقَْحلا  َهلِإ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، َْکَیلِإ  ًابوُغْرَمَو  ًابوُهْرَم  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، َْکَیلِإ  ُرَقَتُْفیَو  ِینْغَتْـسَت  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، َْکَیلِإ  ُداـعَْملا  َو  ُئِدـُْبت 
.« َْکیََّبل ُمیِرَک  ای  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، َْکیَْدبَع  ُْنباَو  َكُدـْبَع  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِماظِْعلا  ِبَرُْکلا  َفاّشَک  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِلیِمَْجلا  ِنَسَْحلا  ِلْضَْفلاَو  ِءامْعَّنلا 

ِهِذـه َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ًاعَم  ةَرْمُعَو  ۀَّجَِحب  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَحُِمب  َکـَْیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  َکـْیََّبل  دـیوگب : زین  ار  تـالمج  نیا  تسا  بوخ  و 
.« َْکیَلَع اهُغالَبَو  اهُمامَت  ًۀَِیْبَلت  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِۀَِیْبلَّتلا  َلْهَأ  َْکیََّبل  َْکیََّبل ، ِّجَْحلا  َیلِإ  ۀَْعتُم  ُةَرْمُع 

مارحِا تامّرحم 

عامج . 2 یشحو .)  ) ییارحص ناویح  راکش  . 1 زا : دـنترابع  هک  دوش ، یم  مارح  وا  رب  زیچ  راهچ  تسیب و  دـش ، مِرُحم  یجاح  هکنآ  زا  سپ 
تایرطع لامعتسا  . 5 انمتسا . . 4 ریغ . ای  دوخ  يارب  نز  ندرک  دقع  . 3 وا . زا  ندرب  تّذل  عون  رهو  توهش  هب  هاگنو  ندیسوبو  نز ، اب  ندرک 

. هنییآ رد  ندرک  هاگن  . 8 دشاب . تنیز  نآ  رد  هک  یهایس  هب  ندیشک  همرس  . 7 نادرم . يارب  هتخود  ياه  ششوپ  ندیشوپ  . 6 شوخ . يوبو 
لادج . 11 ندرک .) تاـهابمو  رخف  اـی  نداد  شحفو  نتفگ  غورد  زا  ّمعا   ) قوـسف . 10 دریگ . یم  ار  اپ  يور  مامت  هک  یـشفک  ندیـشوپ  . 9

هب ندرک  تسد  هب  رتشگنا  . 13 دنوش . یم  نکاس  ندب  رد  هک  یناروناج  نتشک  . 12 هللا .) مان  هب  ندرک  دای  مسق   ) هللاَو یَلبَو  هللاَو ، نتفگو ال 
.17 ّلُِحم . هچ  دـشاب  مِرُحم  هچ  ریغ  ای  دوخ  ندـب  زا  وم  هلازا  . 16 ندب . هب  ندـیلام  نغور  . 15 نز . يارب  رویز  ندیـشوپ  . 14 تنیز . تهج 
رد نادرم ، يارب  نتفرگ  رارق  هیاـس  ریز  . 19 نانز . يارب  تروص  ندـیناشوپ  . 18 دناشوپب . ار  نآ  هک  هچره  اب  ار ، دوخ  رـس  درم  ندـیناشوپ 

. مرح زا  هایگ  ای  تخرد  ندـنک  . 23 نادند . ندنک  . 22 نتفرگ . نخان  . 21 ندـب . زا  نوخ  ندروآ  نوریب  . 20 قیرط . ّیطو  نتفر  هار  لاـح 
َّمُهّللَا : » اعد نیا  ندناوخ  . 3 هّیلقن . هلیسو  زا  ندش  هدایپ  . 2 ندرک . لسغ  . 1 مرح : هب  دورو  تابحتسم  حالس .) لمح   ) نتشادرب حالـس  . 24
َّمُهّللَا  "، قیِمَع ّجَـف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ِرماض  ِّلُک  یلَعَو  ًالاجِر  َكُوتْأَی  ِّجَْـحلِاب  ِساّنلا  ِیف  ْنِّذَأَو  ُّقَْحلا " : َُکلْوَقَو  ِلَْزنُْملا  َِکباتِک  ِیف  َْتُلق  َکَّنِإ 

، َكِْرمَِال اًعیِطُم  ََکل ، ًابیِجَتْـسُمَو  َِکئاِدِنل ، ًاعِماس  قیِمَع ، ّجَـف  ْنِم  َو  ةَدـیَِعب  ۀَّقُـش  ْنِم  ُْتئِج  ْدَـقَو  َکَتَوْعَد ، َباجَأ  ْنَّمِم  َنوُکَأ  ْنَأ  وُجْرَأ  یِّنِإ 
، َْکیََدل ََۀلِْزنَْملا  َو  َْکَیلِإ ، ََۀبْرُْقلاَو  ، َكَْدنِع َۀَْفلُّزلا  َِکلِذب  یِغَْتبَأ  ، َُهل ِینَتْقَّفَو  اَم  یلَع  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ََّیلِإ ، َِکناسْحِإَو  َّیَلَع  َِکلْضَِفب  َِکلذ  ُّلُکَو 
، َِکباقِعَو َِکباذَع  ْنِم  یِّنِمآ  َو  ِراّنلا ، یَلَع  ِینَدـَب  ْمِّرَحَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  َکِّنَِمب ، اْهنِم  َّیَلَع  َۀـَبْوَّتلاَو  ِیبُونُذـِل ، َةَرِفْغَْملاَو 

«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب 

مارحلا دجسم  هب  دورو  بادآ 

. دشاب یم  ینونک  مالّـسلا  باب  لباقم  هک  هبیـش  ینب  باب  زا  دورو  . 3 نتـشادرب . مدق  راقوو  تناتم  تلاح  اب  هنهرب  ياپ  . 2 ندرک . لسغ  . 1
، ُهللا َءاشامَو  ِهللا  َنِمَو  ِهللاِابَو  ِهللا  ِمِْسب  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » دـیوگب هداتـسیا ، مارحلادجـسم  رد  رب  تسا  بحتـسمو 

رگید تیاور  رد  و  َنیَِملاْعلا .» ِّبَر  ِهِّلل  ُدْـمَْحلاَو  ِِهلُـسُرَو  ِهللا  ِءاـِیْبنَأ  یلَع  ُمـالَّسلاَو  ِِهلآَو ، َمیِهاْربِا  یلَع  ُمَـالَّسلَا  ِِهلآ ، َو  ِهللا  ِلوُسَر  یلَع  ُمـالَّسلَا 
ُْریَخَو ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِهللا ، ِلوُـسَر  ِۀَِّلم  یلَعَو  ُهللا  َءاـش  اـمَو  ِهللا  َیلِإَو  ِهللا  َنِمَو  ِهللااـِبَو  ِهللا  ِمِْسب  : » دـیوگب دجـسم  رد  دزن  هـک  تـسا  دراو 

ُمالَّسلَا ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلاَو  ِهِّلل ، ُدْـمَْحلاَو  ِهِّلل ، ِءامْـسالا 
ِهللا ِدابِع  یلَعَو  اْنیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  َنِیلَسْرُْملا ، یَلَع  ُمالَّسلَا  ِنامْحَّرلا ، ِلِیلَخ  َمیِهاْربِإ  یلَع  ُمالَّسلَا  ِِهلُـسُرَو ، ِهللا  ِءاِیْبنَأ  یلَع 

َتْکَراـبَو َْتیَّلـَـص  اـمَک  دَّمَُحم ، َلآَو  ًادَّمَُحم  ْمَـحْراَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ْكِراـبَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُـهّللَا  َنیِِحلاّـصلا .
َِکلِیلَخ َمیِهاْربِإ  یلَعَو  َِکلوُسَرَو ، َكِدـْبَع  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ٌدـیِجَم . ٌدـیِمَح  َکَّنِإ  َمیِهاْربِإ ، ِلآَو  َمیِهاْربِإ  یلَع  َتْمَّحََرتَو 

ِیف ِیْنلِمْعَتْساَو  َِکتَمْحَر ، َباْوبَأ  ِیل  ْحَْتفا  َّمُهّللَا  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  َنِیلَسْرُْملا ، یَلَع  ٌمالَسَو  ْمِْهیَلَع ، ْمِّلَـسَو  َِکلُـسُرَو  َِکئاِیْبنَأ  یلَعَو 
ِینَلَعَجَو ِهِراّوُزَو ، ِهِدـْفَو  ْنِم  ِینَلَعَج  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  َکِهْجَو ، ُءانَث  َّلَج  ِینَْتیَْقبَأ ، ام  ًادـَبَأ  ِنامیِْالا  ِظـْفِِحب  ِینْظَفْحاَو  َکـِتاضْرَمَو ، َکـِتَعاط 

ِّیتْأَم ُْریَخ  َْتنَأَو  ُهَرازَو ، ُهاتَأ  ْنَِمل  ٌّقَح  ِّیتْأَم  ِّلُک  یلَعَو  َکـِْتَیب ، ِیف  َكُِرئازَو  َكُدـْبَع  یِّنِإ  َّمُهّللَا  . ِهیِجاـُنی ْنَّمِم  ِینَلَعَجَو  ، ُهَدِـجاسَم ُرُمْعَی  ْنَّمِم 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ِْدَلت َْمل  ٌدَمَـص ، ٌدَحَأ  ٌدِـحاو  َکَّنَِأب  ََکل ، َکیِرَـش  َكَدْـحَو ال  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ُهللا  َْتنَأ  َکَّنَِأب  ُنامْحَر  ای  ُهللاَا  ای  َُکلَأْسَأَف  روُزَم ، ُمَرْکَأَو 
ای ُدِـجام  ای  ُمیِرَک  ای  ُداوَج  ای  ِِهْتَیب ، ِلْهَأ  یلَعَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  َکـُلوُسَرَو ، َكُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  ٌدَـحَأ ، ًاوُفُک  َکـَل ]  ] َُهل ْنُکَی  َْملَو  ْدـَلُوت  َْملَو 

َّمُهّللَا : » دیوگب هبترم  هس  سپ  ِراّنلا .» َنِم  ِیتَبَقَر  َكاکَف  ِینَیِطُْعت  ءْیَـش  َلَّوَأ  َكاّیِإ  ِیتَرایِِزب  َياّیِإ  َکَتَفُْحت  َلَعَْجت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ُمیِرَک ، ای  ُراّبَج 
ِۀَقَسَف َّرَشَو  ِّنِْجلاَو  ِْسنِْالا  ِنیِطایَش  َّرَش  یِّنَع  ْأَرْداَو  ِبِّیَطلا ، ِلالَْحلا  َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  َو  : » دهد همادا  نینچ  هاگنآ  ِراّنلا .» َنِم  ِیتَبَقَر  َُّکف 

، ِيرْزِو یِّنَع  َعَضَت  َو  ِیتَئیِطَخ  ْنَع  َزَواـَجت  ْنَأ  َو  ِیَتبَْوت ، َلَـبْقَت  ْنَأ  یِکِـسانَم  ِلَّوَأ  ِیف  اذـه ، یِماـقَم  ِیف  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  «. » ِمَجَْعلاَو ِبَرَْعلا 
َّمُهّللَا َنیَِملاْعِلل . ًيدُه  َو  ًاکَرابُم  ًاْنمَأَو  ِساّنِلل  ًۀـَباثَم  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  ُمارَْحلا  َُکْتَیب  اذـه  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َمارَْحلا . ُهَْتَیب  ِینَغََّلب  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا 
ََۀلَأْسَم َکـُلَأْسَأ  َكِرَدَِـقب ، ًایِـضار  َكِْرمَِـال ، اًـعیِطُم  َکَـتَعاط ، ُّمُؤَأَو  َکَـتَمْحَر ، ُُبلْطَأ  ُْتئِج  َکـُْتَیب ، َْتیَْبلاَو  َكُدََـلب ، َدَـلَْبلاَو  َكُدـْبَع ، یِّنِإ 

هبعک و هب  دـنک  باطخ  دـعب  َِکتاضْرَمَو .» َکـِتَعاِطب  ِیْنلِمْعَتْـساَو  َکـِتَمْحَر ، َباْوبَأ  ِیل  ْحَْـتفا  َّمُهّللَا  َکـَِتبوُقُِعل . ِِفئاـْخلا  َکـَْیلِإ  ِّرَطْـضُْملا 
هب یتقو  تسا  بحتـسمو  َنیَِملاْعِلل .» ًيدُـهَو  ًاکَرابُم  ًاْنمَأَو  ِساّنِلل  ًۀـَباثَم  ِکَلَعَجَو  ِکَـمَّرَکَو  ِکَفَّرَـشَو  ِکَـمَّظَع  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  : » دـیوگب

ُتْرَفَکَو ِهللاِاب ، ُْتنَمآ  ُُهلوُسَرَو ، ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  : » دـیوگب دیـسر ، دوسـألا » رجح   » يذاـحم
: دومرف ریـصبوبا  هب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ِهّللا .» ِنُود  ْنِم  یعُْدی  ِّدن  ِّلُک  ِةَدابِعَو  ِناْطیَّشلا ، ِةَدابِعَو  يّزُْعلاَو ، ِتّاللِابَو  ِتوُغاّطلاَو  ِْتبِْجلِاب 

يِذَّلا ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  : » ناوخب ار  اعد  نیا  هدـش ، نآ  هّجوتم  يدیـسر  هک  دوسألارجح »  » يوربور ات  ورب  ولج  يدـش  دجـسم  لخاد  هک  یماگنه 
، ُرَذْحَأَو یشْخَأ  اّمِم  ُرَبْکَأَو  ِهِْقلَخ ، ْنِم  ُرَبْکَأ  ُرَبْکَأ ، ُهللاَو  ُهللا  َّالإ  َهلِإ  الَو  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  ِهللا  َناْحبُس  ُهللا ، اَنادَه  ْنَأ  الَْول  َيِدَتْهَِنل  اّنُک  امَو  اذِهل  انادَه 

یلَع ِّلَص  َّمُهّللَا  ٌریِدَق . ءْیَش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِیب  ِییُْحیَو ، ُتیُِمیَو  ُتیُِمیَوِییُْحی ، ، ُدْمَْحلا َُهلَوُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهللا  َّالإ  َهلِإ  ال 
ٌدیِمَح َکَّنِإ  َمیِهاْربِإ ، ِلآَو  َمـیِهاْربِإ  یلَع  َتْـمَّحََرتَو  َتْکَراـب  َو  َْتیَّلَـص  اـم  ِلَْـضفَأَک  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ْكِراـبَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم 

و ََکباتِک .» ُِعبَّتَأَو  َکَلُـسُر ، ُقِّدَصُأَو  َكِدْعَِوب ، ُنِموُأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َنیَِملاْعلا . ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  َنِیلَـسْرُْملاَو ، َنیِِّیبَّنلا  ِعیِمَج  یلَع  ٌمالَـسَو  ٌدـیِجَم ،
، روآ اـجب  ار  یهلا  ياـنثو  دـمحو  نک ، دـنلب  ار  دوـخ  ياـه  تسد  يدیـسر  دوسـألارجح  کـیدزن  یتـقو  هک  تسا  دراو  ربـتعم  تیاور  رد 

ندیـسوب رگاو  امن . مالتـساو  هدیـسوب  ار  رَجَح  نآ  زا  سپ  دنک ، لوبق  ار  وت  ّجح  هک  هاوخب  َملاع  ِدنوادخ  زاو  تسرفب ، ربمغیپ  رب  تاولـصو 
، ِةافاوُْملِاب ِیل  َدَهْـشَِتل  ُُهتْدَـهاعَت  ِیقاثیِمَو  اُهْتیَّدَأ  ِیتَناـمَأ  َّمُهّللَا  : » وگبو نک ، نآ  هب  هراـشا  دـشن  نکمم  مه  نآ  رگاو  نک ، سمل  دـشن  نکمم 

ُتْرَفَکَو ِهللاِاب ، ُْتنَمآ  ُُهلوُسَرَو ، ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  َکِِّیبَن ، ِۀَّنُـس  یلَعَو  َِکباتِِکب  ًاقیِدْـصَت  َّمُهّللَا 
َكَدـْنِع امِیف  َو  يِدَـی  ُتْطََـسب  َْکَیلِإ  َّمُهَّللَا  ِهللا .» ِنُود  ْنِم  یعْدـُی  ّدـِن  ِّلُک  ِةَدابَعَو  ِناْطیَّشلا ، ِةَدابِعَو  يّزُْعلاَو ، ِتّـاللِابَو  ِتوُغاّـطلاَو  ِْتبِْجلاـِب 

«. ِةَرِخْالاَو اْینُّدلا  ِیف  ِيْزِْخلا  ِِفقاوَمَو  ِْرقَْفلاَو  ِْرفُْکلا  َنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ، ِینْمَحْراَو ِیل  ْرِفْغاَو  ِیتَْحبُس ، ْلَْبقاَف  ِیتَبْغَر  ْتَمُظَع 

فاوط تابحتسم 

هتـسهآ و يزاین  زار و  هناگ ، تفه  ياه  فاوط  زا  يرود  ره  رد  ادخ ، هب  هّجوتو  صولخ  لامک  اب  فاوط ، لاح  رد  یجاح  تسا  بحتـسم 
: دناوخب ار  هیعدا  نیا  طوش  ره  رد  دناوت  یم  دراد ، هک  يراکذا  رب  هوالع  سپ  دشاب ، هتشاد  قح  ترضح  اب  مارآ ،

فاوط طاوشا  ياعد 

هراشا

زا یشخب  فاوط  رود  ره  رد  هدرک و  میـسقت  ار  هدراو  ياهاعد  دناوت  یم  دنکن ، کش  فاوط  ياهرود  دادعت  رد  هدننک  فاوط  هکنیا  يارب 
. درادن یعنام  دش  رارکت  رگاو  دناوخب ، ءاجر  دصق  هب  ار  نآ 

لّوا رود  ياعد 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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، َکُشْرَع َُهلُّزَتْهَی  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأَو  ِضْرالا ، ِدَدَج  یلَع  ِهب  یشُْمی  امَک  ، ِءاْملا ِلَلَط  یلَع  ِهب  یـشُْمی  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  »
ِْهیَلَع َْتیَْقلَأَو  َُهل ، َْتبَجَتْساَف  ِروُّطلا ، ِِبناج  ْنِم  یسُوم  ِِهب  َكاعَد  يِذَّلا  َکِمْسِاب  َُکلَأْسَأَو  ، َِکتَِکئالَم ُماْدقَأ  َُهل  ُّزَتْهَت  يِذَّلا  َکِمْسِِاب  َُکلَأْسَأَو 

ْنَأ َکَتَمِْعن ، ِْهیَلَع  َتْمَْمتَأَو  َرَّخَأـَت ، اـمَو  ِِهْبنَذ  ْنِم  َمَّدَـقَت  اـم  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  دَّمَحُِمل  ِِهب  َتْرَفَغ  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأَو  َکـْنِم ، ًۀَّبَحَم 
. یهاوخ یم  ار  دوخ  تاجاح  و  ِةَرِخْالاَو » اْینُّدلا  َْریَخ  ِینَقُزَْرت 

مود رود  ياعد 

، َِکباِبب َُکنیِکْـسِم  َكُریِقَف  َُکِلئاس  : ییوگ یم  سپـس  یِمْـسا .» ِلِّدَُبت  الَو  یِمْـسِج  ْرِّیَُغت  الَف  ٌریِجَتْـسُم ، ٌِفئاخ  یِّنِإَو  ٌریِقَف ، َْکَیلِإ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  »
َو َّيَِدلاو  َو  ِینِْقتْعَأَف  ِراّنلا ، َنِم  َِکب  ِریِجَتْـسُْملا  ِِذئاْعلا  ُماقَم  اذهَو  َكُْدبَع ، ُْدبَْعلاَو  َکُمَرَح ، ُمَرَْحلاَو  َُکْتَیب ، ُْتیَْبلا  َّمُهّللَا  ِۀَّنَْجلِاب . ِْهیَلَع  ْقَّدَصَتَف 

«. ُمیِرَک ای  ُداوَج  ای  ِراّنلا ، َنِم  َنِینِمْؤُْملا  َِیناوْخِإَو  يِْدلُوَو  ِیلْهَأ 

موس رود  ياعد 

ِۀَقَـسَف َّرَـش  یِّنَع  ْأَرْداَو  ِلالَْحلا ، ِقْزِّرلا  َنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأَو  ِمْقُّسلا ، َنِم  ِیِنفاعَو  ِراّنلا ، َنِم  َکـِتَمْحَِرب  ِینْرِجَأَو  َکـِتَمْحَِرب ، َۀَّنَْجلا  ِیْنلِخْدَأ  َّمُهّللَا  »
َْتنَأ َکَّنِإ  یِّنِم ، ُْهلَّبَقَتَو  ِیل ، ُهْفِعاضَف  ٌفیِعَـض  ِیلَمَع  َّنِا  ِمَرَْکلاَو ، ِدوُْجلاَو  ِلْوَّطلاَو ، ِّنَْملا  اَذ  اـی  ِمَجَْعلاَو ، ِبَرَْعلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـشَو  ِْسنِْـالاَو ، ِّنِْجلا 

«. ُمِیلَْعلا ُعیِمَّسلا 

مراهچ رود  ياعد 

ای َکِْقلَخ ، ِعیِمَج  یلَعَو  َّیَلَع  ِۀَِیفاْعلِاب  ُلِّضَفَتُْملاَو  ِۀَِیفاَْعلِاب ، َناَّنَْملا  َو  ِۀَِیفاْعلِاب ، َمِْعنُْملاَو  ِۀَِـیفاْعلا ، َقِزارَو  ِۀَِـیفاْعلا ، َِقلاخَو  ِۀَِـیفاْعلا ، َِّیلَو  ای  ُهللاَا  ای  »
اْینُّدلا ِیف  ِۀَِیفاْعلا  َرْکُـشَو  ِۀَِـیفاْعلا ، َمامَتَو  ِۀَِـیفاَْعلا ، َماََود  َو  َۀَِـیفاْعلا ، اْنقُزْراَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  امُهَمیِحَرَو ، ِةَرِخْالاَو  اْینُّدـلا  َنامْحَر 

«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  ِةَرِخْالاَو ،

مجنپ رود  ياعد 

َرارِـش ُْهبِّنَجَو  َکِْقلَخ ، َرایِخ  َُهل  ِدـْها  َّمُهّللَا  ًاـمامِإ . ًاـِّیلَع  َلَـعَجَو  ًاـِّیبَن ، ًادَّمَُحم  َثََعب  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلاَو  ِکَـمَّظَعَو ، ِکَفَّرَـش  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  »
 ". ِراّنلا َباذَع  اِنق  َو  ًۀَنَسَح  ِةَرِخْالا  ِیف  َو  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  انَّبَر  ییوگ ": یم  هاگنآ  َکِْقلَخ .»

مشش رود  ياعد 

ٌفیِعَـض ِیلَمَع  َّنِا  َّمُهّللَا  ُۀَِـیفاْعلاَو . ُجَرَْفلاَو  ُحْوَّرلا  َِکلَِبق  ْنِم  َّمُهّللَا  ِراّنلا . َنِم  َِکب  ِذـِئاْعلا  ُماقَم  اذـه  َو  َكُدـْبَع ، ُدـْبَْعلاَو  َُکْتَیب ، ُْتیَْبلا  َّمُهّللَا  »
«. ِراّنلا َنِم  ِهللاِاب  ُریِجَتْسَأ  َکِْقلَخ ، یلَع  َیِفَخ  َو  یِّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  اَم  ِیل  ْرِفْغاَو  ِیل ، ُهْفِعاضَف 

متفه رود  ياعد 

ِْهَیلِإ ِهِْقلَخ  ِضَْغبَِال  َباجَتْـسا  ِنَم  ای  ةَرِفْغَم ، ْنِم  ٌجاْوفَأ  َو  ۀَمْحَر ، ْنِم  ٌجاْوفَأ  َكَْدنِعَو  ایاطَخ  ْنِم  ًاجاْوفَأ  َو  بُونُذ ، ْنِم  ًاجاْوفَأ  يِْدنِع  َّنِإ  َّمُهّللَا  »
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«. ِینَْتیَتآ امِیف  ِیل  ْكِرابَو  ِینَْتقَزَر ، اِمب  ِینْعِّنَق  َّمُهّللَا  : » وگب هاگنآ  هاوخب و  ار  تتاجاح  سپس  ِیل .» ْبِجَتِْـسا  َنُوثَْعُبی ، ِمْوَی  یلِإ  ِینْرِْظنَأ  َلاق  ْذِإ 
ِۀَقَسَفَّرَش یِّنَع  ْأَرْداَو  ِلالَْحلا ، ِقْزِّرلا  َنِم  َّیَلَع  ْعِّسَوَو  ِراّنلا ، َنِم  ِیتَبَقَر  ِْقتْعَأ  َّمُهّللَا  :» وگب يدیسر ، میهاربا  ترضح  ماقم  لباقم  هک  یماگنه  و 

َّمُهّللَا : » تشاد یم  هضرع  و  درک ، یم  هاگن  نادوان  هب  فاوط ، ماگنه  مالسلا ) هیلع  ) داّجس ماماو  ِْسنِْالاَو .» ِّنِْجلا  ِۀَقَسَف  َّرَـشَو  ِمَجَْعلاَو  ِبَرَْعلا 
ِّنِْجلا ِۀَقَـسَف  َّرَـش  یِّنَع  ْأَرْداَو  ِلالَْحلا ، ِقْزِّرلا  َنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأَو  ِمْقُّسلا ، َنِم  ِیِنفاعَو  ِراـّنلا ، َنِم  َکـِتَمْحَِرب  ِینْرِجَأَو  َکـِتَمْحَِرب ، َۀَّنَْجلا  ِیْنلِخْدَأ 

«. ِمَجَْعلاَو ِبَرَْعلا  ِۀَقَسَف  َّرَشَو  ِْسنِْالاَو ،

فاوط زامن  تابحتسم 

، دناوخب ار  َنوُِرفاْکلا "  اَهُّیَأ  ای  ُْلق  هروس "  مّود  تعکر  ردو  دیحوت »  » هروس لّوا  تعکر  رد  دـمح ، زا  دـعب  تسا  بحتـسم  فاوط  زامن  رد 
، دـیامن لوـبق  بـلط  ملاـع  دـنوادخ  زاو  دتــسرفب ، دـّـمحم  لآو  دـّـمحم  رب  تاولــصو  هدروآ  اـجب  ار  یهلا  ياـنثو  دــمح  زاـمن ، زا  سپو 

یِّبَر ُّبُِحی  ام  یلِإ  ُدْمَْحلا  َیِهَْتنَی  یّتَح  اهِّلُک ، ِِهئامْعَن  یلَع  اهِّلُک  ِهِدِماحَِمب  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  یِّنِم ، ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  الَو  یِّنِم ، ْلَّبَقَت  َّمُهّللَا  :» دـیوگبو
ِینْمَحْرا َّمُهّللَا  : » تسا هدـمآ  نینچ  رگید  تـیاور  رد  و  ِیلَمَع .» ِّكَزَو  ِیبـْلَق ، ْرِّهَطَو  یِّنِم ، ْلَّبَقَتَو  ِهـِلآَو ، دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُـهّللَا  یـضْرَیَو .
ََکلوُسَر ُّبُِحیَو  َکُّبُِحی  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجاَو  َكَدوُدُـح ، يّدَـعَتَأ  ْنَأ  ِیْنبِّنَج  َّمُهّللَا  ِِهلآَو . ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  َکـِلوُسَر  ِیتَیِعاوَطَو  َكاـّیِإ ، ِیتَیِعاوَِطب 

هتفر و هدجـس  هب  فاوط  زامن  زا  دـعب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ترـضح  هک  تسا  تایاور  زا  یـضعب  رد  و  َنیِِحلاّصلا .» َكَدابِعَو  َکَتَِکئالَمَو 
َْنَیب اذ  اَنَأ  اهَو  ءْیَـش ، ِّلُک  َدـَْعب  ُرِخْالاَو  ءْیَـش ، ِّلُک  َْلبَق  ُلَّوالَا  ًاّقَح ، ًاّقَح  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  ًاـّقِرَو ، ًادُّبَعَت  َکـَل  یِهْجَو  َدَجَـس  : » تفگ یم  نینچ 

َمیِظَْعلا َْبنَّذلا  ُعَفْدَی  الَو  یِـسْفَن ، یلَع  ِیبُونُِذب  ٌّرِقُم  یِّنِإَف  ِیل ، ْرِفْغاَف  َكُْریَغ ، َمیِظَْعلا  َْبنَّذلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِإ ال  ِیل ، ْرِفْغاَف  َكِدَِـیب ، ِیتَیِـصان  َْکیَدَـی 
. دشاب هتفر  ورف  بآ  رد  ایوگ  هک  دوب  نانچ  هیرگ  زا  ترضح  نآ  كرابم  يور  هدجس ، زا  دعب  و  َكُْریَغ .»

یعس تاّبحتسم 

دزیرب و دوـخ  مکـش  تشپ و  رـس و  هب  دـماشایب و  مزمز  بآ  زا  يرادـقم  یعـس ، زا  شیپو  فاوـط  زاـمن  ندـناوخ  زا  سپ  تـسا  بحتـسم 
يرد زا  تسا  بحتسمو  دیایب ، دوسألارجح  کیدزن  نآ  زا  سپ  مْقُسَو .» ءاد  ِّلُک  ْنِم  ًءافِشَو  ًاعِـساو ، ًاقْزِرَو  ًاِعفان ، ًاْملِع  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا  :» دیوگب
ینکر هب  و  دنک ، رظن  هبعک  هناخ  هبو  هتفر ، افـص  يالاب  ندـبو  لد  شمارآ  اب  و  دوش ، هجوتم  افـص  يوس  هب  تسا  دوسألارجح  يوربور  هک 

ار رکذ  نیا  هاـگنآ  درواـیب ، رطاـخ  هب  ار  یهلا  ياـه  تمعنو  دروآ ، اـجب  ار  یهلا  ياـنثو  دـمحو  دـیامن ، ور  تسا  نآ  رد  دوسـألارجح  هک 
َُهلَو ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  . » هبترم تفه  ُهللا » َّالِإ  َهلِإ  ـال  . » هبترم تفه  ِهِّلل » ُدْـمَْحلَا  . » هبترم تفه  ُرَبْکَأ » ُهللاَا  : » دـیوگب

دّمحم لآو  دّـمحم  رب  تاولـص  سپ  (. هبترم هس  « ) ٌریِدَـق ءْیَـش  ِّلُـک  یلَع  َوُـهَو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِـیب  ُتوُـمَی ، ـال  ٌّیَح  َوُـهَو  ُتیُِمیَو ، ِییُْحی  ُدْـمَْحلا ،
سپ ِِمئاّدلا .» ِّیَْحلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  ِموُّیَْقلا ، ِّیَْحلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  انْالبَأ ، ام  یلَع  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  انادَه ، ام  یلَع  ُرَبْکَأ  ُهللاَا  : » دـیوگب هبترم  هسو  دتـسرفب ،

«. َنوُکِرْـشُْملا َهِرَک  َْولَو  َنیِّدلا ، َُهل  َنیِِـصلُْخم  ُهاّیِإ ، ّالِإ  ُُدبْعَن  ال  ُُهلوُسَرَو ، ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأَو  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  : » دیوگب هبترم  هس 
ِیفَو ًۀَنَـسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآ  َّمُهّللَا  : » دیوگب هبترم  هس  و  ِةَرِخْالاَو .» اْینُّدلا  ِیف  َنیِقَْیلاَو  َۀَِیفاْعلاَو  َْوفَْعلا  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » دیوگب هبترم  هس  سپ 
دـص ِهللا » َناْحبُـس  . » هبترم دص  ِهِّلل » ُدْمَْحلَا  . » هبترم دص  ُهللا » َّالِإ  َهلِإ  ال  . » هبترم دص  ُرَبْکَأ » ُهللاَا  : » دیوگب سپ  ِراّنلا .» َباذَع  اِنقَو  ًۀَنَـسَح  ِةَرِخْالا 
ِیل ْكِراب  َّمُهّللَا  ُهَدْحَو . ُدْمَْحلا  َُهلَو  ُْکلُْملا  ُهَلَف  ُهَدْحَو ، َبازْحالا  َبَلَغَو  ُهَْدبَع ، َرَـصَنَو  ُهَدْعَو ، َزَْجنَأ  ُهَدْحَو ، ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  :» دیوگب سپ  هبترم .

رایسب و  َکُّلِظ .» ّالِإ  َّلِظ  َمْوَی ال  َکِشْرَع  ِّلِظ  ِیف  ِینَّلِظَأ  َّمُهّللَا  ِِهتَـشْحَوَو . ِْربَْقلا  ِۀَْملُظ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِتوَْملا . َدَْعب  امِیفَو  ِتْوَْملا  ِیف 
يِذَّلا َمیِحَّرلا  َنمْحَّرلا  َهللا  ُعِدْوَتْـسَا  : » دیوگب دنک ، رارکت  تسا ، ملاع  دـنوادخ  هب  دوخ  لام  لها و  سفن و  نید و  ندرپس  هک  ار  دـعب  ياعد 

« ُرَبْکَأ ُهللاَا   » سپ ِۀَْنتِْفلا .» َنِم  ِینْذِعَاَو  ِِهتَِّلم ، یلَع  ِینَّفََوتَو  َکِِّیبَن ، ِۀَّنُـسَو  َِکباَتِک  یلَع  ِیْنلِمْعَتْـسا  َّمُهّللَا  ِیلْهَأَو . یِـسْفَنَو  ِینیِد  ُهُِعئادَو  ُعیِـضَت  ال 
دناوتن ار  لمع  نیا  مامت  رگاو  دـناوخب ، ار  اعدو  ریبکت  رگید  راب  کی  هاگنآ  دـنک ، رارکت  هبترم  ود  ار  قباس  ياـعد  دـعب  دـیوگب . هبترم  هس 
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ُُهْتبَنْذَأ ْبنَذ  َّلُک  ِیل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  : » دناوخب ار  اعد  نیاو  دیامن ، هبعک  هب  ور  هک  تسا  بحتـسم  و  دناوخب . دـناوت  یم  هک  ردـق  ره  دـهد  ماجنا 
، ِینْمَحَْرت ُُهلْهَأ  َْتنَأ  ام  ِیب  ْلَعْفَت  ْنِإ  َکَّنِإَف  ُُهلْهَأ ، َْتنَأ  ام  ِیب  ْلَْعفا  َّمُهّللَا  ُمیِحَّرلا . ُروُفَْغلا  َْتنَأ  َکَّنِإَف  ِةَرِفْغَْملاـِب ، َّیَلَع  ْدـُعَف  ُتْدُـع  ْنِإَـف  ُّطَـق ،
، ُُهلْهَأ اَنَأ  ام  ِیب  ْلَعْفَت  َّمُهّللَا ال  ِینْمَحِْرا . ِِهتَمْحَر  یلِإ  ٌجاتُْحم  اَنَأ  ْنَم  اـیَف  َکـِتَمْحَر ، یلِإ  ٌجاَـتُْحم  اـَنَأَو  ِیباذَـع ، ْنَع  ٌِّینَغ  َْتنَأَـف  ِیْنبِّذَُـعت  ْنِإَو 
«. ِینْمَحِْرا ُروُجَی  ٌلْدَـع ال  َوُه  ْنَم  ایَف  َكَرْوَج ، ُفاخَأ  الَو  ََکلْدَـع ، یِقَّتَأ  ُتْحَبْـصَأ  ِینِْملْظَت ، َْملَو  ِیْنبِّذَُـعت ، ُُهلْها  اَنَأ  ام  ِیب  ْلَعْفَت  ْنِإ  َکَّنِإَـف 

فیرـش ثیدـح  رد  و  َِکتَمْحَِرب .» ِراّنلا  َنِم  ِینْذِـعَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُُهِلئان ، ُدَْـفنَی  الَو  ُُهِلئاس ، ُبیِخَی  ْنَم ال  اـی  : » دـیوگب سپ 
ُذوُعَأ یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » دیوگب دنک و  هبعک  هناخ  هب  ور  دیآ  یم  نییاپ  افـص  زا  هک  یماگنهو  دـهد ، لوط  ار  افـص  رب  نداتـسیا  تسا : هدـش  دراو 

یم سپـس  َکُّلِظ .» ّالِإ  َّلِظ  َمْوَی ال  َکِـشْرَع  ِّلِـظ  ِیف  ِینَّلِظَا  َّمُهّللَا  ِهِْکنَـضَو . ِهِقیِـضَو  ِِهتَْملُظَو  ِِهتَـشْحَوَو  ِِهَتبْرُغَو  ِِهتَْنِتفَو  ِْربَْقلا  ِباذَـع  ْنِم  َکـِب 
اَی ُبیِرَق ، اَی  ُمیِرَکاَی  ُداوَج  اَی  َْوفَْعلَا ، َْوفَْعلَا  َْوفَْعلَا  ِْوفَْعلا ، یَلَع  ُبِیُثی  ْنَماـی  ، ِْوفَْعلاـِب یلْوَأ  َوُه  ْنَم  اـی  ِْوفَْعلاـِب ، َرَمَأ  ْنَم  اـی  ِْوفَْعلا ، َّبَر  اـی  : » ییوگ
زاو دور ، هار  هنایم ، هرانم  ات  افـص  زا  و  دیامن ، یعـس  هدایپ  تسا  بحتـسم  و  َِکتاضْرَمَو .» َِکتَعاِطب  ِیْنلِمْعَتْـساَو  َکَتَمِْعن ، َّیَلَع  ْدُدْرُا  ُدـیَِعب ،

ار هلصاف  نیا  دشاب  راوس  رگا  و  دنک ،) َهلَوْرَه  (، ) هدش صخـشم  زبس  غارچ  اب  هلـصاف  نیا   ) تسا هدوب  ناراطع  رازاب  لحم  هک  ییاج  ات  اجنآ 
َّمُهّللَا ُرَبْکَأ . ُهللاَو  ِهللا  ِمِْسب  : » دیوگب دسر ، یم  لحم  نیا  هب  هک  یماگنه  رد  تسا  بحتسم  و  تسین ، َهلَوْرَه  اهنز  يارب  زا  و  دیامن ، دنت  یمک 
ِیلَمَع َّنِإ  َّمُهّللَا  ُمَْوقَأ . َیِه  ِیتَِّلل  ِینِدـْهاَو  ُمَرْکـالا ، ُّزَعـالا  َْتنَأ  َکَّنِإ  ُمَْلعَت ، اّـمَع  ْزَواـَجتَو  ْمَحْراَو  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص 

تمـسق نیا  زا  نوچ  و  َنیِقَّتُْملا .» َلَمَع  ُلَبْقَی  ْنَم  ای  ِیلَمَع ، ْلَّبَقَت  ِیتَُّوقَو ، ِیلْوَح  َِکبَو  ِییْعَـس ، ََکل  َّمُهّللَا  یِّنِم . ْلَّبَقَتَو  ِیل ، ُهْفِعاضَف  ٌفیِعَض 
دیـسر هورم  هب  هک  یماگنه  و  َْتنَأ .» ّالِإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِإ ال  ِیبُونُذ ، ِیل  ْرِفِْغا  ِدوُْجلاَو ، ِءامْعَّنلاَو  ِمَرَْکلاَو  ِلْضَْفلاَو  ِّنَْملا  اَذ  ای  : » وگب یتشذگ 

ای : » دیوگب نآ  زا  سپو  دـش . رکذ  هک  یبیترت  هب  ار  اجنآ  ياهاعد  دـناوخبو  دروآ ، اجب  افـص  رد  هک  ار  هچنآ  دروآ  اجب  و  دورب ، نآ  يالاب 
رد تسا  بحتـسم  و  َْوفَْعلَا .» َْوفَْعلَا  َْوفَْعلَا  ِْوفَْعلا ، َّبَرای  ِْوفَْعلا ، یَلَع  وُفْعَی  ْنَم  ای  ِْوفَْعلا ، یَلَع  یِطُْعی  ْنَم  ای  َْوفَْعلا ، ُّبُِحی  ْنَم  اـی  ِْوفَْعلاـِب ، َرَمَأ  ْنَم 

ِّنَّظلا َنْسُح  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » ار اعد  نیا  دـناوخبو  دـنک ، رایـسب  اعد  یعـس  لاح  ردو  دراد ، او  هیرگ  هب  ار  دوخ  دـشوکب و  ندرک  هیرگ 
«. َْکیَلَع ِلُّکَوَّتلا  ِیف  ِۀَّیِّنلا  َقْدِصَو  لاَح ، ِّلُک  یلَع  َِکب 

هرمع ریصقت  بادآ 

افتکا هک  تسا  نآ  رتهبو  دنک ، هاتوک  ریصقت  ّتین  هب  ار  دوخ  نخان  ای  وم  زا  یتمسق  هورم ، افص و  نیب  یعس  رود  مامتا  زا  سپ  تسا  بجاو 
تیافک عتمت  هرمع  ریـصقت  رد  رـس  ندیـشارتو  تسا ، طایتحا  قفاوم  هک  دنک ، هاتوک  يردـق  مه  دوخ  يوم  زا  هکلب  دـنکن  نخان  نتفرگ  هب 

«. ِۀَمایِْقلا َمْوَی  ًارُون  ةَْرعَش  ِّلُِکب  ِینِطْعَأ  َّمُهّللَا  :» دناوخب ار  اعد  نیا  تسا  بسانم  ریصقت  ماگنه  .و  دشاب یم  مارح  هکلب  دنک ، یمن 

جح ماسقا 

: تسا مسق  هس  رب  ّجح 

.2 تسا . عتمت  هرمع  هارمه  عتمت  ّجـحو  دنـشاب ، رود  هّکم  زا  خـسرف ) هدزناش  ینعی  ) لـیم هک 48  تسا  یناـسک  هفیظو  نآو  عّتمت » ّجـح  . » 1
دننام ناِرق » ّجح  . » 3 تسین . بجاو  دارفإ  ّجح  رد  تسا و  بجاو  ینابرق  عّتمت  ّجح  رد  هک  قرف  نیا  اب  تسا  عتمت  ّجح  نیع  هک  دارفا » ّجـح  »

. دینک هعلاطم  کسانم  رد  ار  ّجح  ماسقا  لئاسم  لیصفت  تسا . مزال  ینابرق  ندروآ  هارمه  ناِرق ، ّجح  رد  هک  توافت  نیا  اب  تسا  دارفا  ّجح 

عتمت ّجح  تابجاو 

: تسا لمع  عّتمت 13  ّجح  تابجاو 
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.6 انم . رد  ینابرق  . 5 دیع . زور  رد  هبقع  هرمج  رب  گنس  ندز  . 4 مارحلارعشم . رد  فوقو  . 3 تافرع . رد  فوقو  . 2 هّکم . رد  نتسب  مارحا  . 1

. ءاسن فاوط  . 10 هورمو . افص  نیب  یعس  . 9 فاوط . زامن  تعکر  ود  . 8 هّکم . رد  ترایز  فاوط  . 7 انم . رد  ندرک  ریصقت  ای  رس  ندیـشارت 
رد تارمج  یمر  . 13 مهدزیـس .) بش  دراوم  یـضعب  ردو   ) مهدزاودو مهدزای  بش  انم  رد  ندنام  . 12 ءاسن . فاوط  زاـمن  تعکر  ود  . 11

: دشاب یم  ریز  رارق  زا  لامعا  نیا  نمض  هدراو  ياهاعدو  مهدزاودو . مهدزای  زور 

تافرع هب  فوقو  ات  ّجح  مارحإ  تابحتسم 

، دـمآ نوریب  هکم  زاو  تسب  مارحا  صخـش  هک  نیا  زا  سپو  تسا ، بحتـسم  زین  ّجـح  مارحا  رد  دوب  بحتـسم  هرمع  مارحا  رد  هک  يروـما 
ِینْغِّلَبَف وُعْدَأ ، َكاّیِإَو  وُجْرَأ  َكاـّیِإ  َّمُهّللَا  : » دـیوگب دوش  اـنم  هّجوتم  نوچو  دـیوگ ، هیبلت  دـنلب  زاوآ  هب  دـش ، فِرـشم  حَْـطبَأ »  » رب هک  نیمه 

: دیوگب دیسر  انم  هب  نوچو  دنک ، تکرح  یلاعت  قح  رکذ  هللا و  ناحبس  نتفگ  لاح  رد  و  مارآ ، لد  راقو و  اب  و  ِیلَمَع .» ِیل  ِْحلْـصَأَو  ِیلَمَأ ،
َُکلَأْسَأَف ِکِسانَْملا ، َنِم  ِِهب  َْتنَنَم  اّمِم  َیِهَو  یًنِم  ِهِذه  َّمُهّللَا  : » دیوگب سپ  َناکَْملا .» اَذه  ِینَغََّلبَو  ۀَِیفاع  ِیف  ًاِحلاص  اهِینَمَْدقَأ  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  »

تعاطا هبو  هدوب ، انم  رد  ار  هفرع  بش  تسا  بحتـسمو  َِکتَْـضبَق .» ِیفَو  َكُدـْبَع  اَنَأ  امَّنِإَف  َکـِئاِیلْوَأ ، یلَع  ِِهب  َْتنَنَم  اـِمب  اـهِیف  َّیَلَع  َّنُمَت  ْنَأ 
عولط ات  دـناوخ  ار  حبـص  زامن  نوچو  دروآ ، اجب  ْفیَخ  دجـسم  رد  ار  اهزامن  ًاصوصخو  تادابع  هک  تسا  نآ  رتهبو  دـشاب ، لوغـشم  یهلا 

نآ ّتنـس  یلو  درادن ، یعنام  دورب  حبـص  عولط  زا  دعب  دشاب  هتـساوخ  رگاو  دوش ، هناور  تافرع  يوس  هب  سپ  دناوخب ، زامن  بیقعت  باتفآ 
نیا دوش ، هّجوتم  تافرع  هب  نوچو  تسا ، هورکم  حبـص  زا  شیپ  ندـش  هناورو  دوشن ، در  رَّسَُحم  يداو  زا  هدرکن  عولط  باتفآ  اـت  هک  تسا 

، ِیتَجاح ِیل  َیِـضْقَت  ْنَأَو  ِیتَلْحِر ، ِیف  ِیل  َكِراُبت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ُْتدَرَأ ، َکَهْجَوَو  ُتْدَمَتْعا ، َكاّیِإَو  ُتْدَمَـص ، َْکَیلِإ  َّمُهّللَا  :» دـناوخب ار  اعد 
«. یِّنِم ُلَْضفَأ  َوُه  ْنَم  َمْوَْیلا  ِِهب  یِهاُبت  ْنَّمِم  ِینَلَعَْجت  ْنَأَو 

هفرع بش  لامعاو  تابحتسم 

نیا بش  نآ  رد  هک  تسا  بحتـسم  و  تسا ، هفرع  زور  دـننام  تدابعو  اعد  اـیحا و  تلیـضف و  رد  تسا  هفرع  بش  هک  هجح  يذ  مهن  بش 
. دوش هدناوخ  اهاعد 

هفرع بش  ياعد 

ای ِْوفَْعلا ، َمیِرَک  ای  ، ِدابِْعلا یَلَع  ِمَعِّنلِاب  ًائِدَْـتبُم  ای  ۀَـجاح ، ِّلُک  یهَْتنُمَو  ۀَّیِفَخ ، ِّلُک  َِملاعَو  يوْکَـش ، ِّلُـک  َعِضْوَمَو  يوَْجن ، ِّلُـک  َدِـهاش  اـی  َّمُهّللَا  »
ُهَدـْنِع ُۀَْـملُّظلا  ِنَم  ای  جاِتتْرا ، ُتاذ  ٌمَلُظ  الَو  جاْربَأ ، ُتاذ  ٌءامَـس  الَو  ٌجاّجَع ، ٌرَْحب  الَو  جاد ، ٌْلَیل  ُْهنِم  يِراُوی  ْنَم ال  ای  ُداوَج ، ای  ِزُواـجَّتلا ، َنَسَح 

ِالب ِتاوامَّسلا  ِِهب  َْتعَفَر  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو  ًاقِعَـص ، یـسُوم  َّرَخَو  ًاّکَد  ُهَْتلَعَجَف  ِلَبَْجِلل ، ِِهب  َْتیَّلََجت  يِذَّلا  ِمیِرَْکلا ، َکِـهْجَو  ِرُوِنب  َکـُلَأْسَأ  ، ٌءاـیِض
ِِهب َْتِلئُس  اذِإَو  َْتبَجَا ، ِِهب  َتیِعُد  اذِإ  يِذَّلا  ِرِهاّطلا  ِبُوتْکَْملا  ِنُونْکَْملا  ِنوُزْخَْملا  َکِمْسِابَو  دَمَج ، ءام  ِهْجَو  یلَع  َضْرالا  ِِهب  َتْحَطَـسَو  دَمَع ،

اذِإَو ْتَّقَْشنا ، َضْرالا  َغََلب  اذِإ  رُون ، ُّلُک  ُْهنِم  ُءْیُِضی  رُون ، ْنِم  ٌرُونَو  رُون ، ِّلُک  یلَع  ٌرُون  َوُه  يِذَّلا  ِناهُْرْبلا  ِسوُّدُْقلا  ِحوُّبُّسلا  َکِمْسِابَو  َْتیَطْعَأ ،
، َلِیفارِْـساَو َلِیئاکیِمَو  َلِیئَْربَج  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأَو  َِکتَِکئالَم ، ُِصئارَف  ُْهنِم  ُدـِعَتَْرت  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو  َّزَتْها ، َشْرَْعلا  َغََلب  اذِإَو  ْتَِحُتف ، ِتاواـمَّسلا  َغََلب 
ِِهب یشَم  امَک  ِءاْملا  ِلَلَط  یلَع  ُرضِْْخلا  ِِهب  یشَم  يِذَّلا  ِمْسِْالِابَو  ِۀَِکئالَْملا ، ِعیِمَجَو  ِءاِیْبنالا  ِعیِمَج  یلَعَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  یفَطْـصُْملا  دَّمَُحم  ِّقَِحبَو 

ِروُّطلا ِِبناـج  ْنِم  َنارْمِع  َْنب  یَـسُوم  ِِهب  َْتیَْجنَأَو  ُهَمْوَـقَو ، َنوَـعِْرف  َْتقَرْغَأَو  یـسوُِمل ، َرْحَْبلا  ِِهب  َْتقَلَف  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو  ِضْرـالا ، ِدَدَـج  یلَع 
َهَمْکالا َءَْربَأَو  ًاِّیبَص ، ِدـْهَملا  ِیف  َمَّلَکَتَو  یتْوَْملا ، َمیْرَم  ُْنب  یَـسیِع  ایْحَأ  ِِهب  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو  َْکنِم ، ًۀَّبَحَم  ِْهیَلَع  َْتیَْقلَاَو  َُهل  َْتبَجَتْـساَف  ِنَْمیـالا ،

، ِِهلآَو ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ٌدَّمَُحم  َکـُبِیبَحَو  ُلِیفارْـسِأَو ، ُلـِیئاکیِمَو  ُلـِیئَْربَجَو  َکِـشْرَع  ُۀَـلَمَح  ِهـِب  َكاـعَد  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو  َکـِنْذِِإب ، َصَْربـالاَو 
ْذِإ ِنوُّنلاوُذ  ِِهب  َكاعَد  يِذَّلا  َکِمْسِابَو  َنیِـضَرالاَو ، ِتاوامَّسلا  ِلْهَأ  ْنِم  َنوُِحلاّصلا  َكُدابِعَو  َنُولَـسرُْملا ، َكُؤاِیْبنَأَو  َنُوبَّرَقُْملا ، َُکتَِکئالَمَو 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب
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َنِم ُهَْتیََّجنَو  َُهل  َْتبَجَتْـساَف  َنیِِملاّظلا ، َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ِتاُملُّظلا  ِیف  يداـنَف  ِْهیَلَع  َرِدـْقَت  َْنل  ْنَأ  َّنَظَف  ًِابِـضاغُم  َبَهَذ 
ِِهب َْکتَعَد  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو  ُهَْبنَذ ، َُهل  َتْرَفَغَف  ًادِـجاس ، ََکل  َّرَخَو  ُدُواد  ِِهب  َكاـعَد  يِذَّلا  ِمیِظَْعلا  َکِمْـسِابَو  َنِینِمْؤُْملا ، یِْجُنت  َِکلذَـکَو  ِّمَْغلا ،

، اهَءاعُد اَهل  َْتبَجَتْساَف  َنیِِملاّظلا ، ِمْوَْقلا  َنِم  ِینَِّجنَو  ِِهلَمَعَو  َنوَعِْرف  ْنِم  ِینَِّجنَو  ِۀَّنَْجلا  ِیف  ًاْتَیب  َكَْدنِع  ِیل  ِْنبا  ِّبَر  َْتلاق  ْذِإ  َنْوَعِْرف  ُةَاَْرما  ُۀَیِسآ 
يِذَّلا َکِمْسِابَو  َنیِِدباْعِلل ، يرْکِذَو  َكِْدنِع  ْنِم  ًۀَمْحَر  ْمُهَعَم  ْمُهَْلثِمَو  ُهَلْهَأ  ُهَْتیَتآَو  ُهَْتیَفاعَف  ُءالَْبلا ، ِِهب  َّلَحْذِإ  ُبوُّیَأ  ِِهب  َكاعَد  يِذَّلا  َکِمْسِابَو 
یِغَْبنَی ًاْکُلم ال  َُهل  َْتبَهَوَف  ُنامیَلُـس ، ِِهب  َكاعَد  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو  ُهَلْمَـش ، َْتعَمَجَو  َفُسُوی ، ِِهْنیَع  َةَُّرقَو  ُهَرََـصب  ِْهیَلَع  َتْدَدَرَف  ُبوُقْعَی ، ِِهب  َكاعَد 
يرْسَا يِذَّلا  َناْحبُس  یلاعَت " : َلاق  ْذِإ  ِهلآَو ، ِهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  دَّمَحُِمل  َقاُرْبلا  ِِهب  َتْرَّخَـس  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو  ُباّهَْولا ، َْتنَأ  َکَّنِإ  ِهِدَْعب ، ْنِم  دَحَِال 

 "، َنُوِبلَُقنَمل انِّبَر  یلِإ  ّانِاَو  َنِینِْرقُم  َُهل  اّنُک  امَو  اذه  اَنل  َرَّخَس  يِذَّلا  َناْحبُس  ُُهلْوَقَو " :  " یْصقالا ، ِدِجْـسَْملا  َیلِإ  ِمارَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َنِم  ًْالَیل  ِهِْدبَِعب 
، َکَـتَّنَج ُهَْتنَکْـسَاَو  ُهَْبنَذ  َُهل  َتْرَفَغَف  ُمَدآ ، ِِهب  َكاـعَد  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو  ِِهلآَو ، ِهـْیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَُحم  یلَع  ُلـِیئَْربَج  ِهـِب  َلَّزَنَت  يِذَّلا  َکِمْـسِابَو 
َو ْتَبُِـصن ، اذِإ  ِنیِزاوَْملا  ِّقَِحبَو  ِءاـضَْقلا ، َمْوَی  َِکلْـصَف  ِّقَِـحبَو  َمیِهاربِا  ِّقَِـحبَو  َنیِِّیبَّنلا ، ِمَتاـخ  دَّمَُحم  ِّقَِـحبَو  ِمیِظَْعلا ، ِنآْرُْقلا  ِّقَِـحب  َکـُلَأْسَأو 

اْینُّدلاَو َْقلَْخلا  َکِْقلَخ  َْلبَق  ِشْرَْعلا  ِقِدارُس  یلَع  ُهَْتبَتَک  يِذَّلا  ِمْسِْالا  ِّقَِحبَو  یـصْحَأ ، امَو  ِحْوَّللاَو  يرَج  امَو  ِمَلَْقلا  ِّقَِحبَو  ْتَرُِـشن ، اذِإ  ِفُحُّصلا 
ِیف ِنوُزْخَْملا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأو  ، ُُهلوُسَرَو ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأَو  ماع ، ْیَْفلَأـِب  َرَمَْقلاَو  َسْمَّشلاَو 

، ُلابِْجلا ِِهب  ْتَماقَو  َراِحْبلا ، ِِهب  َْتقَقَش  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأَو  ًیفَطْـصُم ، ٌْدبَع  الَو  ٌلَسُْرم  ٌِّیبَن  الَو  ٌبَّرَقُم  ٌکَلَم  ال  َکِْقلَخ ، يِذَّلا  َِکِنئازَخ 
نیع ای  اه  فاک   » َو ِنیِـس » ای   » َو اه » اـط   » ِّقَِحبَو َنِیِبتاـْکلا ، ِمارِْکلا  ِّقَِحبَو  ِمیِظَْعلا ، ِنآْرُْقلاَو  ِیناـثَْملا  ِْعبَّسلا  ِّقَِحبَو  ُراـهَّنلاَو ، ُلـْیَّللا  ِِهب  َفَلَتْخاَو 
ِعیِمَج یلَعَو  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَُحم ، ِناـقُْرفَو  َدُواد ، ِرُوبَزَو  یـسیِع ، ِلـیِْجنِإَو  یـسُوم ، ِةارَْوت  ِّقَِحبَو  «، فاـق نیـس  نیع  میم  اـح  َو« داـص »

َُکلَأْسَأو ، َءاْنیَـس ِروُط  ِلَبَج  َقْوَف  َنارْمِع  ِنب  یَـسُوم  َْنَیبَو  َکَْـنَیب  َْتناـک  ِیتَّلا  ِةاـجانُْملا  َکـِْلت  ِّقَِحب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  . ًاّیِهارَـشَوًاّیِهِآبَِولُسُّرلا
، ِۀَـقَرَولا َْکِلِتل  ُناریِّنلا  ِتَعَـضَخَف  ِنُوْتیَّزلا ، ِقَرَو  یلَع  َِبتُک  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأو  ِحاوْرالا ، ِْضبَِقل  ِتْوَْملا  َکَـلَم  ُهَتْمَّلَع  يِذَّلا  َکِمْـسِاب 
، ٌِلئان ُهُصُْقنَی  الَو  ٌِلئاس  ِهیِفُْحیال  ْنَمای  ِۀَمارَْکلاَو ، ِدْجَْملا  ِقِدارُس  یلَع  ُهَْتبَتَک  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأَو   " ًامالَـسَو ، ًادَْرب  ِینوُک  ُران  ای  َْتلُقَف " :
، یلْعـالا َكِّدَـجَو  ِمَظْعـالا ، َکِمْـسِابَو  َکـِباتِک ، ْنِم  ِۀَـمْحَّرلا  یَهَْتنُمَو  َکِـشْرَع ، ْنِم  ِّزِْعلا  ِدـِقاعَِمب  َکـُلَأْسَأ  ، ُاَْـجُلی ِْهَیلِإَو  ُثاغَتُْـسی   ِ ِهب ْنَم  اـی 

امَو ِراِحْبلاَو  ْتَّلَـضَا ، امَو  ِنیِطایَّشلاَو  ْتَّلَقَأ ، اـمَو  ِضْرـالاَو  ْتَّلَظَأ ، اـمَو  ِءاـمَّسلاَو  َْترَذ ، اـمَو  ِحاـیِّرلا  َّبَر  َّمُهّللَا  یلُْعلا . ِتاـّماّتلا  َکـِتاِملَکَو 
، َنوُُرتْفَی ِراهَّنلاَو ال  ِلـْیَّللِاب  َکـَل  َنیِحِّبَـسُْملاَو  َنیِِّیبوُّرَْکلاَو  َنیِِّیناـحْوَّرلاَو  َنِیبَّرَقُْملا  ِۀَِـکئالَْملا  ِّقَِحبَو  ٌّقَح ، َکـْیَلَع  َوُه  ّقَح  ِّلُـک  ِّقَحبَو  ْتَرَج ،

ِهِذـِهبَو ِءامْـسالا  ِهِذـه  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  ُبیُِجم ، ای  ُهَءاعُد  َُهل  ُبیِجَتْـسَتَو  ِةَوْرَْملاَو ، افَّصلا  َْنَیب  َکیِداُنی  ِّیلَو  ِّلُـک  ِّقَِحبَو  َکـِلِیلَخ ، َمیِهاْربِا  ِّقَِحبَو 
، ٌریِدَـق ءْیَـشِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  اّنِم ، ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  امَو  اْنیَفْخَأ  امَو  اْنیَدـْبَأ  امَو  اّنَلْعَأ  امَو  انْرَرْـسَأ  امَو  اـنْرَّخَا  اـمَو  اْنمَّدَـق  اـم  اـَنل  َرِفْغَت  ْنَأ  ِتاوَعَّدـلا 
ای موُرْحَم ، ِّلُک  َقِزار  ای  مُولْظَم ، ِّلُک  َرِصان  ای  فیِعَض ، ِّلُک  َةَُّوق  ای  دیِحَو ، ِّلُک  َِسنُوم  ای  بیِرَغ ، ِّلُک  َِظفاح  ای  َنیِمِحاّرلا ، َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب 

َخیِرَـص ای  َنِیثیِغَتْـسُْملا ، َثایِغ  اـی  ۀَـئیِطَخَو ، ْبنَذ  ِّلُـک  َِرفاـغ  اـی  رِـضاح ، ِّلُـک  َداـمِع  اـی  ِرفاـسُم ، ِّلُـک  َبِحاـص  اـی  شِحْوَتْـسُم ، ِّلُـک  َِسنُوم 
َبیُِجم ای  َنِیِبلاّطلا ، ِۀَـیاغ  یهَْتنُم  ای  َنیِـضَرالاَو ، ِتاوامَّسلا  َعیِدـَب  ای  ، َنیِموُمْهَْملا ِّمَه  َجِراف  اـی  َنِیبوُرْکَْملا ، ِبْرَک  َفِشاـک  اـی  َنیِخِرْـصَتْسُْملا ،

ای َنیِعِماّسلا ، َعَمْـسَأ  ای  َنیِمَرْکالا ، َمَرْکَأ  ای  َنیِدَوْجالا ، َدَوْجَأ  ای  ِنیِّدلا ، ِمْوَی  َناّیَد  ای  َنیَِملاْعلا ، َّبَر  ای  َنیِمِحاّرلا ، َمَحْرَأ  ای  َنیِّرَطْـضُْملا ، ِةَوْعَد 
ُثِرُوت ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َمَدَّنلا ، ُثِرُوت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َمَعِّنلا ، ُرِّیَُغت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفِْغا  َنیِرِداْقلا ، َرَدـْقَأ  ای  َنیِرِظاّنلا ، َرَْـصبَأ 

َِیل ْرِفْغاَو  ِءامَّسلا ، َرْطَق  ُسِبَْحت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءاعُّدلا ، ُّدَُرت  ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َمَصِْعلا ، ُِکتْهَت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َمَقَّسلا ،
ُفِـشْکَت ِیتَّلا  َبُونُّذلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءاوَْهلا ، ُِملُْظت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءاقَّشلا ، ُِبلَْجت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءانَْفلا ، ُلِّجَُعت  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا 

ًاجَرْخَمَو ًاجَرَف  يِْرمَأ  ْنِم  ِیل  ْلَعْجاَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  دَـحَِال  ۀَِـعبَت  َّلُک  یِّنَع  ْلِمْحاَو  ُهللاَا ، ای  َكُْریَغ  اـهُرِفْغَی  ـال  ِیتَّلا  َبُونُّذـلا  َِیل  ْرِفْغاَو  َءاـطِْغلا ،
ِیْلَیل ِیف  ِیْنبَحْـصاَو  یِماقَم ، ِیف  ِیِنفاعَو  ِینْظَفْحا ، َّمُهّللَا  َكَْریَغ . َوُجْرَأ  ـال  یّتَح  ْیِبلَق ، ِیف  َكَءاـجَرَو  يِرْدَـص ، ِیف  َکَـنیِقَی  ْلِْزنَأَو  ًارُْـسیَو ،

ِیْنلُذَْخت الَو  َریِْـسیَّتلا ، َِیل  ْنِسْحَأَو  َلِیبَّسلا ، َِیل  ْرِّسَیَو  ِیتَْحت ، ْنِمَو  ِیقْوَف  ْنِمَو  ِیلامِـش  ْنَعَو  ِینیِمَی  ْنَعَو  یِْفلَخ  ْنِمَو  َّيَدَـی  ِْنَیب  ْنِمَو  يِراهَنَو 
ِیف ًارُوبْحَم  ِحاجَّنلاَو  حِالَْفلِاب  ِیلْهَأ  یلِإ  ِیْنِبْلقاَو  روُرُـس ، َّلُک  ِینَِّقلَو  ِرُومُْالا ، ِیف  یِـسْفَن  یلِإ  ِیْنلِکَت  الَو  لِیلَد ، َْریَخ  اـی  ِینِدـْهاَو  ِریِـسَْعلا ، ِیف 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ْنِم ِینْرِجَأَو  َِکتَعاط ، ِیف  ِیْنلِمْعَتْساَو  َِکقْزِر ، ِتابِّیَط  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأَو  َِکلْضَف ، ْنِم  ِیْنقُزْراَو  ٌریِدَق ، ءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ِلِجْالاَو ، ِلِجاْعلا 
ِلُولُح ْنِمَو  َِکتَِیفاع ، ِلیِوَْحت  ْنِمَو  َِکتَمِْعن ، ِلاَوز  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َِکتَمْحَِرب . َِکتَّنَج  یلِإ  ِینَْتیَّفََوت  اذِإ  ِیْنِبْلقاَو  َكِراـنَو ، َِکباذَـع 

َنِم ُلِْزنَی  ام  ِّرَـش  ْنِمَو  ِءادـْعالا ، ِۀَتامَـشَو  ِءاضَْقلا  ِءوُس  ْنِمَو  ِءاـقَّشلا ، َِكرَدَو  ِءـالَْبلا ، ِدـْهَج  ْنِم  َکـِب  ُذوُعَأَو  َِکباذَـع ، ِلوُُزن  ْنِمَو  َکـِتَمِقَن ،
ًةایَح ِیِنیْحَأَو  ِرایْخالا ، َۀَبْحُـص  ِیْنمِرَْحت  الَو  ِراّنلا ، ِباحْـصَأ  ْنِم  الَو  ِرارْـشالا ، َنِم  ِیْنلَعَْجت  َّمُهّللَا ال  ِلَْزنُْملا . ِباتِْکلا  ِیف  ام  ِّرَـش  ْنِمَو  ِءامَّسلا ،

َِکئالَب ِنْسُح  یلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهّللَا  رِدَتْقُم . کِیلَم  َْدنِع  قْدِص  ِدَعْقَم  ِیف  ِءاِیْبنالا  َۀَقَفاُرم  ِیْنقُزْراَو  ِراْربالِاب ، ِینُقِْحُلت  ًۀَبِّیَط  ًةافَو  ِینَّفََوتَو  ًۀَبِّیَط ،
یلَع ُدْمَْحلا  ََکلَو  انْمِّلَعَو ، انِدـْهاَف  ََکباتِک ، ْمُهَتْمَّلَعَو  َِکنیِدـِل ، ْمُهَْتیَدَـه  امَکِّبَر  ای  ِۀَّنُـسلا ، ِعابِّتاَو  ِمالْـسِْالا ، یَلَع  ُدْـمَْحلا  ََکلَو  َکِْعنُـصَو ،

َکَلَف ِیتَیادِـه ، َْتنَـسْحَأَف  ِینَْتیَدَـهَو  یِمِیْلعَت ، َْتنَـسْحَأَف  ِینَتْمَّلَعَو  یِْقلَخ ، َْتنَـسْحَأَف  ِینَتْقَلَخ  امَک  ًۀَّصاخ ، يِدـْنِع  َکِْعنُـصَو  َِکئالَب ، ِنْسُح 
ْدَق يِدِّیَس  ای  ّمَه  ْنِم  ْمَکَو  ُهَتْسَّفَن ، ْدَق  يِدِّیَس  ای  ّمَغ  ْنِم  ْمَکَو  ُهَتْجَّرَف ، ْدَق  يِدِّیَس  ای  بْرَک  ْنِم  ْمَکَف  ًاثیِدَحَو ، ًامیِدَق  َّیَلَع  َکِماْعنِإ  یلَع  ُدْمَْحلا 

، نامَزَو ًيْوثَم  ِّلُک  ِیف  لاح  ِّلُک  یلَع  ُدْـمَْحلا  َکَـلَف  ُهَتْرَتَس ، ْدَـق  يِدِّیَـس  اـی  ْبیَع  ْنِم  ْمَکَو  ُهَْتفَرَـص ، ْدَـق  يِدِّیَـس  اـی  ءـالَب  ْنِم  ْمَکَو  ُهَتْفَـشَک ،
َْوأ ُهُفِشْکَت ، ّرُـض  َْوأ  ُهُمِـسْقَت ، ْریَخ  ْنِم  ِمْوَْیلا ، اَذه  ِیف  ًابیِـصَن  َكِدابِع  ِلَْضفَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهّللَا  لاح . ِّلُکَو  ِلاْحلا  ِهِذه  یلَعَو  ماقَمَو ، بَلَْقنُمَو 

ِتاوامَّسلا ُِنئازَخ  َكِدَِیبَو  ٌریِدَق ، ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإَف  اهُِـسْبُلت ، ۀَِیفاع  َوأ  اهُرُْـشنَت ، ۀَمْحَر  َْوأ  ُُهقوُسَت ، ْریَخ  َْوأ  ُهُعَفْدـَت ، ءالَب  َْوأ  ُُهفِرْـصَت ، ءوُس 
ًابیِطَو ًةَْرثَک  ُدادْزَی  َْلب  ُهَدـْنِع ، ام  ُدَْـفنَی  الَو  ُُهِلئان ، ُصُْقنَی  الَو  ُُهِلمآ ، ُبَّیَُخی  الَو  ُُهِلئاس ، ُّدَُری  ـال  يِذَّلا  یِطْعُْملا  ُمیِرَْکلا  ُدِـحاْولا  َْتنَأَو  ِضْرـالاَو ،

، ٌریِدَـق ءْیَـشِّلُک  یلَع  َْتنَأَو  ًاروُظْحَم ، ْنُکَی  َْمل  َكَءاطَع  َّنِا  ِۀَعِـساْولا ، َِکتَمْحَر  ْنِمَو  ینْفَت ، ـال  ِیتَّلا  َکـِِنئازَخ  ْنِم  ِیْنقُزْراَو  ًادوُجَو ، ًءاـطَعَو 
هدرک رکذ  هفرعو  هعمج  زور  بش و  لامعا  هلمج  زا  ار ، نآ  املع  ناـگرزب  زا  یعمج  هک  ار  اـعد  نیا  زینو  َنیِمِحاّرلا .» َمَحْرَأ  اـی  َکـِتَمْحَِرب 
َبَلَطَو ِهِْدفِر  َءاجَر  قُولْخَم ، یلِإ  ةَدافِِول  َّدَعَتْـساَو  َّدَعَأَو  َأَّیَهَتَو  َأَّبَعَت  ْنَم  َّمُهّللَا  : » تسا نیا  حابـصم  رد  یمعفک  موحرم  لقن  هب  اعد  دناوخب . دنا 

ٌِلئاس ِْهیَلَع  ُبیِخَی  ْنَم ال  ای  ِیئاعُد ، ْبِّیَُخت  الَف  َِکتَِزئاجَو ، َِکِلئان  َبَلَطَو  َكِْوفَع ، َءاجَر  يدادِْعتْـساَو ، ِیتَِیبْعَت  ِّبَرای  َْکَیلِإَف  ِِهتَِزئاجَو ، ِِهِلئاـن 
ًافِرَتْعُم ِْملُّظلاَو ، ِةَءاسِْالِاب  یِـسْفَن  یلَع  ًاّرِقُم  َُکْتیَتَأ  ُُهتْوَجَر ، قُولْخَم  یلِإ  ةَدافِِول  الَو  ُُهْتلِمَع ، ِحلاص  لَمَِعب  ًۀَِـقث  َِکتآ  َْمل  یِّنِإَف  ٌِلئان ، ُهُصُْقنَی  الَو 

ْنَأ ِمْرُْجلا ، ِمیِظَع  یلَع  ْمِِهفوُکُع  ُلوُط  َکْعَنْمَی  ْمَلَف  َنِیئِطاْخلا ، ِنَع  ِِهب  َتْوَفَع  يِذَّلا  َكِْوفَع ، َمیِظَع  وُجْرَأ  َُکْتیَتَأ  َرْذُـع ، الَو  ِیل  َۀَّجُح  ْنَأـِب ال 
ْنِم یِْجُنی  ـالَو  َکُْـملِح ، ّـالِإ  َکَبَـضَغ  ُّدُرَی  ـال  ُمیِظَع ، اـی  ُمیِظَع  اـی  ُمیِظَع  اـی  ٌمیِظَع ، ُهُْوفَعَو  ٌۀَعِـساو  ُُهتَمْحَر  ْنَم  اـیَف  ِۀَـمْحَّرلِاب ، ْمِْهیَلَع  َتْدُـع 

ِینَفِّرَُعتَو ِیل ، َبیِجَتْـسَت  یّتَح  ًاّمَغ  ِینِْکلُْهت  الَو  ِدالِْبلا ، َْتیَم  اِهب  ِییُْحت  ِیتَّلا  ِةَرْدـُقلاب  ًاجَرَف  یِهلِإ  ای  ِیل  ْبَهَف  َکـَْیلِإ ، ُعُّرَـضَّتلا  ـَّالِإ  َکِـطَخَس 
ْنِإ َّمُهّللَا  یُِقنُع . ْنِم  ُْهنِّکَُمت  ـالَو  َّیَلَع ، ُهْطِّلَُـست  ـالَو  يِّوُدَـع ، ِیب  ْتِمُْـشت  ـالَو  ِیلَجَأ ، یهَْتنُم  یلِإ  ِۀَِـیفاْعلا  َمـْعَط  ِیْنقِذَأَو  یئاـعُد ، ِیف  َۀـَباجِْالا 
ْنَع َُکلَأْسَی  َْوأ  َكِدـْبَع ، ِیف  ََکل  ُضُْرعَی  يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْکَلْهَأ  ْنِإَو  ِینُعَـضَی ، يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْعَفَر  ْنِإَو  ، ِینُعَفْرَی يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَتْعَـضَو 

، ُفیِعَّضلا ِْملُّظلا  َیلِإ  ُجاتْحَی  امَّنِإَو  َتْوَْفلا ، ُفاخَی  ْنَم  ُلَْجعَی  امَّنِإَو  ٌۀَـلَجَع ، َِکتَمِقَن  ِیف  الَو  ٌْملُظ ، َکِـمْکُح  ِیف  َْسَیل  ُهَّنَأ  ُتِْملَع  ْدَـقَو  ِهِْرمَأ ،
َْکیَلَع ُلَّکََوتَأ  َو  ِیْنقُزْراَف ، َُکقِزْرَتْسَاَو  ِینْرِجَأَف ، َِکب  ُریِجَتْـسَاَو  ِینْذِـعَأَف ، َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ًارِیبَک . ًاُّولُع  َِکلذ  ْنَع  یِهلِإ  ای  َْتَیلاعَت  ْدَـقَو 

«. َنیِمآ َنیِمآ  َنیِمآ  ِیل ، ْرِفْغاَف  یِهلِإ  ای  َكُرِفْغَتْسَاَو  یِّنِعَأَف ، َِکب  ُنیِعَتْسَاَو  ِینْرُْصناَف ، يِّوُدَع  یلَع  َكُرِْصنَتْسَاَو  ِینِفْکاَف ،

تافرع هب  فوقو  تابحتسم 

هجوت . 3 دـشاب . رهظ  کیدزن  تسا  رتهب  ندومن و  لـسغ  . 2 ندوب . تراهط  اـب  . 1 تسا . بحتـسم  زیچ  دـنچ  تافرع  رد  فوقو  ماگنه  رد 
رد فوقو  . 5 همحّرلا . لـبج  پچ  فرط  رد  فوقو  . 4 دوش . یم  ساوح  هقرفت  بجوم  هک  ییاهزیچ  نتخاـس  رود  دوخ  زاو  ادـخ ، هب  یبلق 

. دنوادخ هاگرد  هب  عرضتو  هدراو  ياهاعد  ندناوخ  . 7 هماقا . ودو  ناذا  کی  اب  رصعو  رهظ  زامن  ندناوخ  . 6 راومه . نیمز 

تافرع هب  فوقو  هیعدا 

، هبترم دص  ِهللا » َناْحبُـس  و« هبترم ، دص  ِهِّلل » ُدْمَْحلَا  و« هبترم ، دص  ُهللا » َّالِإ  َهلِإ  ال   » و هبترم ، دص  ُرَبْکَأ » ُهللاَا   » نتفگ هلمج  زا  تسا  رایـسب  اهنآو 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ُهللا َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  : » دیوگب هبترم  دص  زین  هبترم . دص  دَّمَُحم » ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  و« هبترم ، دص  ِهللاِاب » ّالِإ  َةَُّوق  الَو  ُهللا  َءاش  ام  و«
«. ٌریِدَق ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِیب  ُتوُمَی ، ٌّیَح ال  َوُهَو  ِییُْحیَو ، ُتیُِمیَو  ُتیُِمیَو ، ِییُْحی  ُدْمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  َهل  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال 

تـسا بحتـسمو  دناوخب . هبترم  دص  ار  ِرْدَْـقلا "  ِۀَْـلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ  هروس "  و  یِـسْرُْکلا » ۀـیآ   » ٌدَـحَأ " و ُهللا  َوُه  ُْلق  هروس "  زا  مادـک  ره 
ِهللا َناْحبُـس  ُرِّبَکَتُْملا ، ُراّبَْجلا  ُزیِزَْعلا  ُنِْمیَهُْملا  ُنِمْؤُْملا  ُمالَّسلا  ُسوُّدـُْقلا  ُِکلَْملا  َوُه  ّالإ  َهلِإ  يِذَّلا ال  ُهللا  َوُه  ُهَّنَِأب  َهللا  ُلَأْـسَأ  : » اـعد نیا  ندـناوخ 

: وگب سپ  ُمیِکَْحلا .» ُْزیِزَْعلا  َوُهَو  ِضْرالاَو ، ِتاوامَّسلا  ِیف  ام  َُهل  ُحِّبَُـسی  ینْـسُْحلا ، ُءامْـسالا  َُهل  ُرِّوَصُْملا  ُئِراْبلا  ُِقلاْخلا  ُهللا  َوُه  َنوُکِرُْـشی ، اّـمَع 
َوُه مْسا  ِّلُِکب  ُنامْحَر  ای  ُهللاَا  ای  َُکلَأْسَأ  : » ار اعد  نیا  ناوخب  سپ  لَمَِعب .» ُأَفاُکت  الَو  دَدَِعب ، یـصُحت  ِیتَّلا ال  َِکئامْعَن  یلَع  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهّللَا  »

، ِِهلآَو ِْهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَـص  َِکلوُسَر  ِّقَِحبَو  اهِّلُک ، َکـِناکْرَِأبَو  َکُْـملِع  ِِهب  َطاـحَأ  اـم  ِعیِمَجبَو  َکـِتَّزِعَو  َِکتَرْدـُقَو  َکـِتَّوُِقب  َکـُلَأْسَأَو  َکـَل ،
ْنَم يِذَّلا  ِمَظْعالا  ِمَظْعالا  ِمَظْعالا  َکِمْسِابَو  ُهَبِّیَُخت ، ْنَأ ال  َْکیَلَع  ًاّقَح  َناک  ِِهب  َكاعَد  ْنَم  يِذَّلا  ِمیِظَْعلا  َکِمْسِابَو  ِرَبْکالا ، ِرَبْکالا  َکِمْسِابَو 

َّمُهّللَا : » ناوخب زین  ار  اعُد  نیا  و  َِّیف » َکِْملِع  ِعیِمَج  ِیف  ِیبُونُذ  ِیل  َرِفْغَت  ْنَأ  َلَئَـس ، ام  ُهَیِطُْعت  ْنَأَو  ُهَّدَُرت ، ـال  ْنَأ  َکـْیَلَع  ًاّـقَح  َناـک  ِِهب  َكاـعَد 
نیا دناوخبو  ِمَجَْعلاَو ،» ِبَرَْعلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـشَو  ِْسنِْالاَو ، ِّنِْجلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـش  یِّنَع  ْأَرْداَو  ِبِّیَّطلا ، ِلالَْحلا  َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأَو  ِراّنلا ، َنِم  ِینَُّکف 

ِیتَبَقَر َُّکف  اهِّلُک ، ِرِعاشَْملا  َّبَر  َّمُهّللَا  ِقیِمَْعلا . ِّجَْفلا  َنِم  َْکَیلِإ  يِریِـسَم  ْمَحْراَو  َكِْدفَو ، ِبَیْخَأ  ْنِم  ِیْنلَعَْجت  الَف  َكُْدبَع ، یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » ار اعُد 
َّمُهّللَا ِینْجِرْدَتـسَت . الَو  ِینْعَدَْخت ، الَو  ِیب ، ْرُکْمَت  َّمُهّللَا ال  ِْسنِْالاَو . ِّنِْجلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـش  یِّنَع  ْأَرْداَو  ِلالَْحلا ، َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأَو  ِراّنلا ، َنِم 
َمَحْرَأ ایَو  َنِیبِساْحلا ، َعَرْـسَأ  ایَو  َنیِرِظاّنلا ، َرَْـصبَأ  ایَو  َنیِعِماّـسلا ، َعَمْـسَأ  اـی  َِکلْـضَفَو ، َکِّنَمَو  َکـِمَرَکَو  َكِدوُجَو  َکـِلْوَِحب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ 

نامـسآ هب  تسد  هاگنآ  دـهاوخب ، ار  دوخ  تجاح  سپ  ِةَرِخْالاَو .» اْینُّدـلا  َْریَخ  ِینَقُزَْرت  ْنَأَو  .) دَّمَُحم ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َنیِمِحاّرلا ،
، ِینَْتیَطْعَأ اـم  ِینْعَْفنَی  َْمل  اـهِینَتْعَنَم  ْنِإ  ِیتَّلاَو  ِینَتْعَنَم ، اـم  ِینَّرُـضَی  َْمل  اـهِینَْتیَطْعَأ  ْنِإ  ِیتَّلا  َکـَْیلِإ  ِیتَجاـح  َّمُهّللَا  دـناوخب : ار  اـعُد  نیاو  درادرب 

َکیِـضُْری اِمل  ِینَقِّفَُوت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  َکِْملِِعب ، ِیلَجَأَو  َكِدَِـیب ، ِیتَیِـصان  َكِدَـی  ُْکِلمَو  َكُدـْبَع ، یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِراّنلا ، َنِم  ِیتَبَقَر  َصالَخ  َُکلَأْسَأ 
ِیْنلَعْجا َّمُهّللَا  ِِهلآَو . ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم  َکَِّیبَن  اْهیَلَع  َْتَللَدَو  ُمـالَّسلا ، ِْهیَلَع  َمیِهاربِا  َکَـلِیلَخ  اـهَْتیَرَا  ِیتَّلا  یِکِـسانَم  یِّنِم  َمِّلَُـست  ْنَأَو  یِّنَع ،

اعُد نیا  باـتفآ  بوُرغ  ماـگنه  هفَرَع  زور  رد  تسا  ّبحتـسُم  زینو  ًۀَـبِّیَط .» ًةاـیَح  ِتْوَْـملا  َدـَْعب  ُهَْتیَیْحَأَو  ُهَرُمُع ، َْتلَطَأَو  ُهَـلَمَع ، َتیِـضَر  ْنَّمِم 
، َكِْوفَِعب ًاریِجَتْـسُم  یِْملُظ  یـْسمَأ  ِراهَّنلاَو ، ِْلیَّللِاب  ُثُدْـحَی  ام  ِّرَـش  ْنِمَو  ِْرمْـالا ، ِتُّتَـشَت  ْنِمَو  ِْرقَْفلا ، َنِم  َکـِب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » دوش هدـناوخ 

ایَو َِلئُس ، ْنَم  َْریَخ  ای  ِیقاْبلا ، َکِهْجَِوب  ًاریِجَتْـسُم  ِیناْفلا  َیِهْجَو  یـْسمَأَو  َكِّزِِعب ، ًاریِجَتْـسُم  یِّلُذ  یـْسمَأَو  َِکنامَِأب ، ًاریِجَتْـسُم  ِیفْوَخ  یـْسمَأَو 
اْینُّدـلا َْریَخ  ِیْنقُزْراَو  َکـِْقلَخ  ِعیِمَج  َّرَـش  یِّنَع  ْفِرْـصاَو  َکَـتَِیفاع ، ِینِْـسْبلَأَو  َکـِتَمْحَِرب ، ِیْنلِّلَج  َمِحُْرتْـسا ، ِنَم  َمَحْرَأ  اـی  یطْعَأ ، ْنَم  َدَوْـجَأ 

ام ًاَدبَأ  ِهِیْنقُزْراَو  ِِفقْوَْملا ، اَذه  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  َّمُهّللَا ال  : » دوش هدناوخ  اعُد  نیا  باتفآ  بوُرغ  زا  دـعب  تسا  ّبحتـسُم  زینو  ِةَرِخْالاَو .»
، ِمارَْحلا َِکْتَیب  ِجاّجُحَو  َكِْدفَو ، ْنِم  ٌدَـحَأ  َمْوَْیلا  ِِهب  ُِبلَْقنَی  ام  ِلَْضفَِأب  ِیل ، ًاروُفْغَم  ًاموُحْرَم  ، ِیل ًاباجَتْـسُم  ًاحِْجنُم  ًاِحْلفُم  َمْوَْیلا  ِیْنِبْلقاَو  ِینَْتیَْقبَأ ،
، ِةَرِفْغَْملاَو ِناوضِّرلاَو  ِۀَمْحَّرلاَو  ِۀَِیفاْعلاَو  ِۀَکَرَْبلاَو  ِْریَْخلا  َنِم  ْمُْهنِم  ًادَـحَأ  َْتیَطْعَأ  ام  َلَْضفَأ  ِینِطْعَأَو  َْکیَلَع ، َكِدـْفَو  ِمَرْکَأ  ْنِم  َمْوَْیلا  ِیْنلَعْجاَو 

«. َِّیف ْمَُهل  ْكِرابَو  رِیثَک ، َْوأ  لِیلَق  َْوأ  لام  َْوأ  لْهَأ  ْنِم  ِْهَیلِإ  ُعِجْرَأ  امِیف  ِیل  ْكِرابَو 

هفَرَع زور  رد  (ع ) نیسح ماما  ياعد 

ُداوَْجلا َوُهَو  ِعناص ، ُْعنُص  ِهِْعنُصَک  الَو  ٌِعنام ، ِِهئاطَِعل  الَو  ٌِعفاد ، ِِهئاضَِقل  َْسَیل  يِذَّلا  ُدْمَْحلَا ِِهللا  : » هفَرَع زور  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  ياعد 
ِّلُک ُِشئارَو  ِعناص ، ِّلُک  يِزاج  ُِعئادَْولا ، ُهَدـْنِع  ُعیِـضَت  الَو  ُِعئـالَّطلا ، ِْهیَلَع  یفَْخت  ـال  َِعئاـنَّصلا ، ِِهتَمْکِِحب  َنَْقتَأَو  ِِعئادَْـبلا ، َساـنْجَأ  َرَطَف  ُعِساْولا ،

، ٌِعفار ِتاجَرَّدـِللَو  ٌِعفاد ، ِتاـبُرُْکِللَو  ٌعِماـس ، ِتاوَعَّدـِللَوُهَو  ِعِطاّـسلاِروُّنلِاب ، ِعِماـْجلا ، ِباـتِْکلاَو  ِِعفاـنَْملا ، ُلِْزنُمَو  ِراـض ع ، ِّلُـک  ُمِحارَو  عناـق ،
َّمُهّللَا ٌریِدَق . ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُرِیبَْخلا ، ُفیِطَّللَا  ُریِـصَْبلا ، ُعیِمَّسلاَوُهَو  ٌءْیَـش ، ِِهْلثِمَک  َْسَیلَو  ُُهلِدْعَی ، َءْیَـش  الَو  ُهُْریَغ ، َهلِإ  الَف  ٌعِماق ، ِةَِربابَْجِللَو 

َنِم ِینَتْقَلَخَو  ًاروُکْذَم ، ًاْئیَـش  َنوُکَأ  ْنَأ  َْلبَق  َِکتَمِْعِنب  ِینَتْأَدَْتبِا  ِّدَرَم ي ، َْکَیلِإَو  یِّبَر ، َکَّنَِأب  ًاّرِقُم  ََکل ، ِۀَِّیبُوبُّرلِاب  ُدَهْـشَأَو  َْکَیلِإ ، ُبَغْرَأ  یِّنِإ 
ِماّیالا َنِم  مُداقَت  ِیف  مِحَر ، یلِإ  ْبلُص  ْنِم  ًانِعاظ  ْلَزَأ  ْمَلَف  َنِینِّسلاو ، ِروُهُّدلا  ِفالِتْخاَو  ِنُونَْملا ، ِْبیَِرل  ًانِمآ  َبالْـصالا ، ِینَْتنَکْـسَأ  َُّمث  ِبارُّتلا ،

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب
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اُوبَّذَکَو َكَدْهَعاوُضَقَن ، َنیِذَّلَا  ِْرفُْکلا ، ِۀَِّمئَأ  ِۀـَلْوَد  ِیف  ََّیلِإ ، َِکناسْحِإَو  ِیل ، َکِفُْطلَو  ِیب ، َِکتَْفأَر   ِ ِینْجِرُْخت َْمل  ِۀَِـیلاْخلا ، ِنوُرُْقلاَو  ِۀَیِـضاْملا ،
ِیب َْتفُؤَر  َِکلذ  ِْلبَق  ْنِم  ، َ ِینَتْأَْشنَأ ِهِیفَو  ، ِینَتْرَّسَی َُهل  يِذَّلا  ، يدُْـهلا َنِم  ِیل  َقَبَـس  يِذَِّلل  َّیَلَعًاـنُّنََحتَو  َکـْنِم  ًۀَْـفأَر  ِینَتْجَرْخَأ  َکَّنِکل  َکَلُـسُر ،

ِینْدِهُْـشت َْمل  دـْلِجَو ، مَدَو  مَْحل  َْنَیب  ْنِم  ثالَث ، تاُملُظ  ِیف  ِینَْتنَکْـسَأَو  ینُْمی ، ِّینَم  ْنِم  یِْقلَخ  َتْعَدَْـتباَف  َکِمَِعن ، ِِغباوَسَو  ، َکِْعنُـص ِلـیِمَِجب 
، ًاِّیبَص ًـالْفِط  ِدـْهَْملا  ِیف  ِینَتْظِفَحَو  ًاـّیِوَس ، ًاـّمات  اْینُّدـلا  َیلِإ  يدُْـهلا  َنِم  ِیل  َقَبَـس  يِذَِّلل  ِینَتْجَرْخَأ  َُّمث  يِْرمَأ ، ْنِمًاْئیَـش  ِیل  ْلَـعَْجت  َْملَو  یِْقلَخ ،

ِّزلا َنِم  ِینَتْمَّلَـسَو  ِّناْجلا ، ِقِراوَط  ْنِم  ِینَتَْالَکَو  َمِحاوَّرلا ، ِتاهَّمُْالا  ِینَْتلَّفَکَو  ِنِضاوَْحلا ، َبُوُلق  َّیَلَع  َْتفَطَعَو  ًاّیِرَم ، ًاـنََبل  ِءاذـِْغلا  َنِم  ِینَْتقَزَرَو 
، ماع ِّلُک  ِیف  ًادـِئاز  ِینَْتیَّبَرَو  ِماْعنِْالا ، َِغباوَس  َّیَلَع  َتْمَْمتَأ  ِمالَْکلِاب ، ًاقِطان  ُْتلَلْهَتْـسا  اَذِإ  یّتَح  ُنامْحَر . ای  ُمیِحَر  ای  َْتَیلاـعَتَف  ِناـصْقُّنلاَو ، ِةَداـی 

اِمل ِینَتْظَْقیَأَو  َِکتَمْکِح ، ِِبئاـجَِعب  ِینَتْعَّوَرَو  َکَـتَفِْرعَم ، ِینَتْمَْهلَأ  ْنَأـِب  َکَـتَّجُح ، َّیَلَع  َْتبَجْوَأ  ِیتَِّرم ، َْتلَدَـتْعاَو  ِیتَرِْطف ، ْتَلَمَتْکا  اَذِإ  یّتَح 
ِِهب ْتَءاج  ام  ِینَتْمَّهَفَو  َکَتَدابِعَو ، َکَتَعاط  َّیَلَع  َْتبَجوَأَو  َكِرْکِذَو ، َكِرْکُِـشل  ِینَتْهَّبَنَو  َکِْقلَخ ، ِِعئاَدب  ْنِم  َکِضْرَأَو  َِکئامَـس  ِیف  َْتأَرَذ 

یِهلِإ ای  ِیل  َضَْرت  َْمل  يرَّثلا ، ِّرَح  ْنِم  ِینَتْقَلَخ  ْذِإ  َُّمث  َکِفُْطلَو . َِکنوَِعب  َِکلذ  ِعیِمَج  ِیف  َّیَلَع  َْتنَنَمَو  َِکتاضْرَم ، َلُّبَقَت  ِیل  َتْرَّسَیَو  َُکلُـسُر ،
َتْمَْمتَأ اذِإ  یّتَح  ََّیلِإ . ِمیِدَْـقلا  َِکناسْحِإَو  َّیَلَع ، ِمَظْعالا  ِمیِظَْعلا  َکِّنَِمب  ِشای  ِّرلا  ِفُونُـصَو  ِشاعَْملا ، ِعاْونَأ  ْنِم  ِینَْتقَزَرَو  يرْخُأ ، َنُود  ًۀَـمِْعن 
ِینُِفلُْزی اـِمل  ِینَتْقَّفَوَو  َکـَْیلِإ ، ِیُنبِّرَُقی  اـم  یلِإ  ِینَْتَللَد  ْنَأ  َکـْیَلَع  ِیتَأْرُجَو  ِیلْهَج  َکـْعَنْمَی  َْمل  ِمَقِّنلا ، َّلُـک  یِّنَع  َْتفَرَـصَو  ِمَعِّنلا ، َعیِمَج  َّیَلَع 

، َّیَلَع َکِمُْعنَِال  ٌلامْکِإ  َِکلذ  ُّلُک  ِینَتْدِز ، َُکتْرَکَـش  ْنِإَو  ِینَتْرَکَـش ، َُکتْعَطَأ  ْنِإَو  ِینَْتیَطْعَأ ، َُکْتلَأَس  ْنِإَو  ِینَْتبَجَأ ، َُکتْوَعَد  ْنِإَف  َْکیَدـَل ،
یِصْحُأ یِهلِإ  ای  َکِمَِعن  ُّيَأَف  َكُؤالآ ، ْتَمُظَعَو  َكُؤامْسَأ ، ْتَسَّدَقَت  دیِجم ، دیِمَح  دیِعُم  ئِْدبُم  ْنِم  َکَناْحبُس ، َکَناْحبُسَف  ََّیلِإ ، َِکناسْحِإَو 

َْتفَرَـص ام  َُّمث  َنوُِظفاـْحلا ، اَِـهب  ًاـْملِع  َُغْلبَی  َْوأ  َنُوّداـْعلا ، اَهَیِـصُْحی  ْنَأ  ْنِم  ُرَثْکَأ  ِّبَر  اـی  َیِهَو  ًارْکُـشاِهب ، ُمُوقَأ  َكاـیاطَع  ُّيَأ  ْمَأ  ًارْکِذَوًادَدَـع ،
، ِینیِقَی ِتامَزَع  ِدـْقَعَو  ِینامیِإ ، ِۀَـقیِقَِحب  یِهلِإ  ای  ُدَهْـشَأ  اـَنَأَف  ِءاّرَّسلاَو . ِۀَِـیفاْعلا  َنِم  ِیل  َرَهَظ  اّـمِم  ُرَثْکَأ  ِءاّرَّضلاَو  ِّرُـضلا  َنِم  َّمُهّللَا  یِّنَع  َْتأَرَدَو 
، یِـسَفَن ِبِراـسَم  ِقْرُخَو  ِینِیبَـج ، ِۀَْحفَـص  ِریِراـسَأَو  يِرََـصب ، ِرُون  يِراـجَم  ِِقئـالَعَو  يِریِمَـض ، ِنُونْکَم  ِنِطاـبَو  يِدـیِحَْوت ، ِحیِرَـص  ِِصلاـخَو 
، یِّکَفَو یِمَف  ِکَنَح  ِزَْرغَمَو  ِیناِسل ، ِْظَفل  ِتاکَرَحَو  َياتَفَش ، ِْهیَلَع  ْتَقَبْطَأَو  ْتَّمُض  امَو  یِعْمَـس ، ِخامِـص  ِبِراسَمَو  ِینِینْرِع ، ِنِرام  ِفیِراذَخَو 

ِْلبَح ِِلئامَحَو  يِرْدَص ، ُرُومات  ِْهیَلَع  َلَمَتْشا  اَمَو  یُِقنُع . ِِلئابَح  ِغِراف  ِغُوُلبَو  یِـسْأَر ، ِّمُأ  َِۀلامِحَو  ِیبَرْـشَمَو ، یِمَعْطَم  ِغاسَمَو  یِـسارْضَأ ، ِِتبانَمَو 
ِیِلمانَأ ُفارطَأَو  ِیِلماوَع ، ُضبَقَو  ِیلِـصافَم ، ُقاقِحَو  یِعالْـضَأ ، ُفیِـسارَش  ُْهتَوَح  امَو  يِدـِبَک . یِـشاوَح  ِذْالفَأَو  ِیْبلَق ، ِباجِح  ِطاِینَو  ِینِیتَو ،

امَو یِعاضِر ، َماّیَأ  َِکلذ  یلَع  َجَسَْتنا  اَمَو  یِحِراوَج ، ُعیِمَجَو  ِیقوُرُعَو ، یُِّخمَو  یِماظِعَو  ِیبَصَقَو ، ِیبَصَعَو  يِرََشبَو ، يِْرعَشَو  یِمَدَو ، یِمَْحلَو 
َْول ِباقْحالاَو  ِراصعالا  يَدَـم  ُتْدَـهَتْجاَو  ُْتلَواـح  َْول  ْنَأ  يِدوُجُـسَو ، یِعوُکُر  ِتاـکَرَحَو  ِینوُکُـسَو ، ِیتَظْقیَو  یِمَْونَو  یِّنِم ، ُضْرـالا  ِتَّلَقَأ 

. ًادـِیتَع ًافِراط  ًءانَثَو  ًادـیِدَج ، ًادـَبَأ  َكُرْکُـش  ِِهب  َّیَلَع  ِبَجوُْملَا  َکِّنَِمب ، ّالِإ  َِکلذ ، ُْتعَطَتْـسا  اَم  َکِمُْعنَأ  ْنِم  ةَدِـحاو  َرْکُـش  َيِّدَؤُأ  ْنَأ  اُهتْرِّمُع 
ّینَأ َتاْهیَه  ًادَمَأ . ُهانیَـصْحَأ  الَو  ًادَدَع ، ُهانْرَـصَح  ام  ِهِِفنآَو  ِهِِفلاس  َکِماْعنِإ ، يدَـم  َیِـصُْحن  ْنَأ  َکِمانَأ ، ْنِم  َنوُّداْعلاَو  اَنَأ  ُتْصَرَح  َْولَو  ْلَجَأ ،

َكُؤاِیْبنَأ ْتَغََّلبَو  َكُؤَبَن ، َو  َّمُهّللا  َُکباتِک  َقَدَص  اهوُصُْحت ، ِهللا ال  َۀَـمِْعن  اوُّدـُعَت  ْنِإَو  ِقِداّصلا : ِأَبَّنلاَو  ِقِطاّنلا ، َِکباتِک  ِیف  ُِربْخُْملا  َْتنَأَو  َِکلذ 
، یِعْـسُوَو ِیتَقاط  ِغَْلبَمَو  يِّدِجَو ، يِدْهُِجب  ُدَهْـشَأ  یِهلِإ  ای  یِّنَأ  َْریَغ  َِکنیِد . ْنِم  ْمِِهبَو  ْمَُهل  َتْعَرَـشَو  َِکیْحَو ، ْنِم  ْمِْهیَلَع  َْتلَْزنَأ  ام  َُکلُـسُرَو ،

ِّلُّذلا َنِم  ٌِّیلَو  الَو  َعَدَْتبا ، اَمِیف  ُهَّداُضیَف  ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیِرَـش  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ًاثوُرْوَم ، َنوُکَیَف  ًاَدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ُدْـمَْحلَا ِِهللا  ًاِنقُوم ، ًانِمُْؤم  ُلُوقَأَو 
، َْدلُوی َْملَو  ِْدلَی  َْمل  يِذَّلا  ِدَمَّصلا  ِدَحالا  ِدِحاْولا  ِهللا  َناْحبُس  اتَرَّطَفَتَو . اتَدَسََفل  ُهللا  َّالِإ  ٌۀَِهلآ  امِهِیف  َناک  َْول  ُهَناْحبُس ، ُهَناْحبُـسَف  َعَنَـص ، امِیف  ُهَِدفُْریَف 
، َنیِِّیبَّنلا ِمَتاخ  دَّمَُحم  ِِهتَرَیِخ  یلَع  ُهللا  یَّلَـصَو  َنِیلَـسْرُْملا . ِِهئاِیْبنَأَو  َنِیبَّرَقُْملا ، ِِهتَِکئالَم  َدْمَح  ُلِداُعی  ًادْمَح  ُدْـمَْحلَا ِِهللا  ٌدَـحَأ ، ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو 
اعد و رد  دومن  مامتها  یعس و  لاعتم و  دنوادخ  هاگشیپ  زا  تساوخرد  هب  درک  عورش  ترضح  هاگنآ  َنیِـصَلْخُْملا .» َنیِرِهاّطلا  َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآَو 
، َِکتَیِـصْعَِمب ِینِقُْـشت  الَو  َكاْوقَِتب ، ِینْدِعْـسَأَو  َكارَأ ، یِّنَأَک  َكاشْخَأ  ِیْنلَعْجا  َّمُهّللَا  : » تفگ سپ  دوب ، يراج  شکرابم  ناگدید  زا  کشا 
، یِـسْفَن ِیف  َيانِغ  ْلَعْجا  َّمُهّللَا  َْتلَّجَع . اـم  َریِخْأـَت  ـالَو  َتْرَّخَأاـم ، َلـیِْجعَت  َّبِحُأ  ـال  یّتَح  َكِرَدَـق ، ِیف  ِیل  ْكِراـبَو  َکـِئاضَق ، ِیف  ِیل  ْرِخَو 

ِْنیَثِراْولا َيِرََـصبَو  یِعْمَـس  ْلَـعْجاَو  یِحِراوَِجب ، ِینْعِّتَمَو  ِینیِد ، ِیف  َةَریِـصَْبلاَو  يِرََـصب ، ِیف  َروُّنلاَو  ِیلَمَع ، ِیف  َصـالْخِْالاَو  ِیبـْلَق ، ِیف  َنیِقَْیلاَو 
، ِیتَئیِطَخ ِیل  ْرِفْغاَو  ِیتَرْوَع ، ُْرتْساَو  ِیَتبْرُک ، ْفِشْکا  َّمُهَّللَا  ِیْنیَع . َِکلذـِب  َِّرقَأَو  ِیبِرآَمَو ، يِراـث  ِهِیف  ِینِرَأَو  ِینَمَلَظ ، ْنَم  یلَع  ِینْرُْـصناَو  یِّنِم ،

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ًاعیِمَـس ِینَْتلَعَجَف  ِینَتْقَلَخ  امَک  ُدْـمَْحلا  ََکل  َّمُهّللَا  یلوُْالاَو . ِةَرِخْالا  ِیف  اْیلُْعلا  َۀَـجَرَّدلا  یِهلِإ  ای  ِیل  ْلَـعْجاَو  ِیناـهِر ، َّکـُفَو  ِیناْطیَـش ، ْأَـسْخاَو 
اِمب ِّبَر  ِیتَرِْطف ، َْتلَّدَـعَف  ِیْنَتْأََرباِمب  ِّبَر  ًاِّینَغ ، یِْقلَخ  ْنَع  َْتنُک  ْدَـقَو  ِیب ، ًۀَـمْحَر  ًاّیِوَس  ًاـْقلَخ  ِینَْتلَعَجَف  ِینَتْقَلَخ  اـمَک  ُدْـمَْحلا  َکـَلَو  ًاریَِـصب ،
اِمب ِّبَر  ِینَْتیَدَهَف ، َّیَلَع  َتْمَْعنَأ  اِمب  ِّبَر  ِینَتْقَّفَوَو ، ِینَتَْالَک  اِمب  ِّبَر  ِینَْتیَفاع ، یِسْفَن  ِیفَو  ََّیلِإ  َْتنَسْحَأ  اِمب  ِّبَر  ِیتَروُص ، َْتنَسْحَأَف  ِینَتْأَْشنَأ 
ْنِم ِینَتْـسَْبلَأ  اِمب  ِّبَر  ِینَتْزَزْعَأَو ، ِینَْتنَعَأ  اِمب  ِّبَر  ِینَْتیَْنقَأَو ، ِینَْتیَنْغَأ  اِمب  ِّبَر  ِینَْتیَقَـسَو ، ِینَتْمَعْطَأ  اِمب  ِّبَر  ِینَْتیَطْعَأ ، ْریَخ  ِّلُک  ْنِمَو  ِینَْتَیلْوَأ 

، ِماّیالاَو ِیلایَّللا  ِفوُرُـصَو  ِروُهُّدـلا ، ِِقئاَوب  یلَع  یِّنِعَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِیفاـْکلا ، َکِْعنُـص  ْنِم  ِیل  َتْرَّسَیَو  ِیفاّـصلا ، َكِْرتِس 
ِیفَو ِینِقَف ، ُرَذْـحَأ  امَو  ِینِفْکاَف ، ُفاخَأ  ام  َّمُهّللَا  ِضْرالا . ِیف  َنوُِملاّظلا  ُلَـمْعَی  اـم  َّرَـش  ِینِفْکاَو  ِةَرِخْـالا ، ِتاـبُرُکَو  اْینُّدـلا  ِلاوْهَأ  ْنِم  ِینَِّجنَو 
ُِنیْعَأ ِیفَو  ِیْنلِّلَذَف ، یِسْفَن  ِیفَو  ِیل ، ْكِرابَف  ِینَْتقَزَر  ام  ِیفَو  ِینُْفلْخاَف ، ِیلامَو  ِیلْهَأ  ِیفَو  ِینْظَفْحاَف ، يِرَفَـس  ِیفَو  ِینْـسُرْحاَف ، ِینیِدَو  یِـسْفَن 

، ِیْنُبلْسَت الَف  َکَمَِعنَو  ِیِنلَْتبَت ، الَف  ِیلَمَِعبَو  ِینِزُْخت ، الَف  ِیتَریِرَِسبَو  ِینْحَضْفَت  الَف  ِیبُون  ُِذبَو  ِینْمِّلَسَف ، ِْسنِْالاَو  ِّنِْجلا  ِّرَش  ْنِمَو  ِینْمِّظَعَف ، ِساّنلا 
ُکِیلَمَویِّبَر َْتنَأَو  ِیل ، َنیِفَعْـضَتْسُْملا  َیلِإ  ْمَأ  ِینُمَّهَجَتَیَف ، دـیَعب  یلِإ  ْمَأ  ِینُعَطْقَیَف ، بیِرَق  یلِإ  ِیُنلِکَت ، ْنَم  یلِإ  یِهلِإ  ِیْنلِکَت ، الَف  َكِْریَغ  یلِإَو 

الَف َّیَلَع  َْتبِـضَغ  ْنُکَت  َْمل  ْنِإَف  َکَبَـضَغ ، َّیَلَع  ِْللُْحت  ـالَف  یِهلِإ  يِْرمَأ . ُهَتْکَّلَم  ْنَم  یلَع  ِیناوَهَو  يِراد ، َدـُْعبَو  ِیَتبْرُغ ، َکـَْیلِإ  وُکْـشَأ  يِْرمَأ ،
ِِهب ْتَفِـشُکَو  ُتاوامَّسلاَو ، ُضْرالا  َُهل  ْتَقَرْـشَأ  يِذَّلا  َکِهْجَو  ِرُوِنب  ِّبَر  ای  َُکل  َأْسَأَف  ِیل ، ُعَسْوَأ  َکَـتَِیفاع  َّنَأ  َْریَغ  َکَناْحبُـس  َكاوِس ، ِیلاـبُأ 
َهلِإ ال  َِکلذ . َْلبَق  یضَْرت  یّتَح  یْبتُْعلا  ََکل  َکَطَخَس ، ِیب  ْلِْزُنت  الَو  َِکبَضَغ ، یلَع  ِینَتیُِمت  ْنَأ ال  َنیِرِخْالاَو ، َنِیلَّوالا  ُْرمَأ  ِِهب  َُحلَصَو  ُتاُملُّظلا ،

، ِهِْملِِحب ِبُونُّذلا  ِمیِظَع  ْنَع  افَع  ْنَم  ای  ًاَْنمَأ ، ِساّنِلل  ُهَْتلَعَجَو  َۀَکَرَْبلا ، ُهَْتلَلْحَأ  يِذَّلا  ِقِیتَْعلا ، ِْتیَْبلاَو  ِمارَْحلا ، ِرَعْـشَْملاَو  ِمارَْحلا  ِدَلَْبلا  َّبَر  َْتنَأ ، ّالِإ 
ِیف یِِّیلَو  ای  ِیَتبْرُک ، ِیف  ِیثایِغ  ای  ِیتَدْحَو ، ِیف  ِیبِحاص  ای  ِیتَّدِـش ، ِیف  ِیتَّدُـع  ای  ِهِمَرَِکب ، َلیِزَْجلا  یَطْعَأ  ْنَم  ای  ِِهلْـضَِفب ، َءامْعَّنلا  َغَبْـسَأ  ْنَم  ای 
ِِهلآَو َنیِِّیبَّنلا  ِمَتاخ  دَّمَُحم  َّبرَو  َلِیفارْـسِإَو ، َلِیئاکیِمَو  َلِیئَْربَج  َّبَرَو  َبوُقْعَیَو ، َقاحْـسِإَو  َلیِعامْـسِإَو  َمیِهاْربِإ  ِیئاـبآ  َهلِإَو  یِهلِإ  اـی  ِیتَمِْعن ،

ُبِهاذَْـملا ُْعت  ِینییِ َنیِح  یِفْهَک  َْتنَأ  ِمیِکَْحلا ، ِنآْرُْقلاَو  سیَو ، هطَو  صعیهک ، َلِّزَنُمَو  ِناقْرُْفلاَو ، ِرُوبَّزلاَو  ِلیِْجنِْالاَو ، ِةارْوَّتلا  َلِْزنُمَو  َنِیبَجَْتنُْملا ،
َنِم ُْتنَُکل  َياـّیِإ  َكُْرتَـس  ـالَْولَو  ِیتَْرثَـع ، ُلـیِقُم  َتـْنَأَو  َنیِِکلاـْهلا ، َنـِم  ُتـْنَُکل  َکـُتَمْحَر  ـالَْولَو  اـِهبْحُِرب ، ُضْرـالا  َِیب  ُقیِـضَتَو  اِهتَعَـس ، ِیف 

ُهُؤاِیلْوَأَف ِۀَْـعفِّرلاَو ، ِّوُمُّْسلِاب  ُهَسْفَن  َّصَخ  ْنَم  ای  َنِیبُوْلغَْملا . َنِم  ُْتنَُکل  َياّیِإ  َكُرْـصَن  الَْولَو  ِیئادـْعَأ ، یلَع  ِرْـصَّنلِاب  يِدِّیَُؤم  َْتنَأَو  َنیِحوُضْفَْملا ،
َْبیَغَو ُروُدُّصلا ، یِفُْخت  امَو  ُِنیْعالا  َۀَِنئاخ  ُمَْلعَی  َنوُِفئاخ ، ِِهتاوَطَـس  ْنِم  ْمُهَف  ْمِِهقانْعَأ ، یلَع  ِۀَّلَذَْملا  َرِین  ُكُولُْملا  َُهل  ْتَلَعَج  ْنَم  ای  َنوُّزَتْعَی ، ِهِّزِِعب 

َضْرالا َسَبَک  ْنَمای  َوُهّالِإ ، ُهُمَْلعَیام  ُمَْلعَیال  ْنَمای  َوُه ، ّالِإ  َوُهام  ُمَْلعَی  ْنَم ال  ای  َوُه ، ّالِإ  َوُه  َْفیَک  ُمَْلعَی  ْنَم ال  ای  ُروُهُّدـلاَو ، ُۀَـنِمْزالا  ِِهب  ِیتَْأت  ام 
، ِْرفَْقلا ِدَـلَْبلا  ِیف  َفُسُوِیل  ِبْکَّرلا  َضِّیَقُم  ای  ًادـَبَأ ، ُعِطَْقنَی  يِذَّلا ال  ِفوُْرعَْملا  اَذ  ای  ِءامْـسالا ، ُمَرْکَأ  َُهل  ْنَم  ای  ِءامَّسلِاب ، َءاوَْهلا  َّدَـسَو  ِءاْملا ، یَلَع 

يْولَْبلاَو ِّرُّضلا  َفِشاک  ای  ٌمیِظَکَوُهَف ، ِنْزُْحلا  َنِم  ُهاْنیَع  ْتَّضَْیبا  ِنَأ  َدَْعب  َبوُقْعَی  یلَع  ُهَّدآر  ای  ًاِکلَم ، ِۀَّیِدُوبُْعلا  َدـَْعب  ُهَلِعاجَو  ِّبُْجلا  َنِم  ُهَجِرُْخمَو 
ًادْرَف ُهْعَدَـی  َْملَو  ییْحَی ، َُهل  َبَهَوَف  اّیِرَکَِزل  َباجَتْـسا  ِنَم  اـی  ِهِرُمُع ، ِءاـنَفَو  ِهِّنِـس ، ِرَبِک  َدـَْعب  ِِهْنبا  ِحـْبَذ  ْنَع  َمیِهاْربِإ  ْيَدَـی  َکِـسْمُمَو  َبوُّیَأ ، ْنَع 

َلَـسْرَأ ْنَم  ای  َنِیقَْرغُْملا ، َنِم  ُهَدُونُجَو  َنْوَعِْرف  َلَعَجَو  ْمُهاْجنَأَف ، َلِیئارْـسِإ  ِینَِبل  َرْحَْبلا  َقَلَف  ْنَم  ای  ِتوُْحلا ، ِنَْطب  ْنِم  َُسنُوی  َجَرْخَأ  ْنَمای  ًادیِحَو ،
ِیف اْوَدَغ  ْدَقَو  ِدوُحُْجلا ، ِلوُط  ِدـَْعب  ْنِم  َةَرَحَّسلا  َذَْقنَتْـسا  ِنَم  ای  ِهِْقلَخ ، ْنِم  ُهاصَع  ْنَم  یلَع  ْلَْجعَی  َْمل  ْنَم  ای  ِِهتَمْحَر ، ْيَدَـی  َْنَیب  تارِّشَبُم  َحایِّرلا 
ُّیَح ای  ََکل ، َداَفَن  ُِمئاد ال  ای  ََکل ، َِّدن  ال  ُعیَِدب ، ای  ُيَِدب  ای  ُهللاَا  ای  ُهللاَا  ای  ُهَلُسُر . اُوبَّذَکَو  ُهوُّدانَو  ُهوُّداح  ْدَقَو  ، ُهَْریَغ َنوُُدبْعَیَو  ُهَقْزِر ، َنُولُکْأَی  ِِهتَمِْعن 
ْمَلَف ِیتَئیِطَخ  ْتَمُظَعَو  ِیْنمِرْحَی ، ْمَلَف  يِرْکُـش  َُهل  َّلَـق  ْنَم  اـی  ْتَبَـسَک ، اـِمب  سْفَن  ِّلُـک  یلَع  ٌِمئاـق  َوُه  ْنَم  اـی  یتْوَْملا ، َِییُْحم  اـی  َّیَح ، ـال  َنیِح 

ُهُمَِعنَو یصُْحتال ، يِْدنِع  ِهیِدایَأ  ْنَم  ای  يِرَبِک ، ِیف  ِینَقَزَر  ْنَم  ای  يِرَغِص ، ِیف  ِینَظِفَح  ْنَم  ای  ِینْرَهْشَی ، ْمَلَف  یِصاعَْملا  یَلَع  ِینآَرَو  ِینْحَـضْفَی ،
ْنَم ای  ِناِنْتمِالا ، َرْکُش  َفِرْعَأ  ْنَأ  ِْلبَق  ْنِم  ِنامیِِْالل  ِینادَه  ْنَمای  ِنایْصِْعلاَو ، ِةَءاسِْالِاب  ُُهتْـضَراعَو  ِناسْحِْالاَو ، ِْریَْخلِاب  ِینَـضَراع  ْنَمای  يزاُجتال ،

ًاِبئاغَو ِینَرَّثَکَف ، ًادـیِحَوَو  ِینَفَّرَعَف ، ًالِهاجَو  ِینَّزَعَأَف ، ًالِیلَذَو  ِیناوْرَأَف ، َناشْطَعَو  ِینَعَبْـشَأَف ، ًاِعئاجَو  ِیناسَکَف ، ًانایْرُعَو  ِینافَـشَف ، ًاـضیِرَم  ُُهتْوَعَد 
َلاقَأ ْنَمای  ُرْکُّشلاَو ، ُدْـمَْحلا  َکَلَف  ِینَأَدَْـتباَف . َِکلذ  ِعیِمَج  ْنَع  ُتْکَْـسمَأَو  ِیْنُبلْـسَی ، ْمَلَف  ًاِّینَغَو  ِینَرَـصَنَف ، ًارِـصَْتنُمَو  ِیناـنْغَأَف ، ـالِقُمَو  ِینَّدَرَف ،

َکَنَنِمَو َکَـمَِعن  َّدُـعَأ  ْنِإَو  يِّوُدَـع ، یلَع  ِینَرَـصَنَو  ِیتَِبلَط ، ِینَغََّلبَو  ِیبُون ، ُذ  َرَفَغَو  ، ِیتَرْوَع َرَتَسَو  ِیتَوْعَد ، َباـجَأَو  ِیَتبْرُک ، َسَّفَنَو  ِیتَْرثَـع ،
، َْتلَْضفَأ يِذَّلا  َْتنَأ  َْتلَمْجَأ ، يِذَّلا  َْتنَأ  َْتنَـسْحَأ ، يِذَّلا  َْتنَأ  َتْمَْعنَأ ، يِذَّلا  َْتنَأ  َْتنَنَم ، يِذَّلا  َْتنَأ  َيالْوَمای  اهیِـصْحُأال . َکِحَنِم  َِمئارَکَو 
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، َْتیَوآ يِذَّلا  َْتنَأ  َْتیَْنقَأ ، يِذَّلا  َْتنَأ  َْتیَنْغَأ ، يِذَّلا  َْتنَأ  َْتیَطْعَأ ، يِذَّلا  َْتنَأ  َْتقَّفَو ، يِذَّلا  َْتنَأ  َْتقَزَر ، يِذَّلا  َتـْنَأ  َتـْلَمْکَأ ، يِذَّلا  َتـْنَأ 
َْتنَأ َْتنَّکَم ، يِذَّلا  َْتنَأ  َْتلَقَأ ، يِذَّلا  َْتنَأ  َتْرَفَغ ، يِذَّلا  َْتنَأ  ، َتْرَتَس يِذَّلا  َْتنَأ  ، َتْمَصَع يِذَّلا  َْتنَأ  ، َْتیَدَه يِذَّلا  َْتنَأ  َْتیَفَک ، يِذَّلا  َْتنَأ 
َْتنَأ َْتیَفاع ، يِذَّلا  َْتنَأ  َْتیَفَش ، يِذَّلا  َْتنَأ  َتْرَـصَن ، يِذَّلا  َْتنَأ  َتْدَّیَأ ، يِذَّلا  َْتنَأ  َتْدَضَع ، يِذَّلا  َْتنَأ  َْتنَعَأ ، يِذَّلا  َْتنَأ  َتْزَزْعَأ ، يِذَّلا 
يِذَّلا اَنَأ  ِیل ، اهْرِفْغاَف  ِیبُون  ُذـِب  ُفِرَتْعُْملَا  یِهلِإ  ای  اَنَأ  َُّمث  ًادـَبَأ . ًابِـصاو  ُرْکُّشلا  ََکلَو  ًاِمئادُدْـمَْحلا ، َکَلَف  َْتَیلاـعَتَو ، َتْکَراـبَت  ، َْتمَرْکَأ يِذَّلا 

اَنَأ ُتْدَّمَعَت ، يِذَّلا  اَنَأ  ُتْدَـمَتْعا ، يِذَّلااَنَأ  ُتْوَهَـس ، يِذَّلااَنَأ  ، ُْتلَفَغ يِذَّلااَنَأ  ، ُْتلِهَج يِذَّلااـَنَأ  ، ُتْمَمَه يِذَّلا  اـَنَأ  ُتْأَـطْخَأ ، يِذَّلا  اـَنَأ  ُتْأَـسَأ ،
. ِیل اهْرِفْغاَف  ِیبُون  ُِذب  ُءُوبَأَو  يِْدنِعَو ، َّیَلَع  َِکتَمِْعِنب  ُْتفَرَتْعا  يِذَّلا  اَنَأ  ُتْرَْرقَأ ، يِذَّلا  اَنَأ  ُْتثَکَن ، يِذَّلا  اَنَأ  ُْتفَلْخَأ ، يِذَّلا  اَنَأ  ُتْدَـعَو ، يِذَّلا 

یِهلِإ يِدِّیسَو ، یِهلِإ  ُدْمَْحلا  َکَلَف  ِِهتَمْحَرَو ، ِِهتَنوُعَِمب  ْمُْهنِم  ًاِحلاص  َلِمَع  ْنَم  ُقِّفَوُْملاَو  ْمِِهتَعاط ، ْنَع  ُِّینَْغلا  َوُهَو  ِهِدابِع ، ُبُونُذ  ُهُّرُـضَت  ْنَم ال  ای 
یِعْمَِسبَأ ، َيالْوَمای َُکِلبْقَتْسَأ  ءْیَش  ِّيَِأبَف  ُرِصَْتنَأَف ، ةَُّوق  اذالَو  ُرِذَتْعَأَف ، ِیل  ةَءاَرب  اذ  ُتْحَبْصَأَف ال  َکَیْهَن ، ُْتبَکَتْراَف  ِینَْتیَهَنَو  َُکْتیَـصَعَف ، ِینَتْرَمَأ 

ْنَم ای  َّیلَع ، ُلِیبَّسلاَو  ُۀَّجُْحلا  َکَلَف  َيالْوَم ، ای  َُکْتیَـصَع  اهِّلُِکبَو  يِدـنِع ، َکَمَِعن  اهُّلُک  َْسَیل  َأ  ِیلْجِِرب ، ْمَأ  يِدَِـیب ، ْمَأ  ، ِیناـِسِلب ْمَأ  يِرَـصَِبب ، ْمَأ 
اَم یلَع  َيالْوَمای  اوُعَلَّطاَِولَو  ِینُوِبقاُعی ، ْنَأ  ِنیِطالَّسلا  َنِمَو  ِینوُرِّیَُعی ، ْنَأ  ِناوْخِْـالاَو  ِِرئاـشَْعلا  َنِمَو  ِینوُرُجْزَی ، ْنَأ  ِتاـهَّمُْالاَو  ِءاـبْالا  َنِم  ِینَرَتَس 

ةَءاَرب ُوذ  ال  ٌریِقَحٌریِـصَح ، ٌلِیلَذ  ٌعِضاخ  يِدِّیَـس ، ای  َْکیَدَـی  َْنَیب  یِهلِإ ، ای  اذ  اَنَأ  اهَف  ِینوُعَطَقَو . ِینوُضَفََرلَو  ِینوُرَْظنَأ ، اـم  ًاذِإ  یِّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا 
َيالْوَمای ُتْدَـحَج  َْول  ُدوُحُْجلا  یَـسَع  امَو  اًءوُس ، ْلَمْعَأ  َْملَو  ْحِرَتْجَأ ، َْمل  ٌلـِئاق  ـالَو  اـِهب ، ُّجَـتْحَأَف  ۀَّجُحوُذ  ـالَو  ُرِـصَْتنَأَف ، ةَُّوق  ُوذ  ـالَو  ُرِذَـتْعَأَف ،

، ِرُومُْالا ِِمئاظَع  ْنِم  ِیِلئاس  َکَّنَأ  ٍّکَش  ِيذ  َْریَغ  ًانیِقَی  ُتِْملَع  ْدَـقَو  ُْتلِمَع ، ْدَـق  اِمب  َّیَلَع  ٌةَدِـهاش  اهُّلُک  یِحِراوَجَو  َکـِلذ  ّینَأَو  َْفیَک  ِینُعَْفنَی ،
ْنِإَو َّیَلَع ، َِکتَّجُح  َدَْعب  ِیبُون  ُِذبَف  یِهلِإ  ای  ِیْنبِّذَُعت  ْنِإَف  ِیبَرْهَم ، َِکلْدَع  ِّلُک  ْنِمَو  یِِکلْهُم ، َُکلْدَـعَو  ُروَُجت ، يِذَّلا ال  ُلْدَْـعلا  ُمَکَْحلا  َکَّنَأَو 
َنِم ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  ّـالِإ  َهلِإ  ـال  َنیِِملاّـظلا ، َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  ّـالِإ  َهلِإ  ـال  َکـِمَرَکَو . َكِدوُجَو  َکِْـملِِحبَف  یِّنَع  ُفْعَت 
َْتنَأ ّـالِإ  َهلِإ  ـال  َنیِِفئاـْخلا ، َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  ّـالِإ  َهلِإ  ـال  َنیِدِّحَوُْـملا ، َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  ّـالِإ  َهلِإ  ـال  َنیِرِفْغَتْـسُْملا ،

َهلِإ ال  َنِیبِغاّرلا ، َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  َنیِجاّرلا ، َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإال  َنِیلِجَْولا ، َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُس 
َنِم ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ـال  َنِیِلئاّـسلا ، َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  ّـالِإ  َهلِإ  ـال  َنِیلِّلَهُْملا ، َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  ّـالِإ 

َْکیَلَع ِیئانَث  اذـه  َّمُهّللَا  َنِیلَّوالا . َِیئابآ  ُّبَرَویِّبَر  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  َنیِرِّبَکُْملا ، َنِم  ُْتنُک  یِّنِإ  َکَناْحبُـس  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ال  َنیِحِّبَـسُْملا ،
یلِإاهِمُداقَتَواهِرُهاظَتَو اهِغُوبُسَو ، اِهتَْرثَِکل  اهِصْحُأ  َْمل  یِّنَأ  ًاّرِقُم  ُْتنُک  ْنِإَو  ًادِّدَعَم ، َکئالِآب  يِراْرقِإَو  ًادِّحَُوم ، َكِرْکِِذل  یِـصالْخِإَو  ًادِّجَمُم ،

، ِرْـسُْعلا ِْعفَدَو  ِرُْـسْیلا ، ِبِیبْسَتَو  ِّرُّضلا ، ِفْشَکَو  ِْرقَْفلا ، َنِم  ِءانْغِْالا  َنِم  ِرُمُْعلا  ِلَّوَأ  ْنِم  ِینَتْأََربَو  ِینَتْقَلَخُذـْنُماهَعَم  ِِهب  ِینُدَّهَعَتَت  ْلََزت  َْملام  ، ثِداـح
ام َنیِرِخْالاَو ،، َنِیلَّوالا  َنِم  َنیَِملاْعلا  ُعیِمَج  َِکتَمِْعن  ِرْکِذ  ِرْدَق  یلَع  ِینَدَفَر  َْولَو  ِنیِّدـلا . ِیف  ِۀَـمالَّسلاَو  ِنَدَْـبلا ، ِیف  ِۀَِـیفاْعلاَو  ِبْرَْکلا ، ِجـیِرفَتَو 

، َكُؤامْعَن ُأَفاُکت  الَو  َكُؤانَث ، ُغَْلُبی  الَو  َكُؤالآ ، یـصُْحت  ـال  میِحَر ، میِظَع  میِرَک ، ٍّبَر  ْنِم  َْتَیلاـعَتَو  َتْسَّدَـقَت  َکـِلذ . یلَع  ْمُهـالَو  ُتْرَدَـق 
، َءوُّسلا ُفِشْکَتَو  َّرَطْضُْملا ، ُبیُِجت  َکَّنِإ  َّمُهَّللَأ  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  َکَناْحبُس ال  َِکتَعاِطبانْدِعْـسَأَو . ، َکَمَِعناْنیَلَع ْمِْمتَأَو  ، دَّمَُحم ِلآَودَّمَُحم  یلَعِّلَص 
، ٌریِدَـق َکَقْوَف  الَو  ٌریِهَظ ، َکَنوُد  َْسَیلَو  َرِیبَْکلا ، ُنیُِعتَو  َریِغَّصلا ، ُمَحَْرتَو  َریِـسَْکلا ، ُُربَْجتَو  َریِقَْفلا ، ِینُْغتَو  َمیِقَّسلا ، یِفْـشَتَو  َبوُرْکَْملا ، ُثیُِغتَو 

یلَع ِّلَص  َریِزَو ، الَو  َُهل  َکیِرَش  ْنَم ال  ای  ِریِجَتْسُْملا ، ِِفئاْخلا  َۀَمْصِع  ای  ِریِغَّصلا ، ِلْفِّطلا  َقِزار  ای  ِریِسالا ، ِلَّبَکُْملا  َِقلْطُم  ای  ُرِیبَْکلا . ُِّیلَْعلا  َْتنَأَو 
، اُهفِرْصَت ۀَِّیَلبَو  اهُدِّدَُجت ، ءالآَو  اهِیلُوت ، ۀَمِْعن  ْنِم  َكِدابِع ، ْنِم  ًادَحَأ  َْتَلنَأَو  َْتیَطْعَأ  ام  َلَْضفَأ  ِۀَّیِشَْعلا ، ِهِذه  ِیف  ِینِطْعَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم 

ُبَْرقَأ َکَّنِإ  َّمُهَّللَأ  ٌریِدَق . ءْیَش  ِّلُک  یلَعَو  ٌرِیبَخ ، ُءاشَت  اِمب  ٌفیَِطل  َکَّنِإ  اهُدَّمَغَتَت ، ۀَئِّیَسَو  اُهلَّبَقَتَت ، ۀَنَـسَحَو  اهُعَمْـسَت ، ةَوْعَدَو  اهُفِـشْکَت ، َۀبْرُکَو 
َِکْلثِمَک َْسَیل  امُهَمیِحرَو ، ِةَرِخْالاو  اْینُّدلا  ُنامْحَر  ای  َِلئُـس ، ْنَم  ُعَمْـسَأَو  یطْعَأ ، ْنَم  ُعَسْوَأَو  افَع ، ْنَم  ُمَرْکَأَو  َباجَأ ، ْنَم  ُعَرْـسَأَو  َیِعُد ، ْنَم 

َْکَیلِإ ُتْعِزَفَو  ِینَْتیَّجَنَف ، َِکب  ُْتِقثَوَو  ِینَتْمِحَرَف ، َکـَْیلِإ  ُْتبِغَرَو  ِینَْتیَطْعَأَـف ، َکـُْتلَأَسَو  ِینَْتبَجَأَـف ، َکـُتْوَعَد  ٌلُومْأَـم ، َكاوِس  ـالَو  ٌلوُؤْسَم ،
، َكَءاطَعاْنئِّنَهَو َكَءاـمْعَن ، اـَنل  ْمِّمَتَو  َنیِعَمْجَأ ، َنیِرِهاّـطلا  َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآ  یلَعَو  َکِِّیبَنَو ، َکـِلوُسَرَو  َكِدـْبَع  دَّمَُحم  یلَعِّلَـصَف  َّمُهّللَا  ِینَْتیَفَکَف .
ای َرَفَغَف ، َرِفُْغتْساَو  َرَتَسَف ، َیِصُعَو  َرَهَقَف ، َرَدَقَو  َرَدَقَف ، َکَلَم  ْنَم  ای  َّمُهّللَا  َنیَِملاْعلا . َّبَر  َنیِمآ  َنیِمآ  َنیِرِکاذ ، َِکئالِالَو  َنیِرِکاش ، ََکل  اْنُبتْکاَو 

ِهِذه ِیف  َْکَیلِإ  ُهَّجَوَتَن  ّانِإ  َّمُهّللَا  ًاْملِحَو . ًۀَمْحَرَو  ًۀَْفأَر  َنِیلیِقَتْسُْملا  َعِسَوَو  ًاْملِع ، ءْیَش  ِّلُِکب  َطاحَأ  ْنَم  ای  َنیِجاّرلا ، ِلَمَأ  یهَْتنُمَو  َنِیِبلاّطلا ، َۀَیاغ 
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، ِرِینُْملا ِجارِّسلَا  ِریِذَّنلا ، ِریِـشَْبلَا  َِکیْحَو ، یلَع  َِکنیِمَأَو  َکـِْقلَخ ، ْنِم  َکـِتَرَیِخَو  َکـِلوُسَرَو ، َکِِّیبَن  دَّمَحُِمب  اـهَتْمَّظَعَو  اهَْتفَّرَـش  ِیتَّلا  ِۀَّیِـشَْعلا ،
، ُمیِظَع ای  َْکنِم  َِکلذـِل  ٌلْهَأ  ٌدَّمَُحم  امَک  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَف  َّمُهّللَا  . َنیَِملاـْعِلل ًۀَـمْحَر  ُهَْتلَعَجَو  َنیِِملْـسُْملا ، یَلَع  ِِهب  َتْمَْعنَأ  يِذَّلَا 

َّمُهّللا اََنل  ْلَعْجاَف  ِتاغُّللا ، ِفُونُِـصب  ُتاوْصالا  ِتَّجَع  َْکَیلِإَف  اّنَع ، َكِْوفَِعب  انْدَّمَغَتَو  َنیِعَمْجَأ ، َنیِرِهاّطلا  َنِیبِّیَّطلا  َنِیبَجَْتنُْملا  یَلَعَو  ِْهیَلَع  ِّلَـصَف 
ای ُهُطُْسبَت ، قْزِرَو  اُهلِّلَُجت ، ۀَِیفاعَو  اُهلِْزُنت ، ۀَکََربَو  اهُرُْشنَت ، ۀَمْحَرَو  ِِهب ، يِدْهَت  رُونَو  َكِدابِع ، َْنَیب  ُهُمِـسْقَت  ْریَخ  ِّلُک  ْنِم  ًابیِـصَن  ِۀَّیِـشَْعلا  ِهِذه  ِیف 
الَو َِکتَمْحَر ، ْنِم  اِنلُْخت  الَو  َنیِِطناـْقلا ، َنِم  اـْنلَعَْجت  ـالَو  َنیِِمناـغ ، َنیِروُْربَم  َنیِِحْلفُم  َنیِحِْجنُم  ِْتقَْولا  اَذـه  ِیف  اـْنِبْلقَأ  َّمُهّللَا  َنیِمِحاّرلا . َمَحْرَأ 

َِکباب ْنِم  الَو  َنِیِبئاخ ، انَّدَُرت  الَو  َنیِِطناق ، َِکئاطَع  ْنِم  ُُهلِّمَُؤنام  ِلْضَِفل  الَو  َنیِموُرْحَم ، َِکتَمْحَر  ْنِم  اْنلَعَْجتالَو  َِکلْـضَف ، ْنِم  ُُهلِّمَُؤن  ام  اْنمِرَْحت 
ْلِمْکَأَو انِکِـسانَم ، یلَعاـّنِعَأَف  َنیِدِـصاق ، َنیِّمآ  ِمارَْحلا  َکـِْتیَِبلَو  َنِیِنقُوم ، اـْنلَْبقَأ  َکـَْیلِإ  َنیِمَرْکـالا ، َمَرْکَأَو  َنیِدَوْجـالا ، َدَوْـجَأ  اـی  َنیِدوُرْطَم ،

اَم انِفْکاَو  َكاْنلَأَس ، ام  ِۀَّیِـشَْعلا  ِهِذه  ِیف  انِطْعَأَف  َّمُهّللَا  ٌۀَموُسْوَم . ِفاِرتْعِالا  ِۀَّلِذـِب  َیِهَف  انَیِدـْیَأ ، َْکَیلِإ  انْدَدَـم  ْدَـقَف  اِنفاعَو ، اّنَع  ُفْْعاَو  انَّجَحاَنل ،
اْنلَعْجاَو َْریَْخلا ، اََنل  ِْضِقا  َكُؤاضَق ، انِیف  ٌلْدَع  َکُْملِع ، اِنب  ٌطیُِحم  َکُمْکُح ، انِیف  ٌِذفان  َكُْریَغ ، اَنل  َّبَر  الَو  َكاوِس ، اَنل  َِیفاک  الَف  َكاْنیَفْکَتْسا ،

، َنیِِکلاْهلا َعَمانِْکلُْهتالَو  َنیِعَمْجَأ ، اَنبُونُذ  اـَنل  ْرِفْغاَو  ِرُْـسْیلا ، َماَودَو  ِرْخُّذـلا ، َمیِرَکَو  ِرْجـالا ، َمیِظَع  َكِدوُِجب  اـَنل  ْبِجْوَأ  َّمُهّللَا  ِْریَْخلا . ِلـْهَأ  ْنِم 
َْکَیلِإ َباتَو  ُهَتْدِزَف ، َكَرَکَـشَو  ُهَْتیَطْعَأَف ، َکـَلَأَس  ْنَّمِم  ِْتقَْولا  اَذـه  ِیف  اـْنلَعْجا  َّمُهّللَا  َنیِمِحاّرلا . َمَحْرَأ  اـی  َکَـتَمْحَرَوَکَتَْفأَراّنَع ، ْفِرْـصَتالَو 

ایَو َِلئُس ، ْنَم  َْریَخ  ای  انَعُّرَضَت ، ْلَْبقاَو  انمِصعاَو  انْدِّدَسَو  انْقِّفَو  َّمُهّللَا  ِمارْکِْالاَو . ِلالَْجلا  اَذ  ای  َُهل ، اهَتْرَفَغَف  اهِّلُک  ِِهبُونُذ  ْنِم  َْکَیلِإ  َلَّصَنَتَو  ُهَْتِلبَقَف ،
ُتارَمْـضُم ِْهیَلَع  ْتَوَْطنا  اَم  الَو  ِنُونْکَْملا ، ِیف  َّرَقَتْـسااَم  الَو  ِنُویُْعلا ، ُظَْـحل  ـالَو  ِنوُفُْجلا ، ُضاـمْغِإ  ِْهیَلَع  یفْخَی  ـال  ْنَم  اـی  َمِحُْرتْسا ، ِنَم  َمَحْرَأ 
ُتاوامَّسلا ََکل  ُحِّبَُـست  ًارِیبَک ، ًاُّولُع  َنوُِملاّظلا  ُلوُقَی  اّمَع  َْتَیلاعَتَو  َکَناْحبُـس  َکُْملِح ، ُهَعِـسَوَو  َکُْملِع ، ُهاصْحَأ  ْدَـق  َِکلذ  ُّلُک  ـالَأ  ِبُولُْقلا ،

ِلْـضَْفلاَو ِمارْکِْالاَو ، ِلالَْجلا  اَذ  ای  ِّدَْـجلا ، ُُّولُعَو  ُدْـجَْملاَو ، ُدْـمَْحلا  َکَلَف  َكِدْـمَِحب ، ُحِّبَُـسی  ّالِإ  ءْیَـش  ْنِم  ْنِإَو  َّنِهِیف ، ْنَمَو  َنوُضَرالاَو  ُْعبَّسلا ،
ْنِمآَو ِینیِدَو ، ِینََدب  ِیف  ِیِنفاعَو  ِلالَْحلا ، َِکقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأ  َّمُهّللَا  ُمیِحَّرلا . ُفوُؤَّرلا  ُمیِرَْکلا ، ُداوَْجلا  َْتنَأَو  ِماسِْجلا ، يِدایالاَو  ِماْعنِْالاَو ،

ار تروص  هاگنآ  ِْسنِْالاَو .» ِّنِْجلا  ِۀَقَسَف  َّرَـش  یِّنَع  ْأَرْداَو  ِینْعَدَْخت ، الَو  ِینْجِرْدَتْـسَت ، الَو  ِیب ، ْرُکْمَت  َّمُهّللَا ال  ِراّنلا . َنِم  ِیتَبَقَر  ِْقتْعَأَو  ِیفْوَخ ،
، َنیِعِماّسلا َعَمْـسَأای  : » تشاد یم  هضرع  دـنلب  يادـص  اب  تخیر ، یم  کـشا  شکراـبم  ياـه  هدـید  زا  هک  یلاـحرد  درک ، نامـسآ  يوس  هب 

ِیتَّلا َِیتَجاح  َّمُهّللا  َُکل  َأْسَأَو  ِنیِمایَْملا ، ِةَداّسلا  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َنیِمِحاّرلا ، َمَحْرَأ  ایَو  َنِیبِساـْحلا ، َعَرْـسَأایَو  َنیِرِظاّنلاَرَْـصبَأایَو ،
َكَدْـحَو ال َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  ال  ِراّنلا ، َنِم  ِیتَبَقَر  َكاکَف  َُکل  َأْـسَأ  ِینَْتیَطْعَأ ، اـم  ِینْعَْفنَی  َْمل  اـهِینَتْعَنَم  ْنِإَو  ِینَتْعَنَم ، اـم  ِینَّرُـضَی  َْمل  اـهِینَْتیَطْعَأ  ْنِإ 

رود هک  یناسک  و  ِّبَر ، ای  تفگ : یم  رّرکم  سپ  ِّبَر .» ای  ِّبَرای  ٌریِدَـق ، ءیَـش  ِّلُک  یلَع  َْتنَأَو  ُدْـمَْحلا ، ََکلَو  ُْکلُْملا ، ََکل  ََکل ، َکیِرَش 
دنلب هیرگ  هب  ترضح  هارمه  ناشیادص  و  دندوب . هدرک  افتکا  نتفگ  نیمآ  هب  و  هداد ، ارف  ترـضح  نآ  ياعد  هب  شوگ  دندوب  ترـضح  نآ 

، هدرک لقن  ِّبَر » ای  ِّبَر  ای  ِّبَرای   » زا دعب  لابقا  رد  سوواط  نب  دّیـس  دندش . مارحلارعـشم  يوس  هب  هناور  هاگنآ  درک ، بورُغ  باتفآ  ات  دش 
َْفیَکَف ال یِْملِع  ِیف  ُلِـهاْجلا  اـَنَأ  یِهلِإ  يِْرقَف ، ِیف  ًاریِقَف  ُنوُکَأ  ـال  َْفیَکَف  َياـنِغ  ِیف  ُریِقَْفلا  اـَنَأ  یِهلِإ  : » تشاد هضرع  همادا  رد  ترـضح  هک 
، ءاـطَع یلِإ  ِنوُکُّسلا  ِنَع  َکـِب  َنِیفِراـْعلا  َكَداـبِع  اـعَنَم  َكِریِداـقَم ، ِءاوَط  َۀَعْرُـسَو  َكِرِیبْدـَت ، َفـالِتْخا  َّنِإ  یِهلِإ  ِیلْهَج ، ِیف  ًـالوُهَج  ُنوُکَأ 
، یِفْعَـض ِدوُجُو  َْلبَق  ِیل  ِۀَْـفأَّرلاَو  ِفْطُّللِاب  َکَسْفَن  َْتفَـصَو  یِهلِإ  َکِمَرَِکب . ُقِیلَیام  َْکنِمَو  یِمُْؤِلب ، ُقِیلَی  ام  یِّنِم  یِهلِإ  ءالَب . ِیف  َْکنِم  ِسْأَْیلاَو 
، َِکلْدَِـعبَف یِّنِم  ُيِواسَْملا  ِتَرَهَظ  ْنِإَو  َّیَلَع ، ُۀَّنِْملا  ََکلَو  َِکلْـضَِفبَف ، یِّنِم  ُنِساحَْملا  ِتَرَهَظ  ْنِإ  یِهلِإ  یِفْعَـض ، ِدوُجُو  َدـَْعب  اـمُْهنِم  ِینُعَنْمَتَفَأ 

ُلَّسََوتَأ اَنَأ  اـه  ِیب ، ُّیِفَْحلا  َْتنَأَو  ُبیِخَأ  َْفیَک  ْمَأ  ِیل ، ُرِـصاّنلا  َْتنَأَو  ُماـضُأ  َْفیَکَو  ِیل ، َْتلَّفَکَتْدَـقَوِیُنلِکَت  َْفیَک  یِهلِإ  َّیَلَع . ُۀَّجُْحلا  َکـَلَو 
َْفیَک ْمَأ  ، َْکیَلَع یفْخَی  َوُهَو ال  ِیلاح  َْکَیلِإوُکْـشَأ  َْفیَک  ْمَأ  َْکَیلِإ ، َلِصَی  ْنَأ  ٌلاحَم  َوُه  اـِمب  َکـَْیلِإ  ُلَّسََوتَأ  َْفیَکَو  َکـَْیلِإ ، يِْرقَِفب  َکـَْیلِإ 

ام یِهلِإ  ای  ْتَماق  َِکبَوِیلاوْحَأ  ُنِسُْحت  َْفیَک ال  ْمَأ  َْکَیلِإ ، ْتَدَـفَو  ْدَـق  َیِهَو  ِیلامآ  ُبِّیَُخت  َْفیَک  ْمَأ  َْکَیلِإ ، ٌزََرب  َکـْنِمَوُهَو  ِیلاـقَِمب ، ُمِجَْرتُأ 
ِیُنبُجْحَی يِذَّلااَمَف  ِیب  َکَفَأْرَأ  امَو  َْکنَع ! ِینَدَْعبَأ  ْدَق  َو  یِّنِم  ََکبَْرقَأ  ام  یِهلِإ  ِیْلِعف  ِحِیبَق  َعَم  ِیب  َکَمَحْرَأ  امَو  ِیلْهَج  ِمیِظَع  َعَم  ِیب  َکَفَْطلَأ 

یِهلِإ ءْیَش . ِیف  َکَلَهْجَأ  یّتَح ال  ءْیَـش ، ِّلُک  ِیف  ََّیلِإ  َفَّرَعَتَت  ْنَأ  یِّنِم  َكَداُرم  َّنَأ  ِراوْطالا ، ِتالُّقَنَتَو  ِراثْالا ، ِفالِتْخِاب  ُتِْملَع  یِهلِإ  َْکنَع ،
ِهیِواسَم ُنوُکَت  َْفیَکَف ال  َيِواسَم  ُُهنِساحَم  َْتناک  ْنَم  یِهلِإ  َُکنَنِم . ِیْنتَعَمْطَأ  ِیفاصْوَأ  ِیْنتَسَیآ  امَّلُکَو  َکُمَرَک ، ِینَقَْطنَأ  یِمُْؤل  ِینَـسَرْخَأامَّلُک 
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، ًالاقَم لاقَم  يِِذل  اکُْرتَی  َْمل  ُةَرِهاْقلا  َُکتَّیِـشَمَو  ُِذفاّنلا  َکُمْکُح  یِهلِإ  َيِواعَد ، ِهیِواعَد  ُنوُکَتال  َْفیَکَف  َيِواعَد ، ُهُِقئاقَح  َْتناک  ْنَمَو  َيِواسَم ،
یِّنَأ ُمَْلعَت  َکَّنِإ  یِهلِإ  َُکلْضَف . اْهنِم  ِیَنلاقَأ  َْلب  َُکلْدَع ، اْهیَلَع  يِداِمتْعا  َمَدَه  اُهتْدَّیَش ، َۀلاحَو  اُهْتیََنب ، ۀَعاط  ْنِم  ْمَک  یِهلِإ  ًالاح . لاح  يِِذل  الَو 
ِیف يِدُّدََرت  یِهلِإ  ، ُِرمْالا َْتنَأَُومِزْعَأال  َْفیَکَو  ، ُرِهاْقلا َْتنَأَُومِزْعَأ  َْفیَک  یِهلِإ  ًامْزَعَو . ًۀَّبَحَم  ْتَماد  ْدَـقَف  ًاـمْزَج  ًـالِْعف  یِّنِم  ُۀَـعاّطلا  ِمُدـَت  َْمل  ْنِإَو 

َكِْریَِغل ُنوُکَیَأ  َْکَیلِإ ، ٌرِقَتْفُم  ِهِدوُجُو  ِیف  َوُه  اِمب  َْکیَلَع  ُّلَدَتُْسی  َْفیَک  َْکَیلِإ ، ِیُنلِـصُوت  ۀَمْدِِخب  َْکیَلَع  ِینْعَمْجاَف  ِرازَْملا ، َدُْعب  ُبِجُوی  ِراثْالا 
َیِه ُراثْالا  َنوُکَت  یّتَح  َتْدُـع   َ یتَمَو َْکیَلَع ، ُّلُدَـی  لِیلَد  یلِإ  َجاتَْحت  یّتَح  َْتبِغ  یتَم  ََکلَرِهْظُْملا ، َوُه  َنوُکَی  یّتَح  ََکل  َْسَیل  اـم  ِروُهُّظلا  َنِم 
َیلِإ ِعوُجُّرلِاب  َتْرَمَأ  یِهلِإ  . ًابیِـصَن َکِّبُح  ْنِم  َُهل  ْلَـعَْجت  َْمل  دـْبَع  ُۀَقْفَـص  ْتَرِـسَخَو  ًاـبِیقَر ، اـْهیَلَع  َكاَرت  ـال  ٌْنیَع  ْتَیِمَع  َکـَْیلِإ ، ُلِـصُوت  ِیتَّلا 

، اْهَیلِإ ِرَظَّنلا  ِنَع  ِّرِّسلا  َنوُصَم  اْهنِم ، َْکَیلِإ  ُْتلَخَد  امَک  اْهنِم  َْکَیلِإ  َعِجْرَأ  یّتَح  ِراْصِبتْـسِالا ، ِۀَـیادِهَو  ِراْونالا ، ِةَوْسِِکب  َْکَیلِإ  ِینْعِجْرَأَـف  ، ِراـثْالا
ُُبلْطَأ َْکنِم  َْکیَلَع ، یفْخَی  ِیلاح ال  اذهَو  َْکیَدَی ، َْنَیب  ٌرِهاظ  یِّلُذاذـه  یِهلِإ  ٌریِدَقءیَـش . ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  اْهیَلَعِداِمتْعِالا ، ِنَع  ِۀَّمِْهلا  َعُوفْرَمَو 

، ِنوُزْخَْملا َکِْملِع  ْنِم  ِینْمِّلَع  یِهلِإ  َْکیَدَی . َْنَیب  ِۀَّیِدُوبُْعلا  ِقْدِِصب  ِینِْمقَأَو  َْکَیلِإ ، َكِرُوِنب  ِینِدـْهاَف  َْکیَلَع ، ُّلِدَتْـسَأ  َِکبَو  َْکَیلِإ ، َلوُصُْولا 
، يِرِیبْدَت ْنَع  ِیل  َكِرِیبْدَِتب  ِیِننْغَأ  یِهلِإ  ِبْذَْـجلا . ِلْهَأ  َکَلْـسَم  ِیب  ُْکلْـساَو  ِبْرُْقلا ، ِلْهَأ  ِِقئاقَِحب  ِینْقِّقَح  یِهلِإ  ِنوُصَْملا . َكِْرتِِسب  یِّنُـصَو 
، یِْسمَر ِلُولُح  َْلبَق  یِکْرِشَو  یِّکَش  ْنِم  ِینْرِّهَطَو  یِسْفَن ، ِّلُذ  ْنِم  ِینْجِرْخَأ  یِهلِإ  يِرارِطْضا . ِزِکارَم  یلَع  ِینِْفقْوَأَو  يِراِیتْخا ، ِنَع  َكِراِیتْخِابَو 

الَف ُبِسَْتنَأ  َِکبانَِجبَو  ِیْنمِرَْحت ، الَف  ُبَغْر  َِکلْـضَف  ِیفَو  ِیْنبِّیَُخت ، الَف  ُلَأْسَأ  َكاـّیِإَو  ِیْنلِکَت ، ـالَف  ُلَّکََوتَأ  َکـْیَلَعَو  ِینْرُْـصناَف ، ُرِـصَْتنَأ  َکـِب 
َِکتاذـِب ُِّینَْغلا  َْتنَأ  یِهلِإ  یِّنِم ، ٌۀَّلِع  َُهل  ُنوُکَی  َْفیَکَف  َْکنِم ، ٌۀَّلِع  َُهل  َنوُکَت  ْنَأ  َكاضِر  َسَّدَـقَت  یِهلِإ  ِینْدُرْطَت . الَف  ُِفقَأ  َکـِباِببَو  ِینْدـِْعُبت ،

َْتنَأ ْنُکَف  ِینَرَـسَأ ، ِةَوْهَّشلا  ِِقئاثَِوب  يوَْهلا  َّنِإَو  ِینیِّنَُمی ، َرَدَْـقلاَو  َءآضَْقلا  َّنِإ  یِهلِإ  یِّنَع ، ًاِّینَغ  ُنوُکَت  َْفیَکَف ال  َْکنِم ، ُعْفَّنلا  َکـَْیلِإ  َلِـصَی  ْنَأ 
یّتَح َِکئاِیلْوَأ  ِبُوُلق  ِیف  َراْونالا  َْتقَرْشَأ  يِذَّلا  َْتنَأ  ِیبَلَط ، ْنَع  َِکب  َِینْغَتْسَأ  یّتَح  َِکلْضَِفب  ِیِننْغَأَو  ِینَرِّصَُبتَو ، ِینَرُْـصنَت  یّتَح  ِیل ، َریِـصَّنلا 
ْمَُهل ُِسنوُْملا  َْتنَأ  َكِْریَغ ، یلِإ  اوُأَْـجلَی  َْملَو  َكاوِس ، اوُّبُِحی  َْمل  یّتَـح  َکـِئاّبِحَأ  ِبُوُلق  ْنَع  َراـیْغالا  َْتلَزَأ  يِذَّلا  َْتنَأَو  َكوُدَّحَوَو ، َكُوفَرَع 

؟ َكَدَجَو ْنَم  َدَقَف  يِذَّلا  اَمَو  َكَدَقَف ؟ ْنَم  َدَـجَو  اذام  یِهلِإ  ای  ُِملاعَْملا . ُمَُهل  َْتنابَتْـسا  ُْثیَح  ْمُهَْتیَدَـه  يِذَّلا  َْتنَأَو  ُِملاوَْعلا ، ُمُْهتَـشَحْوَأ  ُْثیَح 
ْنِم ُبَلُْطی  َْفیَکَو  َناسْحِْالا ، َْتعَطَقام  َْتنَأَو  َكاوِس  یجُْری  َْفیَک  ًالِّوَحَتُم ، َْکنَع  یَغب  ْنَم  َرِـسَخ  ْدََقلَو  ًالََدب ، َکَنوُد  َیِـضَر  ْنَم  َباخ  ْدََـقل 

، ِِهتَْبیَه َِسبالَم  ُهَءاِیلْوَأ  َسَْبلَأ  ْنَم  ایَو  َنیِقِّلَمَتُم ، ِْهیَدَی  َْنَیب  اُوماقَف  ِۀَسَناؤُْملا ، َةَوالَح  ُهَءاّبِحَأ  َقاذَأ  ْنَم  ای  ِناِنْتمِالا ، َةَداع  َْتلَّدـَب  ام  َْتنَأَو  َكِْریَغ 
ِبَلَط َْلبَق  ِءاطَْعلِاب  ُداوَْجلا  َْتنَأَو  َنیِدـِباْعلا ، ِهُّجََوت  َْلبَق  ِناسْحِْالِاب  يِداـْبلا  َْتنَأَو  َنیِرِکاّذـلا ، َلـْبَق  ُرِکاّذـلا  َْتنَأ  َنیِرِفْغَتْـسُم . ِْهیَدَـی  َْنَیب  اُوماـقَف 
َِلْبقُأ یّتَح  َکِّنَِمب  ِیْنبِذْـجاَو  َکـَْیلِإ ، َلِـصَأ  یّتَـح  َکـِتَمْحَِرب  ِیْنُبلُْطا  یِهلِإ  َنیِـضِْرقَتْسُْملا . َنِم  اـَنل  َْتبَهَو  اـِمل  َُّمث  ُباّـهَْولا  َْتنَأَو  َنِیِبلاّـطلا ،

ِینَعَقْوَأ ْدَقَو  َْکَیلِإ ، ُِملاوَْعلا  ِینَتْعَفَد  ْدَـقَف  َُکتْعَطَأ ، ْنِإَو  ِیُنِلیاُزی  ِیفْوَخ ال  َّنَأ  امَک  َُکْتیَـصَع ، ْنِإَو  َْکنَع  ُعِطَْقنَی  ِیئاجَر ال  َّنِإ  یِهلِإ  َْکیَلَع .
ْمَأ ِینَتْزَکْرَأ ، ِۀَّلِّذـلا  ِیفَو  ُّزِعَتْـسَأ  َْفیَک  یِهلِإ  ِیلَکَّتُم ، َکـْیَلَعَو  ُناـهُأ  َفـْیَک  ْمَأ  ِیلَمَأ ، َْتنَأَو  ُبیِخَأ  َفـْیَک  یِهلِإ  َکـْیَلَع . َکـِمَرَِکب  یِْملِع 

َْتنَأَو ِینَْتیَنْغَأ ، َكِدوُِجب  يِذَّلا  َْتنَأَو  ُرِقَْتفَأ  َْفیَک  ْمَأ  ِینَتْمَقَأِءآرَقُْفلا ، ِیف  يِذَّلا  َْتنَأَو  ُرِقَْتفَأ  َْفیَک ال  یِهلِإ  ِینَْتبَسَن ، َْکَیلِإَوُّزِعَتْـسَأ  َْفیَک ال 
َْتنَأَو ءْیَـش ، ِّلُک  ِیف  ًارِهاظ  َُکْتیَأَرَف  ءْیَـش ، ِّلُک  ِیف  ََّیلِإ  َْتفَّرَعَت  يِذَّلا  َْتنَأَو  ٌءْیَـش ، َکَلِهَج  امَف  ءْیَـش  ِّلُِکل  َْتفَّرَعَت  َكُْریَغ  َهلِإ  ـال  يِذَّلا 

، ِراْونالا ِكْالفَأ  ِتاطیِحُِمب  َرایْغالا  َتْوَحَمَو  ِراثْالِاب ، َراثْالا  َْتقَحَم  ِِهتاذ ، ِیف  ًاْبیَغ  ُشْرَْعلا  َراصَف  ِِهتَِّینامْحَِرب  يوَتْـسا  ِنَم  ای  ءْیَـش ، ِّلُِکل  ُرِهاّظلا 
َْتنَأَو یفَْخت  َْفیَک  َءاِوتْـسِالا ، ُُهتَمَظَع  ْتَقَّقَحَتَف  ِِهئاَهب ، ِلاـمَِکب  یّلََجت  ْنَم  اـی  ُراـْصبالا ، ُهَکِرْدـُت  ْنَأ  ْنَع  ِهِشْرَع  ِتاقِدارُـس  ِیف  َبَجَتْحا  ِنَم  اـی 

«. ُهَدْحَو ُدْمَْحلاَو ِِهللا  ریِدَق ، ءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ُرِضاْحلا ، ُبِیقَّرلا  َْتنَأَو  ُبیِغَت  َْفیَک  ْمَأ  ُرِهاّظلا ،

هفرع زور  رد  (ع ) داّجس ماما  ياعد 

، ِمارْکِْالاَو ِلالَْجلا  اَذ  ِضْرالاَو ، ِتاوامَّسلا  َعیَِدب  ُدْمَْحلا  ََکل  َّمُهّللَا  َنیَِملاْعلا . ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا   » هفرع زور  رد  مالسلا ) هیلع  ) داّجـس ماما  ياعد 
ءْیَـش ِّلُِکب  َوُهَو  ءْیَـش ، ُْملِع  ُْهنَع  ُبُْزعَیال  َو  ٌءْیَـش ، ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ءْیَـش ، ِّلُک  َثِراوَو  قُولْخَم ، ِّلُک  َِقلاـخَو  هُولْأَـم ، ِّلُـک  َهلِإَو  ِباـبْرالا ، َّبَر 

، ُمِّرَکَتُْملا ُمیِرَْکلَا  َْتنَأ ، ّـالِإ  َهلِإ  ـال  ُهللا  َْتنَأَو  ُدِّرَفَتُْملا ، ُدْرَْفلَا  ُدِّحَوَتُْملا ، ُدَـحالَا  َْتنَأ ، ّـالِإ  َهلِإ  ـال  ُهللا  َْتنَأ  ٌبِیقَر ، ءْیَـشِّلُک  یلَع  َوُهَو  ٌطـیُِحم ،

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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، ُمیِحَّرلا ُنمْحَّرلَا  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهللا  َْتنَأَو  ِلاـحِْملا ، ُدـیِدَّشلَا  ِلاـعَتُْملا ، ُِّیلَْعلَا  َْتنَأ ، ّـالِإ  َهلِإ  ـال  ُهللا  َْتنَأَو  ُرِّبَکَتُْملا ، ُرِیبَْکلَا  ُمِّظَعَتُْملا ، ُمیِظَْعلَا 
َْتنَأَو ُمَوْدالا ، ُِمئاّدـلَا  ُمَرْکالا ، ُمیِرَْکلَا  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  ُهللا ال  َْتنَأَو  ُرِیبَْخلا ، ُمیِدَْـقلَا  ُریِـصَْبلا ، ُعیِمَّسلَا  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  ـال  ُهللا  َْتنَأَو  ُمیِکَْحلا ، ُمِیلَْعلَا 

ُهللا ال َْتنَأَو  ِهُِّونُد ، ِیف  ِیلاْعلاَو  ِهُِّولُع ، ِیف  ِیناّدلَا  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  ُهللا ال  َْتنَأَو  دَدَع ، ِّلُک  َدـَْعب  ُرِخْالاَو  دَـحَأ ، ِّلُک  َْلبَق  ُلَّوالَا  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  ُهللا ال 
ْنِم َتْرَّوَص  ام  َتْرَّوَصَو  ْخنِس ، ِْریَغ  ْنِم  َءایْـشالا  َتْأَْشنَأ  يِذَّلا  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  ُهللا ال  َْتنَأَو  ِدْمَْحلاَو ، ِءایِْربِْکلاَو  ِدْجَْملاَو ، ِءاهَْبلاوُذ  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ 
َْتنَأ ًارِیبْدَت ، َکَنوُد  ام  َتْرَّبَدَو  ًاریِْسیَت ، ءْیَش  َّلُک  َتْرَّسَیَو  ًاریِدْقَت ، ءْیَش  َّلُک  َتْرَّدَق  يِذَّلا  َْتنَأ  ءاِذتْحا ، َِالب  ِتاعَدَْتبُْملا  َتْعَدَْتباَو  ، لاثِم ِْریَغ 

ام ًاْمتَح  َناکَف  َْتدَرَأ  يِذَّلا  َْتنَأ  ٌریِظَن ، الَو  ٌدِـهاشُم  ََکل  ْنُکَی  َْملَو  ٌریِزَو ، َكِْرمَأ  ِیف  َكْرِزاُؤی  َْملَو  ٌکیِرَـش ، َکِْقلَخ  یلَع  َکـْنُِعی  َْمل  يِذَّلا 
َْملَو ٌناْطلُس ، َِکناْطلُِسل  ْمُقَی  َْملَو  ٌناکَم ، َکیِوْحَی  يِذَّلا ال  َْتنَأ  َتْمَکَح ، ام  ًافِْصن  َناکَف  َتْمَکَحَو  َْتیَضَق ، ام  ًالْدَع  َناکَف  َْتیَـضَقَو  َْتدَرَأ ،

ِتَرُـصَق يِذَّلا  َْتنَأ  ًاریِدْقَت ، ءْیَـش  َّلُک  َتْرَّدَقَو  ًادَمَأ ، ءْیَـش  ِّلُِکل  َْتلَعَجَو  ًادَدَـع ، ءْیَـش  َّلُک  َْتیَـصْحَأ  يِذَّلا  َْتنَأ  ٌناَیب ، الَو  ٌناهُْرب  َِکیُْعی 
ْلَّثَُمت َْملَو  ًادوُدْحَم ، َنوُکَتَف  ُّدَُحت  يِذَّلا ال  َْتنَأ  َِکتَِّیْنیَأ ، َعِضْوَم  ُراْصبالا  ِكِرْدـُت  َْملَو  َِکتَّیِْفیَک ، ْنَع  ُماْهفالا  ِتَزَجَعَو  َِکتَِّیتاذ ، ْنَع  ُماهْوالا 

َْتنَأ َکَضِراُعیَف ، ََکل  َّدـِنالَو  َكَِرثاُکیَف ، ََکل  َلْدِـع  الَو  َكَدـِناُعیَف ، َکَـعَم  َّدِـض  ـال  يِذَّلا  َْتنَأ  ًادُولْوَم ، َنوُکَتَف  ْدـَِلت  َْملَو  ًادوُجْوَم ، َنوُکَتَف 
ِّقَْحلِاب َعَدْصَأَو  َکَناکَم ، ِنِکامالا  ِیف  ینْسَأَو  َکَنْأَش ، َّلَجَأ  ام  َکَناْحبُـس  َعَنَـص ، ام  َْعنُـص  َنَسْحَأَو  َعَدَْتباَو ، َثَدْحَتْـساَو  َعَرَتْخاَو  َأَدَْتبا  يِذَّلا 

ام داوَجَو  َکَـعَْنمَأ ، اـم  کـِیلَم  ْنِم  َکَناْحبُـس  َکَـفَرْعَأ ، اـم  میِکَحَو  َکَـفَأْرَأ ، اـم  فُوَءرَو  َکَـفَْطلَأ ، اـم  فـیَِطل  ْنِم  َکَناْحبُـس  َکـَناقُْرف ،
ِنَمَف َكِْدنِع ، ْنِم  ُۀَیادِْهلا  ِتَفِرُعَو  َكَدَی ، ِتاْریَْخلِاب  َتْطََسب  َکَناْحبُس  ِدْمَْحلاَو ، ِءایِْربِْکلاَو  ِدْجَْملاَو ، ِءاهَْبلا  ُوذ  َکَعَفْرَأ ، ام  عِیفَرَو  َکَعَسْوَأ ،

ُّلُک ََکل  ِمِیلْسَّتِلل  َداْقناَو  َکِشْرَع ، َنُود  ام  َِکتَمَظَِعل  َعَشَخَو  َکِْملِع ، ِیف  يرَج  ْنَم  ََکل  َعَضَخ  َکَناْحبُـس  َكَدَجَو ، اْینُد  َْوأ  نیِِدل  َکَسَمَْتلا 
َکَناْحبُس ُرَکاُمت ، الَو  ُعَداُخت  الَو  يراُمت  الَو  يراُجت  الَو  ُعَزاُنت ، الَو  ُطاُمت  الَو  ُداُکت  الَو  ُّسَُمت ، الَو  ُّسَُجت  الَو  ُّسَُحت  َکَناْحبُس ال  َکِْقلَخ ،

، َِکتَّیِـشَِمل َّدار  َکَناْحبُـس ال  ٌمْزَع ، َُکتَدارِإَو  ٌْمتَح ، َكُؤاضَقَو  ٌمْکُح ، َُکلْوَق  َکَناْحبُـس  ٌدَمَـص ، ٌّیَح  َْتنَأَو  ٌدَشَر ، َكُْرمَأَو  ٌدَدَج ، َُکلِیبَس 
ََکلَو َکِماوَِدب ، ُموُدَی  ًادْمَح  ُدْـمَْحلا  ََکل  ِتامَـسَّنلا ، َئِراب  ِتاوامَّسلا ، َرِطاف  ِتایْال ، َرِهاب  ِبابْرالا ، َرِهاق  َکَناْحبُـس  َِکتاِملَِکل ، َلِّدَـبُم  الَو 

ِدْمَح َعَم  ًادْمَح  ُدْمَْحلا  ََکلَو  َكاضِر ، یلَع  ُدیِزَی  ًادْمَح  ُدْمَْحلا  ََکلَو  َکَْعنُـص ، يِزاُوی  ًادْمَح  ُدْمَْحلا  ََکلَو  َِکتَمِْعن ، ًاِدلاخ  ًادْـمَح  ُدْـمَْحلا 
ِِهب یعْدَتُْسیَو  ُلَّوالا ، ِِهب  ُمادَتُْـسی  ًادْمَح  َْکَیلِإ ، ّالِإ  ِِهب  ُبَّرَقَُتی  الَو  ََکل ، ّالِإ  یِغَْبنَی  ًادْمَح ال  رِکاش ، ِّلُک  ُرْکُـش  ُْهنَع  ُرُـصْقَی  ًارْکُـشَو  دِماح ، ِّلُک 
ِیف ُْهتَـصْحَأ  ام  یلَع  ُدیِزَیَو  ُۀَظَفَْحلا ، ِِهئاصْحِإ  ْنَع  ُزِْجعَی  ًادْمَح  ًۀَفِدارَتُم ، ًافاعْـضَأ  ُدَـیازَتَیَو  ِۀَـنِمْزالا ، ِروُرُک  یلَع  ُفَعاضَتَی  ًادْـمَح  ِرِخْالا ، ُماَود 

ًادْمَح ُهُؤازَج ، ءازَج  َّلُک  ُقِْرغَتْـسَیَو  ُُهباَوث ، َْکیََدل  ُلُمْکَی  ًادْمَح  َعِیفَّرلا ، َکَّیِـسْرُک  ُلِداُعیَو  َدـیِجَْملا ، َکَشْرَع  ُنِزاُوی  ًادْـمَح  ُۀَـبَتَْکلا ، َِکباتِک 
ِیف َدَهَتْجا  ِنَم  ُناُعی  ًادْـمَح  ُهَلْـضَف ، َكاوِس  ٌدَـحَأ  ُفِْرعَی  الَو  ُهَْلثِم ، ٌْقلَخ  َكْدَـمْحَی  َْمل  ًادْـمَح  ِۀَّیِّنلا ، ِقْدِِـصل  ٌْقفَو  ُُهنِطاب  َو  ِِهنِطاِبل ، ٌْقفَو  ُهُرِهاظ 
یلِإ ُبَْرقَأ  َدْمَح  ًادْـمَح ال  ُدـَْعب ، ْنِم  ُهُِقلاخ  َْتنَأ  ام  ُمِظَْتنَیَو  ِدْـمَْحلا ، َنِم  َْتقَلَخ  ام  ُعَمْجَی  ًادْـمَح  ِِهتَِیفَْوت ، ِیف  ًاعَْزن  َقَرْغَأ  ْنَم  ُدَّیَُؤیَو  ِهِدـیِدْعَت ،

ِمَرَِکل ُبِجَی  ًادْمَح  َْکنِم ، ًالْوَط  دیِزَم  َدَْعب  دیِزَِمب  ُُهلِـصَتَو  ِهِرُوفُِوب ، َدیِزَْملا  َکِمَرَِکب  ُبِجُوی  ًادْمَح  ِِهب ، َكُدَمْحَی  ْنَّمِم  َدَـمْحَأ  الَو  ُْهنِم ، َِکلْوَق 
ِْهیَلَع ْكِرابَو  َِکتاوَلَـص ، َلَْضفَأ  ِبَّرَقُْملا  ِمَّرَکُْملا  یفَطْـصُْملا  ِبَجَْتنُْملا  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِّبَر  َکـِلالَج ، َّزِع  ُلـِباُقیَو  َکِـهْجَو ،

ًۀَیِمان ال ًةالَص  ِْهیَلَع  ِّلَصَو  اْهنِم ، یکْزَأ  ٌةالَص  ُنوُکَت  ًۀَیِکاز ال  ًةالَص  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِّبَر  َِکتامَحَر ، َعَْتمَأ  ِْهیَلَع  ْمَّحََرتَو  َِکتاکََرب ، َّمَتَأ 
ِْهیَلَع ِّلَصَو  َُهل ، َكاضِر  یلَع  ُدیَِزتَو  َکیِضُْرت  ًةالَص  ِْهیَلَع  ِّلَصَو  ُهاضِر ، ٌةالَـص  ُنوُکَت  ًۀَیِـضار ال  ًةالَـص  ِْهیَلَع  ِّلَصَو  اْهنِم ، یْمنَأ  ٌةالَـص  ُنوُکَت 
ُدَْفنَی الَو  َِکئاقَِبب ، اُهلاصِّتا  ُلِصَّتَیَو  َکَناوْضِر ، ُزِواُجت  ًةالَص  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِّبَر  ًالْهَأ ، اَهل  ُهَْریَغ  يَرت  الَو  اِهب ، ّالِإ  َُهل  یضَْرت  ًةالَص ال 

یلَع ُلِمَتْـشَتَو  َِکتَعاط ، ِلْهَأَو  َِکلُـسُرَو  َِکئاِیْبنَأَو  َِکتَِکئالَم  ِتاوَلَـص  ُمِظَْتنَت  ًةالَـص  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِّبَر  َُکتاِملَک ، ُدَْـفنَت  اـمَک ال 
ِْهیَلَع ِّلَص  ِّبَر  َکِْقلَخ ، ِفانْـصَأ  ْنِم  َْتأََربَو  َْتأَرَذ  ْنَم  ِّلُک  ِةالَـص  یلَع  ُعِمَتَْجتَو  َکـَِتباجِإ ، ِلـْهَأَو  َکِْـسنِإَو  َکِّنِج  ْنِم  َكِداـبِع  ِتاوَلَص 

ُفِعاُضت تاوَلَص  َِکلذ  َعَم  ُئِْشُنتَو  َکَنوُد ، ْنَِملَو  ََکل  ًۀَّیِضْرَم  ًةالَص  ِِهلآ  یلَعَو  ِْهیَلَع  ِّلَصَو  ۀَفَنْأَتْسُمَو ، ۀَِفلاس  ةالَص  ِّلُِکب  ُطیُِحت  ًةالَص  ِِهلآَو 
َنیِذَّلَا ِِهْتَیب ، ِلْهَأ  ِِبئاطَا  یلَع  ِّلَص  ِّبَر  َكُْریَغ ، اهُّدـُعَی  َفیِعاضَت ال  ِیف  ًةَداـیِز  ِماـّیالا  ِروُرُک  یلَع  اهُدـیَِزتَو  اهَدـْنِع ، ِتاوَلَّصلا  َکـِْلت  اـهَعَم 

ِسْجِّرلا َنِم  ْمُهَتْرَّهَطَو  َكِدابِع ، یلَع  َکَجَجُحَو  َکِـضْرَأ ، ِیف  َكَءاـفَلُخَو  َکـِنیِد ، َۀَـظَفَحَو  َکِْـملِع ، َۀـَنَزَخ  ْمُهَْتلَعَجَو  َكِْرمَِـال ، ْمُهَتْرَتْخا 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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َِکلَِحن ْنِم  اِهب  ْمَُهل  ُلِزُْجت  ًةالَص  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِّبَر  َِکتَّنَج ، یلِإ  َکَلْسَْملاَو  َْکَیلِإ ، َۀَلیِـسَْولا  ُمُهَْتلَعَجَو  َِکتَدارِِإب ، ًاریِهْطَت  ِسَنَّدلاَو 
ًةالَـص ال ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  ّلَص  ِّبَر  َكِدـِئاوَفَو ، َكِدـِئاوَع  ْنِم  َّظَْحلا  ُمِْهیَلَع  ُرِّفَُوتَو  َِکِلفاَونَو ، َكایاطَع  ْنِم  َءایْـشالا  ُمَُهل  ُلِمُْکتَو  َکـِتَمارَکَو ،

َکیِـضَرَأ َدَدَعَو  َّنُهَقْوَف ، امَو  َِکتاوامَـس  الِمَو  ُهَنوُد ، امَو  َکِشْرَع  َۀَنِز   ْ مِْهیَلَع ِّلَص  ِّبَر  اهِرِخِال ، َۀَیاِهنالَو  اهِدَمَِال ، َۀَـیاغ  الَو  اِهلَّوَأ ، ِیف  َدَـمَأ 
ِّلُک ِیف  َکَنیِد  َتْدَّیَأ  َکَّنِإ  َّمُهّللَا  ًادـَبَأ . َّنِهِِرئاظَِنب  ًۀَلِـصَّتُمَو  ًیـضِر ، ْمَُهلَو  ََکل  ُنوُکَتَو  یْفلُز ، َْکنِم  ْمُُهبِّرَُقت  ًةالَـص  َّنُهَْنَیب ، امَو  َّنُهَتَْحت  امَو 

، ُهَتَعاط َتْضَرَْتفاَو  َِکناوْضِر ، یلِإ  َۀَـعیِرَّذلا  ُهَْتلَعَج  َِکْلبَِحب ، ُهَْلبَح  َْتلَـصَو  ْنَأ  َدـَْعب  َكِدـِالب ، ِیف  ًاراـنَمَو  َكِداـبِِعل ، ًاـمَلَع  ُهَتْمَقَأ  ماـمِِاب  ناَوأ 
ُفْهَکَو َنیِذـِئَّاللا ، ُۀَمْـصِعَوُهَف  ٌرِّخَأَتُم ، ُْهنَع  َرَّخَأَتَی  الَو  ٌمِّدَـقَتُم ، ُهَمَّدَـقَتَی  ّالَأَو  ِِهیْهَن ، َدـْنِع  ِءاِهْتنِْالا  َو  ِهِْرمَأ  ِلاـِثْتمِاب  َتْرَمَأَو  ُهَتَیِـصْعَم ، َتْرَّذَـحَو 

ًاناْطلُـس َْکنُدـَل  ْنِم  ِِهتآَو  ِهِیف ، ُهَْلثِم  انْعِزْوَأَو  ِْهیَلَع ، ِِهب  َتْمَْعنَأ  ام  َرْکُـش  َکِِّیلَِول  ْع  ِزْوَأَف  َّمُهّللَا  َنیَِملاْعلا . ُءاـَهبَو  َنیِکِّسَمَتُْملا ، ُةَوْرُعَو  َنِینِمْؤُْملا ،
، َِکتَِکئالَِمب ُهْرُْـصناَو  َکِظْفِِحب ، ِهِمْحاَو  َِکْنیَِعب ، ِهِعارَو  ُهَدُـضَع ، ِّوَقَو  َُهرْزَأ ، ْدُدْـشاَو  ِّزَعـالا ، َکـِنْکُِرب  ُْهنِعَأَو  ًاریِـسَی ، ًاـْحتَف  َُهل  ْحَْـتفاَو  ًاریِـصَن ،

َنوُِملاّظلا ُهَتامَأ  ام  ِِهب  ِیْحَأَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  َّمُهّللا  َُکتاوَلَص  َِکلوُسَر  َنَنُسَو  َکَِعئارَـشَو  َكَدوُدُحَو  ََکباتِک  ِِهب  ِْمقَأَو  ِبَلْغالا ، َكِْدنُِجب  ُهْدُْدماَو 
َةاُغب ِِهب  ْقَْحماَو  َکِطارِـص ، ْنَع  َنِیبِکاّنلا  ِِهب  ْلِزَأَو  َکـِلِیبَس ، ْنِم  َءاّرَّضلا  ِِهب  ِْنبَأَو  َکـِتَقیِرَط ، ْنَع  ِرْوَْجلا  َءادَـص  ِِهب  ُلْـجاَو  َکـِنیِد ، ِِملاـعَم  ْنِم 

، َنیِعیِطُم َنیِعِماس  َُهل  اْنلَعْجاَو  ُهَنُّنََحتَو ، ُهَفُّطَعَتَو  ُهَتَمْحَرَو  ُهَتَْفأَر  اَنل  ْبَهَو  َِکئادْعَأ ، یلَع  ُهَدَـی  ْطُْسباَو  َِکئاِیلْوَِال ، ُهَِبناج  ِْنلَأَو  ًاجَوِع ، َكِدْـصَق 
ِّلَـص َّمُهّللَا  َنِیبِّرَقَتُم . َِکلِذب  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  َّمُهّللا  َُکتاوَلَـص  َِکلوُسَر  یلِإَو  َْکَیلِإَو  َنیِِفنْکُم ، ُْهنَع  ِۀَـعَفادُْملاَو  ِِهتَرُْـصن  یلِإَو  َنیِعاس ، ُهاضِر  ِیفَو 

َنیِّمَتْؤُْـملَا مِِهتَیـالِِوب ، َنـیِکِّسَمَتُْملَا  ْمِِـهتَوْرُِعب ، َنیِکـِـسْمَتْسُْملَا  مُهَراـثآ ، َنـیِفَتْقُْملَا  ، ْمُـهَجَْهنَم َنـیِِعبَّتُْملَا  ْمِهِماـقَِمب ، َنِیفِرَتـْعُْملا  ُمِهِءاـِیلْوَأ  یلَع 
ِتایِماّنلا ِتایِکاّزلا  ِتاکَرابُْملا  ِتاوَلَّصلَا  مُهَُنیْعَأ ، ْمِْهَیلِإ  َنیِّداْملَا  مُهَماّیَأ ، َنیِرِظَْتنُْملَا  ْمِِهتَعاط ، ِیف  َنیِدِهَتْجُْملَا  مِهِْرمَِال ، َنیِمِّلَـسُْملَا  مِِهتَمامِِإب ،

ُباّوَّتلا َْتنَأ  َکَّنِإ  ْمِْهیَلَع ، ُْبتَو  ْمُهَنوُؤُش ، ْمَُهل  ِْحلْـصَأَو  ، ْمُهَْرمَأ يوـْقَّتلا  یَلَع  ْعَـمْجاَو  ْمِهِحاوْرَأ ، یلَعَو  ْمِْهیَلَع  ْمِّلَـسَو  ِتاـِحئاّرلا ، ِتاـیِداْغلا 
، ُهَتْمَّظَعَو ُهَْتمَّرَکَو  ُهَْتفَّرَـش  ٌمْوَی  َۀَـفَرَع ، ُمْوَی  اذـه  َّمُهّللَا  َنیِمِحاّرلا . َمَحْرَأای  َِکتَمْحَِرب  ِمـالَّسلا ، ِراد  ِیف  ْمُهَعَم  اـْنلَعْجاَو  َنیِِرفاـْغلاُْریَخَو ، ُمیِحَّرلا ،

َْلبَق ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأ  يِذَّلا  َكُدـْبَع  اَنَأَو  َّمُهّللَا  َكِداـبِع . یلَع  ِِهب  َْتلَّضَفَتَو  َکَـتَّیِطَع ، ِهِیف  َْتلَزْجَأَو  َكِْوفَِعب ، ِهِیف  َْتنَنَمَو  َکَـتَمْحَر ، ِهِیف  َتْرَـشَن 
ِةالاوُِمل ُهَتْدَشْرَأ  َو  َِکبْزِح ، ِیف  ُهَْتلَخْدَأَو  َِکْلبََحب ، ُهَتْمَـصَعَو  َکِّقَِحل ، ُهَتْقَّفَوَو  َِکنیِِدل ، ُهَْتیَدَـه  ْنَّمِم  ُهَْتلَعَجَف  ُهاّیِإ ، َکِْقلَخ  َدـَْعبَو  َُهل ، َکِْقلَخ 

ََکل ًةَدـَناعُم  ال  َِکیْهَن ، یلِإ  َكَْرمَأ  ََفلاخَف  َِکتَیِـصْعَم ، ْنَع  ُهَْتیَهَنَو  ْرِجَْزنَی ، ْمَلَف  ُهَتْرَجَزَو  ْرِمَتْأَی ، ْمَلَف  ُهَتْرَمَأ  َُّمث  َِکئادـْعَأ ، ِةاداعُمَو  َِکئاِیلْوَأ ،
ًایِجار َكِدیِعَِوب ، ًافِراع  ِْهیَلَع  َمَْدقَأَف  ُهُّوُدَعَو ، َكُّوُدَـع  َِکلذ  یلَع  ُهَناعَأَو  ُهَتْرَّذَـح ، ام  یلِإَو  ُهَْتلَّیَز  ام  یلِإ  ُهاوَه  ُهاعَد  َْلب  َْکیَلَع ، ًارابِْکتْـسا  َالَو 
ًاِفئاخ ًاعِـشاخ ، ًاعِـضاخ  ًالِیلَذ ، ًارِغاص  َْکیَدَـی  َْنَیب  اذاَنَأ  اهَو  َلَعْفَی ، ّالَأ  ِْهیَلَع  َْتنَنَم  اـم  َعَم  َكِداـبِع  َّقَحَأ  َناـکَو  َكِزُواـجَِتب ، ًاـِقثاو  َكِْوفَِعل ،

الَو ٌریُِجم ، َْکنِم  ِینُریُِجی  ُهَّنَأ ال  ًاِنقُوم  َِکتَمْحَِرب ، ًاِذئال  َکِْحفَِصب ، ًاریِجَتْسُم  ُُهْتمَرَتِْجا ، اَیاطَْخلا  َنِم  لِیلَجَو  ُُهْتلَّمََحت ، ِبُونُّذلا  َنِم  میِظَِعب  ًافِرَتْعُم 
، َكِْوفَع ْنِم  َْکَیلِإ  ِهِدَِـیب  یقلَأ  ْنَم  یلَع  ِِهب  ُدوَُجت  امب  َّیَلَع  ْدُـجَو  َكِدُّمَغَت ، ْنِم  َفَرَْتقا  ِنَم  یلَع  ِِهب  ُدوُعَت  اِمب  َّیَلَع  ْدـُعَف  ٌِعنام ، َکـْنِم  ِینُعَنْمَی 

الَو َِکناوْضِر ، ْنِم  ًاّظَح  ِِهب  ُلانَأ  ًابیِـصَن  ِمْوَْیلا  اَذـه  ِیف  ِیل  ْلَعْجاَو  َِکناْرفُغ ، ْنِم  َکَلَّمَأ  ْنَم  یلَع  ِِهب  َّنُمَت  ْنَأ  َکُـمَظاعَتَی  ْـال  اـِمب  َّیَلَع  ُْنْنماَو 
َیْفَنَو َكَدـیِحَْوت ، ُْتمَّدَـق  ْدَـقَف  ِتاِحلاّصلا  َنِم  ُهُومَّدَـق  اـم  ْمِّدَـقُأ  َْمل  ْنِإَو  یِّنِإَو  َكِداـبِع ، ْنِم  َکـَل  َنوُدِّبَعَتُْملا  ِِهب  ُِبلَْقنَی  اّـمِم  ًاْرفِـص  ِینَّدَُرت 

ِبُّرَقَّتلِاب ّالِإ  َْکنِم  ٌدَحَأ  ِِهب  ُبُْرقَی  اِمب ال  َْکَیلِإ  ُْتبَّرَقَتَو  اْهنِم ، یتُْؤت  ْنَأ  َتْرَمَأ  ِیتَّلا  ِباْوبالا  نِم  َُکْتیَتَأَو  َْکنَع ، ِهابْشالاَو  ِداْدنالاَو  ِدادْضالا 
ُبیِخَی ام  َّلَق  يِذَّلا  َِکئاجَِرب  ُُهتْعَفَشَو  َكَْدنِع ، اِمب  ِۀَقِّثلاَو  َِکب ، ِّنَّظلا  َنْسُحَو  ََکل ، ِۀَناِکتْسِالاَو  ِلُّلَذَّتلاَو  َْکَیلِإ ، َِۀبانِْالِاب  َِکلذ  ُْتعَْبتَأ  َُّمث  ِِهب ،

ًالیِطَتْـسُمال ًاذُّوََلتَو ، ًاذُّوَعَتَو  ًاعُّرَـضَتَو  ًۀَـفیِخ  َِکلذ  َعَمَو  ِریِجَتْـسُْملا ، ِِفئاْخلَا  ِریِقَْفلا ، ِِسئاْبلَا  ِلِیلَّذـلا ، ِریِقَْحلا  َۀـَلَأْسَم  َُکْتلَأَسَو  َکـیِجار ، ِْهیَلَع 
، اهَنوُد َْوأ  ِةَّرَّذلا  ُْلثِمَو  َنیِّلَذالا ، ُّلَذَأَو  َنیِّلَقالا ، ُّلَقَأ  ُدَْعب  اَنَأَو  َنیِِعفاّشلا ، ِۀَعافَِـشب  ًالیِطَتْـسُم  الَو  َنیِعیِطُْملا ، ِۀَّلادـِب  ًاِیلاعَتُم  الَو  َنیِرِّبَکَتُْملا ، ِرُّبَکَِتب 

ُئِطاْخلا ُفِرَتْعُْملا  ُءیِـسُْملا  اَنَأ  َنِیئِطاْخلا ، ِراْظنِِإب  ُلَّضَفَتَیَو  َنیِِرثاـْعلا ، ِۀـَلاقِِإب  ُّنُمَی  ْنَم  اـیَو  َنِیفَْرتُْملا ، ُهَدـْنَیالَو  َنِیئیِـسُْملا ، ِلِـجاُعی  َْمل  ْنَم  اـیَف 
، َکَنِمَأَو َكَدابِع  َباه  يِذَّلا  اَنَأ  َكَزَرابَو ، َكِدابِع  ْنِم  یفْخَتْسا  يِذَّلا  اَنَأ  ًادِّمَعَتُم ، َكاصَع  يِذَّلا  اَنَأ  ًائِرَتُْجم ، َْکیَلَع  َمَْدقَأ  يِذَّلا  اَنَأ  ُِرثاْعلا ،

ِنَم ِّقَِحب  ِءانِْعلا ، ُلیِوَّطلا  اَنَأ  ِءایَْحلا ، ُلِیلَْقلا  اَنَأ  ِِهتَِّیلَِبب ، ُنَهَتْرُْملا  اَنَأ  ِهِسْفَن ، یلَع  ِیناْجلا  اـَنَأ  َکَـسَْأب ، ْفَخَی  َْملَو  َکَتَوْطَـس  ْبَهْرَی  َْمل  يِذَّلا  اـَنَأ 
، َِکتَعاِطب ُهَتَعاط  َْتلَـصَو  ْنَم  ِّقَِحب  َکـِنْأَِشل ، َْتیَبَتْجا  ِنَمَو  َکـِتَّیَِرب ، ْنِم  َتْرَتْخا  ِنَم  ِّقَِحب  َکِـسْفَِنل ، ُهَْتیَفَطْـصا  ِنَِمبَو  َکـِْقلَخ ، ْنِم  َْتبَجَْتنا 
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ِِهب ُدَّمَغَتَت  اِمب  اذه  یِمْوَی  ِیف  ِینْدَّمَغَت  َِکتاداعُِمب ، ُهَتاداعُم  َتُْطن  ْنَمَو  َِکتالاوُِمب ، ُهَتالاُوم  َْتنَرَق  ْنَم  ِّقَِحب  َِکتَیِصْعَمَک ، ُهَتَیِصْعَم  َْتلَعَج  ْنَمَو 
اِمب ِینْدَّحََوتَو  َْکنِم ، ِۀـَناکَْملاَو  َْکیَدـَل ، یْفلُّزلاَو  َِکتَعاط ، َلْهَأ  ِِهب  ّیلَوَتَت  اِمب  ِینَّلََوتَو  ًاِبئات ، َكِرافِْغتْـسِاب  َذاـعَو  ًـالِّصَنَتُم ، َکـَْیلِإ  َرَأَـج  ْنَم 
ِیف يِرْوَط  يِّدَـعَتَو  َِکْبنَج ، ِیف  یِطیِْرفَِتب  ِینْذِـخاُؤتالَو  َِکتاضْرَم ، ِیف  اهَدَـهْجَأَو  َکـِتاذ ، ِیف  ُهَسْفَن  َبَْعتَأَو  َكِدـْهَِعب ، یفَو  ْنَم  ِِهب  ُدَّحَوَتَت 

، ِیب ِِهتَمِْعن  ِلُولُح  ِیف  َکْکَرْـشَی  َْملَو  ُهَدـْنِع ، ام  َْریَخ  ِینَعَنَم  ْنَم  َجارِْدتْـسا  ِیل  َِکئالْمِِإب  ِینْجِرْدَتْـسَت  ـالَو  َکـِماکْحَأ ، ِةَزَواـُجمَو  َكِدوُدُـح ،
، َنیِدِّبَعَتُْملا ِِهب  َتْدَبْعَتْـساَو  َنِیِتناْقلا ، ِِهب  َْتلَمْعَتْـسا  اَـم  یلِإ  ِیْبلَِقب  ْذُـخَو  َنِیلوُذْـخَْملا ، ِۀَـسْعَنَو  َنِیفِرْـسُْملا ، ِۀَنِـسَو  َنِیِلفاـْغلا ، ِةَدـْقَر  ْنِم  ِینْهِّبَنَو 

ِیل ْلِّهَـسَو  َْکیَدـَل ، ُلِواحُأ  اّمَع  ِینُّدُـصَی  َو  َکـْنِم ، یِّظَح  َْنَیبَو  ِیْنَیب  ُلوُحَیَو  َکـْنَع ، ِینُدِـعاُبی  اّـمِم  ِینْذِـعَأَو  َنِینِواـهَتُْملا ، ِِهب  َتْذَْقنَتْـساَو 
اِمب َنیِّفِخَتْـسُْملا  َنِم  ُقَحْمَت  ْنَمِیف  ِینْقَحْمَت  الَو  َْتدَرَأ ، ام  یلَع  اهِیف  َۀَّحاشُْملاَو  َتْرَمَأ ، ُْثیَح  ْنِم  اْهَیلِإ  َۀََـقباسُْملاَو  َکـَْیلِإ ، ِتاْریَْخلا  َکَلْـسَم 

، ِۀَْنتِْفلا ِتارَمَغ  ْنِم  ِینَِّجنَو  َِکُلبُس ، ْنَع  َنِیفِرَْحنُْملا  َنِم  ُرِّبَُتت  ْنَمِیف  ِینْرِّبَُتت  الَو  َِکتْقَِمل ، َنیِضِّرَعَتُْملا  َنِم  ُِکلُْهت  ْنَم  َعَم  ِینِْکلُْهت  الَو  َتْدَعْوَأ ،
یِّنَع ْضِْرُعت  الَو  ِینُقَهَْرت ، ۀَصَْقنَمَو  ِینُِقبُوی ، ًيوَهَو  ِینُّلُِـضی ، ّوُدَع  َْنَیبَو  ِیْنَیب  ْلُحَو  ، ِءالْمِْالا ِذْخَأ  ْنِم  ِینْرِجَأَو  يْولَْبلا ، ِتاوََهل  ْنِم  ِینْـصِّلَخَو 

ِِهب ِیل  َۀَـقاط  اِمب ال  یِّنِحَتْمَت  الَو  َِکتَمْحَر ، ْنِم  ُطُونُْقلا  َّیَلَع  َِبْلغَیَف  َکِیف  ِلَمالا  َنِم  ِینِْـسیُْؤت  الَو  َِکبَـضَغ ، َدـَْعب  ُْهنَع  یـضَْرت  ْنَم ال  َضارْعِإ 
َْیمَر ِیب  ِمَْرتال  َو  َُهل ، ََۀبانِإ  الَو  ِْهَیلِإ ، َِکب  َۀَجاح  الَو  ِهِیف ، َْریَخ  ْنَم ال  َلاسْرِإ  َكِدَی  ْنِم  ِیْنلِسُْرت  الَو  َِکتَّبَحَم ، ِلْضَف  ْنِم  ِهِیُنلِّمَُحت  اّمِم  ِینَظَْهبَتَف 
ِۀَّلَزَو َنیِفِّسَعَتُْملا ، ِۀَـلْهَوَو  َنیِّدَرَتُْـملا ، ِۀَطْقَـس  ْنِم  يِدَِـیب  ْذُـخ  ْلـَب  َكِدـْنِع ، ْنِم  ُيْزِْخلا  ِهـْیَلَع  َلَمَتْـشا  ِنَـمَو  َکـِتَیاعِر ، ِنـْیَع  ْنـِم  َطَقَـس  ْنَـم 

، ُْهنَع َتیِـضَرَو  ِْهیَلَع  َتْمَْعنَأَو  ِِهب ، َتِینُع  ْنَم  َِغلابَم  ِینْغَِّلبَو  َِکئامِإ ، َو  َكِدِیبَع  ِتاقَبَط  ِِهب  َْتیَلَْتبا  اَّمِم  ِیِنفاع  َو  َنیِِکلاْهلا ، ِۀَـطْرَوَو  َنیِروُْرغَْملا ،
، ِتائِّیَّسلا ِِحئابَق  ْنَع  َراجِدْزِْالا  َِیْبلَق  ْرِعْشَأَو  ِتاکَرَْبلِاب ، ُبَهْذَیَو  ِتانَسَْحلا ، ُِطبُْحی  اّمَع  ِعْالقِْالا  َقْوَط  ِیْنقِّوَطَو  ًادیِعَس ، ُهَْتیَّفََوتَو  ًادیِمَح ، ُهَتْشَعَأَف 
، َكَدـْنِع اّمَع  یْهنَت  ۀَِّینَد  اْینُد  َّبُح  ِیْبلَق  ْنِم  ْعِْزنَأَو  ُهُْریَغ ، یِّنَع  َکیِـضُْری  اّمَع ال  َِکب  ّالِإ  ُهُکِرْدُأ  ـال  اـِمب  ِیْنلَغْـشَت  ـالَو  ِتاـبْوَْحلا ، ِحِـضاوَفَو 

ْنِم ِینِینْدـُت  ًۀَمْـصِع  ِیل  ْبَهَو  ِراهَّنلاَو ، ِْلیَّللِاب  َِکتاجانُِمب  َدُّرَفَّتلا  َِیل  ْنِّیَزَو  َکـْنِم ، ِبُّرَقَّتلا  ِنَع  ُلِهْذـُتَو  َکـَْیلِإ ، ِۀَلیِـسَْولا  ِءاـِغْتبا  ِنَع  ُّدُـصَتَو 
، ایاطَْخلا َنَرَد  یِّنَع  ْبِهْذَأَو  ِنایْصِْعلا ، ِسَنَد  ْنِم  َریِهْطَّتلا  َِیل  ْبَهَو  ِِمئاظَْعلا ، ِرْـسَأ  ْنِم  ِینَّکُفَتَو  َکِمِراحَم ، ِبوُکُر  ْنَع  ِینُعَطْقَتَو  َِکتَیْـشَخ ،

َکِقِیفْوَِـتب ِینْدِّیَأَو  َکـَلْوَطَو ، َکَلـْـضَف  َّيَدــَل  ْرِهاـظَو  َکـِئامْعَن ، َغـِباوَس  ِیْنلِّلَجَو  َکـِتافاعُم ، َءادِر  ِینِّدَرَو  َکــِتَِیفاع ، ِلابْرـِِـسب  ِیْنِلبْرـَـسَو 
الَو َکـِتَُّوقَو ، َکـِلْوَح  َنُود  ِیتَُّوقَو  ِیلْوَـح  یلِإ  ِیْنلِکَت  ـالَو  ِلَـمَْعلا ، ِنَسْحَتْـسُمَو  ِلْوَْـقلا ، ِّیِـضْرَمَو  ِۀَّیِّنلا ، ِحـِلاص  یلَع  یِّنِعَأَو  َكِدـیِدْسَتَو ،

ِوْهَّسلا ِلاوْحَأ  ِیف  ِهِیْنمِْزلَأ  َْلب  َكَرْکُش ، یِّنَع  ْبِهُْذت  الَو  َكَرْکِذ ، ِینِْسُنت  الَو  َِکئاِیلْوَأ ، ْيَدَی  َْنَیب  ِینْحَضْفَت  الَو  َِکئاِقِلل ، ِیُنثَْعبَت  َمْوَی  ِینِزُْخت 
، َنِیبِغاّرلا ِۀَـبْغَر  َقْوَف  َْکَیلِإ  ِیتَبْغَر  ْلَعْجاَو  ََّیلِإ ، ُهَْتیَدْـسَأ  اـِمب  َفِرَتْعَأَو  ِهِینَْتَیلْوَأ ، اـِمب  َِیْنثُأ  ْنَأ  ِینْعِزْوَأَو  َکـِئالِال ، َنِیلِهاـْجلا  ِتـالَفَغ  َدـْنِع 
ِِهب َتْهَبَج  اِمب  ِینْهَبَْجت  ـالَو  َکـَْیلِإ ، ُُهْتیَدْـسَأ  اـِمب  ِینِْکلُْهت  ـالَو  َکـَْیلِإ ، ِیتَقاـف  َدـْنِع  ِیْنلُذَْـخت  ـالَو  َنیِدـِماْحلا ، ِدْـمَح  َقْوَف  َكاـّیِإ  يِدْـمَحَو 

َکَّنَأَو ِةَرِفْغَْملا ، ُلْهَأَو  يْوقَّتلا  ُلْهَأَو  ِناسْحِْالِاب ، ُدَوْعَأَو  ِلْضَْفلِاب ، یلْوَأ  َکَّنَأَو  ََکل ، َۀَّجُْحلا  َّنَأ  ُمَلْعَأ  ٌمِّلَـسُم ، َکـَل  یِّنِإَـف  َکـَل ، َنیِدـِناعُْملا 
ُْثیَح ْنِم  ُّبِحُأ  ام  ُُغْلبَتَو  ُدیِرُأ ، اِمب  ُمِظَْتنَت  ًۀَبِّیَط  ًةایَح  ِیِنیْحَأَف  َرَهْشَت ، ْنَأ  یلِإ  َْکنِم  ُبَْرقَأ  َُرتْسَت  ْنَِأب  َکَّنَأَو  َِبقاُعت ، ْنَِأب  َْکنِم  یلْوَأ  َوُفْعَت  ْنَِأب 

، َکِْقلَخ َْدنِع  ِینَّزِعَأَو  َْکیَدَی ، َْنَیب  ِیْنلِّلَذَو  ِِهنیِمَی ، ْنَعَو  ِْهیَدَی  َْنَیب  ُهُرُون  یعْـسَی  ْنَم  َۀَْـتیِم  ِیْنتِمَأَو  ُْهنَع ، َْتیَهَن  ام  ُبِکَتْرَأ  الَو  ُهَرْکَت ، ام  ِیتآ  ال 
ْنِمَو ِءادْعالا ، ِۀَتامَـش  ْنِم  ِینْذِعَأَو  ًاْرقَفَو ، ًۀَقاف  َْکَیلِإ  ِینْدِزَو  یِّنَع ، ٌِّینَغ  َوُه  ْنَّمَع  ِیِننْغَأَو  َكِدابِع ، َْنَیب  ِینْعَفْراَو  َِکب ، ُتْوَلَخ  اذِإ  ِینْعَـضَو 
الَْول ِةَریِرَْجلا  یَلَع  ُذِـخْالاَو  ُهُْملِح ، الَْول  ِشْطَْبلا  یَلَع  ُرِداْقلا  ِِهب  ُدَّمَغَتَی  اِمب  یِّنِم  ِْهیَلَع  َْتعَلَّطا  اَـمِیف  ِینْدَّمَغَت  ِءاـنَْعلاَو ، ِّلُّذـلا  َنِمَو  ِءـالَْبلا ، ِلُولُح 

ْعَفْـشاَو َِکتَرِخآ ، ِیف  ُهَْلثِم  ِینْمُِقت  الَف  َكاْینُد  ِیف  ۀَحیِـضَف  َماقَم  ِینْمُِقت  َْمل  ْذِإِو  َِکب ، ًاذاِول  اْهنِم  ِینِّجَنَف  ًاءوُس  َْوأ  ًۀَْنِتف  مْوَِقب  َْتدَرَأ  اذِإَو  ُُهتانَأ ،
ِینْمُسَتال َو  ِیئاَهب ، اَهل  ُبَهْذَی  ًۀَعِراق  ِینْعَْرقَت  الَو  ِیْبلَق ، ُهَعَم  وُسْقَی  ًاّدَم  ِیل  ْدُدْمَت  الَو  اِهثِداوََحب ، َكِِدئاوَف  َمیِدَقَو  اهِرِخاوَِأب ، َِکنَنِم  َِلئاوَأ  ِیل 

ِیف ِیتَْبیَه  ْلَعِْجا  اهَنوُد ، ُسِجوُأ  ًۀَـفیِخ  الَو  اِهب ، ُسِْلبُأ  ًۀَـعْوَر  ِینْعَُرت  الَو  ِیناکَم ، اِهلْجَأ  ْنِم  ُلَهُْجی  ًۀَـصیِقَن  الَو  يِرْدَـق ، اـَهل  ُرُغْـصَی  ًۀَسیِـسَخ 
، ََکل ِدُّجَهَّتلِاب  يِدُّرَفَتَو  َِکتَدابِِعل ، ِهِیف  یِظاقیِِإب  ِیْلَیل  ْرُمْعاَو  َکـِتایآ ، ِةَوـِالت  َدـْنِع  ِیتَبْهَرَو  َكِراذـْنِإَو ، َكِراذـْعِإ  ْنِم  يِرَذَـحَو  َكِدـیِعَو ،

الَو َِکباذَع ، ْنِم  اُهلْهَأ  ِهِیف  اّمِم  ِیتَراجِإَو  َكِران ، ْنِم  ِیتَبَقَر  ِكاکَف  ِیف  َكاّیِإ  ِیَتلَزانُمَو  َِکب ، یِِجئاوَح  ِلاْزنِإَو  َْکَیلِإ ، ِینوُکُِـسب  يِدُّرََجتَو 
الَو َرَظَن ، ْنَِمل  ًۀَْـنِتف  الَو  َرَبَتْعا ، ِنَِمل  ًالاکَن  الَو  َظَعَّتا ، ِنَِمل  ًۀَـظِع  ِیْنلَعَْجت  الَو  نیِح ، یّتَح  ًاـیِهاَس  ِیتَرْمَغ  ِیف  ـالَو  ًاـهِماع ، ِیناـیْغُط  ِیف  ِینْرَذـَت 
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الَو ََکل  ًاّیِرْخُس  الَو  َکِْقلَِخل ، ًاوُزُه  ِینْذِخَّتَت  الَو  ًامْسِج ، ِیل  ْلِّدَُبت  َو ال  ًامِْسا ، ِیل  ْرِّیَُغت  الَو  يِْریَغ ، ِیب  ْلِْدبَتْـسَت  الَو  ِِهب ، ُرُکْمَت  ْنَمِیف  ِیب  ْرُکْمَت 
َمْعَط ِیْنقِذَأَو  َکِمیِعَن ، ِۀَّنَجَوَِکناْحیَرَوَکِحْوَرَو  َِکتَمْحَر ، َةَوالَحَو  َكِْوفَع  َدَْرب  ِینْدِجْوَأَو  ََکل ، ِماِقْتنِالِاب  ّالِإ  ًانَهَتْمُم  الَو  َِکتاضْرَِمل ، ّالِإ  ًاعَبَت 

، ًۀَِـحبار ِیتَراِجت  ْلَعْجاَو  َِکتافَُحت ، ْنِم  ۀَـفُْحِتب  ِینْفِْحتَأ  َو  َكَدـْنِعَو ، َْکیَدـَل  ُِفلُْزی  اـمِیف  ِداـِهتْجِالاَو  َِکتَعَـس ، ْنِم  ۀَعَِـسب  ُّبُِحت  اـِمل  ِغارَْفلا 
اهَعَم ْرَذـَت  الَو  ًةَرِیبَک ، الَو  ًةَریِغَـص  ًابُونُذ  اهَعَم  ِْقُبت  ـال  ًاـحوُصَن ، ًۀـَبَْوت  َّیَلَع  ُْبتَو  َكَءاـِقل ، ِیْنقِّوَشَو  َکَـماقَم ، ِینْفِخَأَو  ةَرِـساخ ، َْریَغ  ِیتَّرَکَو 
َۀَْیلِح ِینِّلَحَو  َنیِِحلاّـصِلل ، ُنوُکَت  اـمَک  ِیل  ْنُکَو  َنیِعِـشاْخلا ، یَلَع  ِیبـْلَِقب  ْفِطْعاَو  َنِینِمْؤُْـمِلل ، يِرْدَـص  ْنِم  َّلـِْغلا  ِعِْزناَو  ًةَریِرَـس ، ـالَو  ًۀَِـینالَع 

ْرِهاظَو َّیَلَع ، َِکتَمِْعن  َغُوبُـس  ْمِّمَتَو  َنِیلَّوالا ، َۀَـصْرَع  ِیب  ِفاَوو  َنیِرِخْالا ، ِیف  ًاـیِمانًارْکِذَو  َنیِِرباـْغلا ، ِیف  قْدِـص  َناـِسل  ِیل  ْلَـعْجاَو  َنیِقَّتُْملا ،
، َِکئایِفْـصَِال اهَْتنَّیَز  ِیتَّلا  ِنانِْجلا  ِیف  َِکئاِیلْوَأ  ْنِم  َنِیبَیْطالا  َِیب  ْرِواجَو  ََّیلِإ ، َِکبِهاوَم  َِمئارَک  ْقُسَو  يِدَی ، َكِِدئاوَف  ْنِم  َْالْمِإ  َّيََدل ، اِهتامارَک 

الَو ًاْنیَع ، ُّرَقَأَو  اـهُأَّوَبَتَأ  ًۀـَباثَمَو  ًاـِّنئَمْطُم ، ِْهَیلِإ  ِيوآ  ًـالیِقَم  َكَدـْنِع  ِیل  ْلَـعْجاَو  َکـِئاّبِحَِال ، ِةَّدَـعُْملا  ِتاـماقَْملا  ِیف  َکـِلَِحن  َِفئارَـش  ِیْنلِّلَجَو 
، ۀَـمْحَر ِّلُک  ْنِم  ًاقیِرَط  ِّقَْحلا  ِیف  ِیل  ْلَـعْجاَو  ۀَْهبُـشَو ، ّکَـش  َّلُـک  یِّنَع  ْلِزَأَو  ُِرئارَّسلا ، یَْلُبت  َمْوَی  ِینِْکلُْهت  ـالَو  ِِرئارَْجلا ، ِتاـمیِظَِعب  ِینِْـسیاُقت 

اِمل ًاغَْرفَتْـسُم  یِّمَهَو  َكَدـْنِع ، اِمب  ًاِقثاو  ِیْبلَق  ْلَـعْجاَو  َکـِلاْضفِإ ، ْنِم  ِناـسْحِْالا  َظوُظُح  َّیَلَع  ْرِّفَوَو  َکـِلاَون ، ْنِم  ِبِهاوَْملا  َمَِسق  ِیل  ْلِزْجَأَو 
َةافاعُْملاَو َۀَعَّدلاَو  َفافَْعلاَو  ینِْغلا  َِیل  ْعَمْجاَو  َکَتَعاط ، ِلوُقُْعلا  ِلوُهُذ  َْدنِع  ِیْبلَق  ْبِرْشَأ  َو  َکَتَِـصلاخ ، ِِهب  ُلِمْعَتْـسَت  اِمب  ِیْنلِمْعَتْـساَو  ََکلَوُه ،

ْنُصَو َِکتَْنِتف ، ِتاغََزن  ْنِم  ِیل  ُضِْرعَی  اِمب  ِیتاوَلَخ  الَو  َِکتَیِـصْعَم ، ْنِم  اُهبوُشَی  اِمب  ِیتانَـسَح  ِْطبُْحت  الَو  َۀَِیفاْعلاَو ، َۀَنِینْأَمُّطلاَو  َۀَعَّسلاَو  َۀَّحِّصلاَو 
َِکباتِک ِوْحَم  یلَع  ْمَُهل  الَو  ًاریِهَظ ، َنیِِملاّظِلل  ِیْنلَعَْجت  َو ال  َنیِقِـساْفلا ، َْدنِع  ام  ِساِمْتلا  ِنَع  ِینَّبُذَو  َنیَِملاْعلا ، َنِم  دَـحَأ  یلِإ  ِبَلَّطلا  ِنَع  یِهْجَو 

َنِم َْکَیلِإ  یِّنِإ  ِعِساْولا ، َِکقْزِرَو  َِکتَْفأَرَو  َِکتَمْحَرَو  َِکَتبَْوت  َباْوبَأ  ِیل  ْحَْتفاَو  اِهب ، ِینیِقَت  ًۀَـطایِح  ُمَلْعَأ  ُْثیَح ال  ْنِم  ِینْطُحَو  ًاریِـصَنَو ، ًادَـی 
یلَع ُهللا  یَّلَـصَو  َنیَِملاْعلا ، َّبَر  ای  َکِهْجَو  َءاِغْتبا  ِةَرْمُْعلاَو  ِّجَْحلا  ِیف  يِرُمُع  َِیقاب  ْلَعْجاَو  َنیِمِْعنُْملا ، ُْریَخ  َکَّنِإ  َکَماْعنِإ  ِیل  ْمِْمتَأَو  َنِیبِغاّرلا ،

«. َنیِِدبْالا ََدبَأ  ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  ُمالَّسلاَو  َنیِرِهاّطلا ، َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآَو  دَّمَُحم 

هفرع زور  رد  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ترایز 

لقن زور  نیارد  ترضح  نآ  يارب  هک  یترایز  دشاب و  یم  مالسلا ) هیلع  ) ادهشلادیس ترضح  ترایز  فیرش ، زور  نیا  تابحتسم  هلمج  زا 
ترایز هب  نادنمقالع  دننک ، یم  ادیپ  ار  ترـضح  نآ  ترایز  قیفوت  البرک  سّدقم  نیمزرـس  رد  هک  دراد  یناسک  هب  صاصتخا  تسا ، هدش 

. دنناوخب زور  نیا  رد  تسا  هدمآ  باتک  نیا  تسخن  لصف  رد  هک  ار  هعماج  ای  ثراو  ترایز  نامه  دنناوت  یم  رود ، هار  زا  ترضح  نآ 

مارحلارعشم هب  فوقو  تاّبحتسم  زا  یخرب 

( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  دـشاب ، رافغتـسا  لاح  رد  هدرک و  تکرح  مارحلارعـشم  يوس  هب  تافرع  زا  مارآ  یلد  اـب  یجاـح  تسا  ّبحتـسم 
هفلدزم ات  ار  زامن  تسا  ّبحتسم  و  دهدن ، رازآ  ار  یسک  دنک و  تکرح  لومعم  روط  هب  هکلب  ، هتـسهآ هن  دور و  دنت  هن  نتفر  هار  رد  دومرف :

اـشع زامن  زا  دعب  ار  برغم  لفاون  و  دـنک ، عمج  هماقا  ود  ناذا و  کی  اب  ار  زامن  ود  ره  و  درذـگب ، زین  بش  ثلث  هچ  رگا  دزادـنا ، ریخأت  هب 
رد و  دزادـناین ، ریخأت  هب  ار  اشعو  برغم  زامن  دـیاب  دیـسر ، یعنام  بش  فصن  زا  شیپ  هفلدزم  هب  ندیـسر  زا  هک  یتروصرد  و  دروآ ، اـجب 
(، دشاب وا  ّجح  لّوا  لاس   ) دشاب هرورـص  یجاح  رگاو  دـیامن ، لوزن  تسار  فرطزا  يداو  طسو  رد  هک  تسا  ّبحتـسمو  دـناوخب . هار  نایم 
ار اعد  نیاو  درب ، رسب  یهلا  تعاطاو  تدابع  هب  دشاب  نکمم  هک  رادقم  ره  ار  بش  نآ  و  دراذگب ، مدق  مارحلارعشم  رد  هک  تسا  ّبحتـسم 

ِیف ِیل  ُهَعَمَْجت  ْنَأ  َُکْتلَأَس  يِذَّلا  ِْریَْخلا  َنِم  ِینِْـسیُْؤت  َّمُهّللَا ال  ِْریَْخلا . َعِماوَج  اهِیف  ِیل  َعَمَْجت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌعْمَج . ِهِذه  َّمُهّللَا  :» دـناوخب
ّبحتـسم دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ِّرَّشلا .» َعِماوَج  ِینَیِقَت  ْنَأَو  اذـه ، ِیلِْزنَم  ِیف  َكَءاِیلْوَأ  َْتفَّرَعاـم  ِینَفِّرَُعت  ْنَأ  َکـَْیلِإ  ُُبلْطَأَو  ِیْبلَق ،

قح ترـضح  تالّـضفتو  اهتمعن  زا  دناوتب  هک  رادقم  ره  هب  و  دروآ ، اجب  ار  یهلا  يانث  دـمح و  تراهط  لاح  رد  حبـص  زامن  زا  دـعب  تسا 
َنِم ِیتَبَقَر  َُّکف  ِمارَْحلاِرَعْشَْملا ، َّبَر  َّمُهّللَا  : » دناوخب زین  ار  اعد  نیاو  دیامن ، اعد  هاگنآ  دتسرفب ، تاولص  دّمحم  لآو  دّمحم  رب  و  دنک ، رکذ 
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، لوُؤْسَم ُْریَخَو  ّوُعْدَـم  ُْریَخَو  ِْهَیلِإ ، بُولْطَم  ُْریَخ  َْتنَأ  َّمُهّللَا  ِْسنِْالاَو ، ِّنِْجلا  ِۀَقَـسَف  َّرَـش  یِّنَع  ْأَرْدا  َو  ِلـالَْحلا ، َکـِقْزِر  ْنِم  َّیَلَع  ْعِسْوَأَو  ِراـّنلا ،
َنِم يْوقَّتلا  ِلَعْجا  َُّمث  ِیتَئیِطَخ ، ْنَع  َزَواَجت  ْنَأَو  ِیتَرِذـْعَم ، َلَبْقَتَو  ِیتَْرثَع ، ِینَلیُِقت  ْنَأ  اذـه  ِینِطْوَم  ِیف  ِیتَِزئاج  ْلَـعْجاَف  ٌةَِزئاـج ، دـِفاو  ِّلُِـکلَو 

. تسا هناد  داتفه  اـهنآ  عومجم  هک  درادرب ، هفلدزم  زا  دومن  دـهاوخ  یمر  اـنم  رد  هک  ار  ییاـه  هزیر  گنـس  تسا  ّبحتـسم  ِيداز .» اْینُّدـلا 
ْمِّلَـس َّمُهّللَا  : » دیوگب دنک و  َهلَوْرَه  مدق  دص  رادقم  هب  دیـسر ، رّـسحم  يداو  هبو  درک  تکرح  انم  يوس  هب  هفلدزم  زا  یتقو  تسا  ّبحتـسمو 

«. يِدَْعب ُتْکََرت  ْنَمِیف  ِینُْفلْخاَو  ِیتَوْعَد ، ْبِجَأَو  ِیَتبَْوت ، ْلَْبقاَو  يِدْهَع ، ِیل 

تارمج یمر  تاّبحتسم 

هتفرگ تسد  رد  ار  اه  گنـس  هک  یماگنه  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  . 2 تراهط . . 1 تسا : ّبحتـسم  زیچ  دـنچ  تارمج  یمر  رد 
ریبکت دزادنا  یم  هک  یگنـس  ره  اب  . 3 ِیلَمَع .» ِیف  َّنُهْعَفْراَو  ِیل ، َّنِهِـصْحَأَف  ِیتایَـصَح ، ِهِذه  َّمُهّللَا  : » دـناوخب ار  اعد  نیا  تسا ، یمر  هدامآو 

. َکِِّیبَن ِۀَّنُس  یلَعَو  َِکباتِِکب  ًاقیِدْصَت  َّمُهّللَا  َناْطیَّشلا . یِّنَع  ْرَحْدا  َّمُهّللَا  ُرَبْکَأ . ُهللاَا  : » دناوخب ار  اعد  نیا  دزادنا  یم  هک  یگنـس  رهاب  . 4 دیوگب .
هلـصاف عارذ  هدزناپ  ات  هد  هرمج ، وا و  نایم  هبقع  هرمج  رد  . 5 ًاروُفْغَم .» ًاْبنَذَو  ًاروُکْشَم ، ًایْعَـسَو  ًالُوبْقَم ، ًالَمَعَو  ًاروُْربَم ، ًاّجَح  ِیل  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا 

ار یطـسُوو  یلُوا  هرمجو  دیامن ، یمر  هلبق  هب  تشپو  هرمج  هب  ور  ار  هبقع  هرمج  . 6 دتسیاب . هرمج  رانک  یطـسُو  یلُوا و  هرَمَج  رد  و  دشاب ،
دوخ ياج  هب  تشگرب  زا  سپ  . 8 دزادنیب . تداهش  تشگنا  ِنخان  ابو  هدراذگ ، ماهبا  تشگنا  رب  ار  هزیر  گنـس  . 7 دیامن . یمر  هلبق  هب  ور 

«. ُریِصَّنلا َمِْعنَو  یلْوَْملا  َمِْعنَو  ُّبَّرلا ، َمِْعنَف  ُْتلَّکََوت ، َْکیَلَعَو  ُْتِقثَو ، َِکب  َّمُهّللَا  : » دناوخب ار  اعد  نیا  انم ، رد 

ینابرق بادآ 

ینابرق . 2 دـشاب . دنفـسوگ  دوبن  مه  واگ  رگاو  واگ ، دوبن  رگا  دـشاب . رتش  ینابرق  نّکمت ، تروصرد  . 1 تسا : زیچ  دنچ  ینابرق  تاّبحتـسم 
رگا . 4 دشاب . رن  سنج  زا  ندوب  زب  ای  دنفـسوگ  تروصردو  دشاب . هدام  سنج  زا  ندوب  واگ  ای  رتش  تروصرد  . 3 دشاب . قاچ  هبرف و  رایسب 

ای هزین و  ای  دراک  دتسیاب . وا  تسار  بناج  زا  صخش  و  دندنبب . ار  وا  يوناز  ات  اه  تسد  رس  زا  و  دننک . رحن  ار  وا  هداتسیا  تسا  رتش  ینابرق 
ار اـعد  نیا  رحن  اـی  حـبذ  ماـگنهو  هداد ، رارق  هلبق  هب  ور  ار  یناـبرق  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  دََرب . ورف  وا  ندرگ  لادوگ  هب  رجنخ 

ِّبَر ِهِّلل  یتامَمَو  َيایْحَمَو  یِکُُسنَو  ِیتالَص  َّنِا  َنیِکِرْشُْملا ، َنِم  اَنَأ  امَو  ًاِملْسُم  ًافِینَح  َضْرالاَو  ِتاوامَّسلا  َرَطَف  يِذَِّلل  َیِهْجَو  ُتْهَّجَو  : » دناوخب
«. یِّنِم ْلَّبَقَت  َمُهّللَا  ُرَبْکَأ ، ُهللاَو  ِهللا  ِمِْسب  ََکلَو  َْکنِم  َّمُهّللَا  َنیِِملْسُْملا ، َنِم  اَنَأَو  ُتِْرُما  َِکلِذبَو  َُهل ، َکیِرَش  ال  َنیَِملاْعلا ،

ریصقتو قلح  تاّبحتسم 

ِْینِطْعَأ َّمُهّللَا  :» دناوخب ار  اعد  نیا  و  دنک ، ادتبا  ار  رـس  شیپ  تسار  بناج  زا  و  هدرک ، يراج  نابز  رب  ار  ادخ  مان  هلبق  هب  ور  تسا  ّبحتـسم 
دوخ همیخ  رد  انم  رد  ار  دوخ  رس  يوم  تسا  ّبحتسم  زینو  ٌریِدَق .» ءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  تافَعاضُم ، تانَسَحَو  ِۀَمایِْقلا ، َمْوَی  ًارُون  ةَْرعَش  ِّلُِکب 

. دریگب ار  اه  نخان  نینچ  مه  و  هتفرگ ، دوخ  براش  شیر و  فارطا  زا  قلح  زا  دعب  هک  تسا  نیا  رتهب  و  دیامن ، نفد 

انم تاّبحتسم 

هکم هب  هکنیا  زا  تسا  رتهب  انم  رد  ندنام  نیا  و  دنامب ، انم  رد  ار  مهدزیسو  مهدزاود  مهدزای ، ینعی  قیرـشت  ماّیا  یجاح  تسا  ّبحتـسم  . 1
نآ لّوا  هک  زامن  هد  زا  دـعب  انم  ریغ  ردو  بجاو  زامن  هدزناپ  زا  دـعب  انم  رد  یجاح  تسا  ّبحتـسم  . 2 دهد . ماجنا  یّبحتـسم  فاوط  و  هتفر ،

ام یلَع  ُربْکَأ  ُهللاَا  ُدْـمَْحلا ، ِهِّللَو  رَبْکَأ  ُهللاَا  ُرَبْکَأ ، ُهللاَو  ُهللا  ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  ُرَبْکَأ ، ُهللاَا  ُرَبْکَأ  ُهللاَا  : » دـناوخب ار  تاریبکت  نیا  تسا ، دـیع  زور  رهظ  زاـمن 
«. انْالبَأ ام  یلَع  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  ِماْعنالا ، ِۀَمیَِهب  ْنِم  انَقَزَر  ام  یلَع  ُرَبْکَأ  ُهللاَا  انادَه ،
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ْفیَخ دجسم  تاّبحتسم 

زامن هاگیاج  ّلحم  نیرتهب  و  دناوخب ، ْفیَخ  دجسم  رد  بحتسم  هچو  بجاو  هچ  ار  دوخ  يزور  هنابـش  ياهزامن  یجاح  تسا  ّبحتـسم  . 1
دص . 2 دراد . رارق  رـس  تشپ  پچو و  تسار  تمـس  زاو  هلبق  فرط  زا  عارذ  یـس  ات  هرانم  زا  هک  دشاب  یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ّیبن 

هاگیاج رد  زامن  تعکر  شـش  ندـناوخ  . 5 نتفگ . ُدْـمَْحلَا ِهللا  هبترم  دـص  . 4 نتفگ . هللا  َّالِإ  َهلِإ  ـال  هبترم  دـص  . 3 نتفگ . هللا  َناْحبُـس  هبترم 
. دهد ماجنا  مهدزیس  زور  هّکم  هب  تعجارم  ماگنه  ار  زامن  نیا  تسا  رتهب  و  دجسم ، یلصا 

همّظعم هّکم  هب  تشگرب  تاّبحتسم 

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  . 3 مالّسلا . بابزا  مارحلا  دجسم  هب  ندش  دراو  . 2 مارحلا . دجسمو  همّظعم  هکم  رهـش  هب  دورو  تهج  لسغ  . 1
یلَع یِّنِعَا  َّمُهّللَا  : » ناوخب ار  اعد  نیاو  تسیاب ، دجـسم  رد  رب  يدـش  فّرـشم  ادـخ  هناخ  تراـیز  هب  ناـبرق  دـیع  زور  رگا  هک  هدـش  تیاور 
یِّنِإ َّمُهّللَا  ِیتَجاِحب . ِینَعِجَْرت  ْنَأَو  ِیبُونُذ ، ِیل  َرِفْغَت  ْنَأ  ِِهْبنَذـِب ، ُفِرَتْعُْملا  ِلِیلَّذـلا  ِلِیلَْعلا  َۀـَلَأْسَم  َکـُلَأْسَأ  ِیل ، ُهْمِّلَـسَو  َُهل  ِینْمِّلَـسَو  َکِکُُـسن ،

ِّرَطْـضُْملا َۀـَلَأْسَم  َُکلَأْسَأ  َكِرَدَِـقب ، ًایِـضار  َكِْرمَِال ، ًاِعبَّتُم  َکَتَعاط ، ُّمُؤَاَو  َکَتَمْحَر ، ُُبلْطَا  ُْتئِج  َُکْتَیب ، ُْتیَْبلاَو  َكُدََـلب ، ُدَـلَْبلاَو  َكُدـْبَع ،
«. َِکتَمْحَِرب ِراّنلا  َنِم  ِینَریُِجتَو  َكَْوفَع ، ِینَغِّلَُبت  ْنَأ  َِکَتبوُقُِعل ، ِِفئاْخلَا  َِکباذَع ، ْنِم  ِقِفْشُْملَا  َكِْرمَِال ، ِعیِطُْملَا  َْکَیلِإ ،

همّرکم هّکم  لامعاو  تاّبحتسم 

نآرق . 3 دیامن . ظفح  دوخ  رد  ار  هّبنتو  رّکذت  تلاحو  دیوگب ، رایـسب  ار  ادـخ  رکذ  . 2 دروآ . اجب  مارحلا  دجـسم  رد  ار  بجاو  ياهزامن  . 1
هبعک هب  رایسب  . 4 دنیبب . ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  ترـضحو  هدید ، تشهب  رد  ار  دوخ  ياج  هکنیا  رگم  دریمن  ات  دیامن ، متخ  ار 

فاوط نادـنواشیوخ  رداـم و  ردـپو و  دوخ  يارب  دـناوتب  هک  هزادـنا  ره  هب  . 5 دوش . یم  ناـهانگ  شزرمآ  بجوـم  هک  دـنک ، هاـگن  همّظعم 
. دهد ماجنا  عادو  فاوط  . 7 دشونب . مزمز  بآ  زا  . 6 دراد . رایسب  باوث  دیامن  فاوط  لاس  ماّیا  دادعت  هب  دناوتب  رگاو  دهد ، ماجنا  یّبحتسم 

عادو فاوط 

ار ینامی  نکر  دوسألارجح و  رود  ره  ردو  دـیامن ، عادو  فاوط  تسا  ّبحتـسم  دور ، نوریب  هکمزا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  يارب  هک  نادـب 
ًالبق هک  ار  یتاّبحتسم  دسر  تسا  ینامی  نکر  کیدزن  تسا و  مزتلم  نآ  رگید  مان  هک  راجتـسم  هب  نوچ  و  دنک ، مالتـسا  ناکما  تروصرد 

، دنابـسچب هبعک  هناخ  هب  ار  دوخ  مکـشو  هدومن ، مالتـسا  ار  دوسألارجح  دعب  دنک . اعد  دهاوخ  هچنآو  دروآ ، اجب  دش  رکذ  ناکم  نآ  يارب 
ار اعد  نیاو  دتسرفب ، وا  لآو  ربمغیپ  رب  تاولصو  دیامن ، یهلا  يانثو  دمحو  هتشاذگ ، رد  فرط  هب  ار  رگید  تسدو  رَجَح  رب  ار  تسد  کی 

َغََّلب اـمَک  َّمُـهّللَا  َکـِْقلَخ . ْنـِم  َکـِتَرَیِخَو  َکِّیَِجنَو ، َکـِبِیبَحَو  َکـِنیِمَأَو ، َکِِّیبـَنَو  َکـِلوُسَرَو ، َكِدـْبَع  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُـهّللَا  :» دــناوخب
ام ِلَْضفَِأب  ِیل ، ًاباجَتْـسُم  ًاحِْجنُم  ًاِحْلفُم  ِیْنِبْلقا  َّمُهّللَا  ُنیِقَْیلا . ُهاتَأ  یّتَح  َِکْبنَج  ِیف  َِيذُوأَو  َكِْرمَِأب ، َعَدَصَو  َِکلِیبَس ، ِیف  َدَـهاجَو  َِکتالاسِر ،
ْنَم َلَْـضفَأ  ُهَْتیَطْعَأ  يِذَّلا  َلـْثِم  ِینَیِطُْعت  ْنَأ  َُبلْطَأ  ْنَأ  ِینُعَـسَی  اّـمِم  ، ) ِۀَِـیفاْعلاَو ِناوْـضِّرلاَو  ِۀَـکَرَْبلاَو  ِةَرِفْغَْملا  َنِم  َكِدـْفَو  ْنِم  ٌدَـحَأ  ِهـِب  ُعِـجْرَی 
یِّنِإ َّمُهّللَا  َکـِْتَیب . ْنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  ـال  َّمُهّللَا  لـِباق . ْنِم  ِهِیْنقُزْراَـف  ِینَْتیَیْحَأ  ْنِإَو  ِیل  ْرِفْغاَـف  ِینَّتَمَأ  ْنِإ  َّمُـهّللَا  ِهـْیَلَع ) ِینُدـیَِزتَو  َكَدَـبَع ،
یِّنَظ ِنْسُح  ِیف  َناک  ْدَقَو  َکَْنمَأَو ، َکَمَرَح  ِینَْتلَخْدَأ  یّتَح  َكِدِالب ، ِیف  ِینَتْرَّیَسَو  َِکتَّباد ، یلَع  ِینَْتلَمَح  َِکتَمَأ ، ُْنباَو  َكِْدبَع  ُْنباَو  َكُْدبَع 
َنِمَف ِیلْرِفْغَت  َْمل  َْتنُک  ْنِإَو  ِینْدِعاُبتالَو ، یْفلُز ، َْکَیلِإ  ِیْنبِّرَقَو  ًیـضِر ، یِّنَع  ْدَدْزاَف  ِیبُونُذ  ِیل  َتْرَفَغ  ْدَق  َْتنُک  ْنِإَف  ِیبُونُذ ، ِیلَرِفْغَت  ْنَأ  َِکب 
َِکب لِْدبَتْسُم  الَو  َِکْتَیب ، ْنَع  الَو  َْکنَع  بِغار  َْریَغ  ِیل  َْتنِذَأ  َْتنُک  ْنِإ  ِیفارِْصنا ، ُناَوأ  اذهَو  يِراد ، َِکْتَیب  ْنَع  يْأنَت  ْنَأ  َْلبَق  ِیل  ْرِفْغاَف  َنْالا 

َکَّنِإَف ِیلایِع ، َو  َكِداـبِع  َۀـَنوُؤَم  ِینِفْکاَو  ِیلْهَأ ، ِینَغِّلَُبت  یّتَح  ِیلامِـش ، ْنَعَو  ِینیِمَی  ْنَعَو  یِْفلَخ  ْنِمَو  َّيَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ِینْظَفْحا  َّمُهّللَا  ِِهب . ـالَو 
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انِّبَر یلِإ  ، َنوُدِماح انِّبَِرل  َنوُِدباع  َنُوِبئات  َنُوِبئآ  : » دـناوخب ار  اعُد  نیاو  دـماشایب ، مزمز  بآ  زا  يرادـقم  سپ  یِّنِمَو .» َکِْقلَخ  ْنِم  َِکلذ  ُِّیلَو 
«. ُهللا َءاش  ْنِإ  َنوُعِجار  ِهللا  یلِإ  َنُوبِغار ،

همّرکم هّکم  هکّربتم  ياهرازم  ترایز  ّمود : شخب 

همّرکم هّکم  ياهرازم  هرابرد  هاتوک  یحیضوت 

ترایزو ناگتشذگ  دای  هتفرگ ، رارق  نید  نایاوشیپو  راهطا  هّمئا  هیصوتو  هّجوت  دروم  ناوارف  تادیکأت  اب  هک  هدنزاسو  دیفم  لامعا  زا  یکی 
نآ روبق  رانک  رد  روضح  اـب  دـنناوت  یم  مرتحم  جاّـجح  تسا و  صخـشم  هّکم  رد  هک  يدـقارم  ّلـحم  ساـسا  نیارب  دـشاب . یم  ناـنآ  روبق 

: ددرگ یم  يروآدای  دنیامن ، ضیف  كرد  رود  زا  ای  ناراوگرزب 

بلاطوبا ناتسربق  . 1

هراشا

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  و  تسا ، رباقم  فرـشا  عیقب  زا  سپ  دوش  یم  هتفگ  زین  یّلعُملا  ۀّنجو  نوُجُح  نآ  هب  هک  بلاطوبا  ناتـسربق 
وبا ترـضح  ربمایپ ، ّدج  بلّطملادبع  ترـضح  ربمایپ ، يالعا  ّدـج  فانمدـبع  ترـضح  اجنآ  رد  و  دـنا . هتـشاد  دـمآو  تفر  اجنآ  هب  رّرکم 

یلوق ربانبو  دنشاب . یم  نوفدم  نینمؤم ، زا  يرایسب  عمجو  گرزب  ياملع  زا  يا  هّدعو  ربمایپ ، رسمه  هجیدخ  ترضح  ربمایپ ، يومع  بلاط 
رد بانج  نآ  ربق  هک  تسا  نیا  روهـشم  هچ  رگ  دراد . رارق  ناتـسربق  نیا  رد  زین  بهو » تنب  هنمآ   » مرکَا ّیبن  ترـضح  همّرکم  هدلاو  نفدـم 

. تسا هنیدم  هّکم و  نیب  ءاْوبَأ 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  يالعا  ّدج  مالسلا ) هیلع  ) فانم دبع  ترایز 

ُمالَّسلَا يرَْولا ، ِْریَخ  َّدَـج  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِلِیلَْخلا ، َمیِهاْربِإ  ِةَرَجَـش  ْنِم  ُرِْمثُْملا  ُنْصُْغلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُلِیبَّنلا ، ُدِّیَّسلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  »
ِماقَم َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِمَرَْحلا ، َدِّیَـس  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِءاـِیلْوالا ، ِءایِـصْوالا  َْنبااَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِءایِفْـصالا ، ِءاـِیْبنالا  َْنبااَـی  َکـْیَلَع 

«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  َنیِرِهاّطلا  َِکئابآ  یلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، ِمیِظَْعلا ِهللا  ِْتَیب  َبِحاص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، َمیِهاْربِإ

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمغیپ  ّدج  بلّطملادبع  ترایز 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، ِلِیلَْخلا َمیِهاْربِإ  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ءاِدن ، ِمَرْکَِأب  ِْبیَْغلا  ُِفتاه  ُهادان  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِءاحْطَْبلا ، َدِّیَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  »
، َلِیبابَأ ًاْریَط  ْمِْهیَلَع  َلَسْرَأَو  لِیلْـضَت ، ِیف  ْمُهَْدیَک  َلَعَجَو  ِلیِْفلا ، َباحْـصَأ  ِِهئاعُِدب  ُهللا  َکَلْهَأ  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َلیِعامْـسِإ ، ِحـِیبَّذلا  َثِراو 

ِهللا ِلوُسَر  ِرُوِنب  ِِهئاعُد  ِیف  َلَّسََوتَو  ِهللا ، َیلِإ  ِِهتاجاح  ِیف  َعَّرَضَت  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  لوُکْأَم ، فْصَعَک  ْمُهَلَعَجَف  لیِّجِـس ، ْنِم  ةَراجِِحب  ْمِهیِمَْرت 
ًامارْکِإ َلیِْفلا  ُهللا  َدَجْـسَأَو  ِِهئاـعُد ، ِیف  ِۀـَباجِْالِاب  َرُِّشبَو  ِۀَـبْعَْکلا ، ِیف  َيِدُونَو  ، ُهَءاـعُد ُهللا  َباجَتْـسا  ِنَم  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص 
ُمالَّسلَا ِحِیبَّذلا ، َابَأَو  ِحِیبَّذلا  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِءاْرفَْقلا ، ِضْرالا  ِیف  يَوتْراَو  َبِرَش  یّتَح  َءاْملا  َُهل  ُهللا  َعَْبنَأ  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َُهل ، ًاماظْعِإَو 
ُمالَّسلَا َنیِـضَرالاَو ، ِتاوامَّسلا  ِلْهَأ  َْریَخَو  َنِیلَـسْرُْملا  َدِّیَـس  ِِهلْـسَن  ْنِم  ُهللا  َلَعَج  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َمَْزمَز ، َِرفاحَو  ِجـیِجَْحلا  َِیقاس  ای  َْکیَلَع 
ُمالَّسلَا ِۀَّنَْجلا ، ِلْهَأ  ْنِم  ُهَّنَأ  َِملَعَو  ِروُّنلا  َۀَلِْـسلِس  ِمانَْملا  ِیف  يأَر  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  طاوْشَأ ، َۀَْعبَـس  ُهَلَعَجَو  ِۀَبْعَْکلا  َلْوَح  َفاط  ْنَم  ای  َْکیَلَع 

«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ًاعیِمَج  َِکئاْنبَأَو  َكِدادْجَأَو  َِکئابآ  یلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِدْمَْحلا ، َۀَْبیَش  ای  َْکیَلَع 
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( مالسلا هیلع  ) نانمؤمریما راوگرزب  ردپ  )و  هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ یمارگ  يومع  بلاطوبا  ترضح  ترایز 

ُمالَّسلَا ُهَرِصانَو ، ِلوُسَّرلا  َِلفاک  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  اهِسیِسَْأت ، َدَْعب  ِۀَبْعَْکلا  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  اهِسِیئَر ، َْنباَو  ِءاحْطَْبلا  َدِّیَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  »
ِدِّیَس ِةَرُْـصن  ِیف  ُهَسْفَن  ُلِذاْبلاَو  ِنیِّدلا ، ِنَع  ُّباّذلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِدَلَْبلا ، َۀَْضَیب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  یـضَتْرُْملا ، َابَأَو  یفَطْـصُْملا  َّمَع  ای  َْکیَلَع 

«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  َكَِدلَو  یلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِنِیلَسْرُْملا ،

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  یمارگ  رسمه  هجیدخ ، ترضح  ترایز 

ُمالَّسلَا َنیَِملاْعلا ، ِءاِسن  ِةَدِّیَـس  ِءارْهَّزلا  َۀَـمِطاف  َُّما  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِنِیلَـسْرُْملا ، ِدِّیَـس  َۀَـجْوَز  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِینِمْؤُْملا ، َُّما  ای  ِْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
ُمالَّسلَا َءادـْعالا ، ُْهنَع  ْتَعَفادَو  ْتَعاطَتْـسااَم  ُْهتَرَـصَنَو  ِءاِیْبنالا ، ِدِّیَـس  ِةَرُْـصن  ِیف  اَهلام  ْتَقَْفنَأ  ْنَم  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِتانِمْؤُْملا ، َلَّوَأ  ای  ِکـْیَلَع 

ِهللا ُۀَـمْحَرَو  ِْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  لْضَف ، ْنِم  ُهللا  ِكـالْوَأ  اـِمب  ِکـَل  ًاـئِینَهَف  ِلـِیلَْجلا ، ِهللا  َنِم  َمـالَّسلا  اَـهَغَّلبَو  ُلـِیئَْربَج ، اـْهیَلَع  َمَّلَـس  ْنَم  اـی  ِکـْیَلَع 
«. ُُهتاکََربَو

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  دنزرف  مساق  ترضح  ترایز 

َْنبااَی َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِبِیبَح  َْنبااَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِِّیبَن  َْنبااَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َْنب  َمِساـق  اـی  انَدِّیَـس  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
َۀَّنَْجلا َلَعَجَو  اضِّرلا ، َنَسْحَأ  ْمُکاضْرَأَو  ْمُْکنَع  یلاعَت  ُهللا  َیِـضَر  ِتاـنِمْؤُْملاَو ، َنِینِمْؤُْملا  َنِم  َکـِلْوَح  ْنَم  یلَعَو  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  یفَطْـصُْملا ،

«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ْمُکیوْأَمَو ، ْمُکَنَکْسَمَو  ْمَُکلِْزنَم 

ّخف يادهش  رازم  . 2

هراشا

یسوم  » یـساّبع هفیلخ  روتـسد  هب  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز ترـضح  نادنزرف  زا  رفن  دص  دودح  تسا  میعنت  دجـسم  کیدزن  هک  ناکم  نیا  رد 
: دندرگ یم  ترایز  نانآ  دنوش ، یم  ترایز  ناگداز  ماما  هک  ترایز  نامه  اب  دنا  هدش  هدرپس  كاخ  هب  و  هدیسر ، تداهش  هب  يداهلا »

ّخف يادهش  رازم 

ُِّما َۀَـجیِدَخ  یلَع  ُمالَّسلَا  ِْنیَـسُْحلاَو ، ِنَسَْحلا  ِْنیَدِّیَّسلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  اضِّرلا ، یَـضَتْرُْملا  ُمُکِیبَأ  یلَع  ُمالَّسلَا  یفَطْـصُْملا ، ُمُکِّدَـج  یلَع  ُمـالَّسلَا  »
ِیف ِیئاعَفُـش  ِةَرِخاّزلا ، ِمُولُْعلاِروُُحب  ِةَرِخاْفلا ، ِسوُفُّنلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِرِهاّطلا ، ِۀَِّمئالا  ِّمُأ  َۀَمِطاف  یلَع  ُمالَّسلَا  َنیَِملاْعلا ، ِءاِسن  ِةَدِّیَـس  ُِّما  َنِینِمْؤُْملا 

، ُۀَـمیِرَْکلا ُةَرِهاّطلا  ُۀَـفیِرَّشلا  ُصاخْـشالا  اهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِّقَْحلا ، ِةالُوَو  ِْقلَْخلا  ِۀَِّمئَأ  ِةَرِخَّنلا ، ِماظِْعلا  َیلِإ  ِحوُّرلا  ِدْوَع  َدـْنِع  ِیئاِیلْوَأَو  ِةَرِخْالا ،
َْملِع َِکلذ  ُمَْلعَن  ِنیِّدـلا ، ِمْوَی  یلِإ  ِهِدـْلُو  ِیف  َۀَـمامِْالا  َّنَأَو  ُهاـبَتُْجمَو ، ُهُِّیلَو  ًاـِّیلَع  َّنَأَو  ُهافَطْـصُمَو ، ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  ُهللا ، ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ 

«. َنوُدِهَتُْجم ْمِهِرْصَن  ِیفَو  َنوُدِقَتْعُم ، َِکلِذل  ُنَْحنَو  ِنیِقَْیلا ،

ربق نآ  رد  هک  تسا  هدوب  لیعامسا  ترضح  هناخ  یبرغ ، نکرو  یلامش  نکر  لصاف  ّدح  هبعک  هناخ  رانک  مارحلا  دجسم  لخاد  رد  لیعامسا : رجِح  . 3
فارطا هک  دوش  یم  هدافتسا  تایاور  یخرب  زاو  دراد . رارق  مالسلا ) مهیلع  ) ناربمایپ زا  يدایز  عمج  روبقو  رجاه  شردامو  لیعامسا  ترضح  كرابم 

. دنوش یم  ترایز  ناکم  نیا  رد  هک  تسا ، ناوارف  یهلا  يایبنا  روبق  هبعک  هناخ 
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هراشا

تمحر بلطو  رافغتـساو  اـعد  ناـکم  اـج  نآ  و  دریگ ، ماـجنا  تـمحر  نادواـن  ریز  لیعامـسا  رجِح  رد  عُّتمت  ّجـح  مارِحا  تـسا  ّبحتـسمو 
. دشاب یم  تجاحو 

لیعامسا رجِح  رد  مالسلا ) امهیلع  ) رجاهو لیعامسا  ترضح  ترایز 

، ِهِّیِفَص َْنباَو  ِهللا  َّیِفَـص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهِِّیبَن ، َْنباَو  ِهللا  َِّیبَن  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  هللا  ِلِیلَخ  َمیِهاْربِإ  ِْنبا  ِهللا  ِحِیبَذ  َلیِعامْـسِإ  انِدِّیَـس  یلَع  ُمالَّسلَا  »
َمیِهاْربِإ ِهِیبَأ  َةَوْعَد  ِهِیف  ُهللا  َباجَتْـساَو  ِمَّرَحُْملا ، ِهللا  ِْتَیب  َدـْنِع  ْعرَز  ِيذ  ِْریَغ  داِوب  ُهُوبَأ  ُهَنَکْـسَأ  َنیِح  مَْزمَز  َْرِئب  َُهل  ُهللا  َعَْبنَأ  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا 

ْمِْهَیلِإ يِوْهَت  ِساّنلا  َنِم  ًةَدـِْئفَأ  ْلَعْجاَف  َةالَّصلا  اوُمیُِقِیل  انَّبَر  ِمَّرَحُْملا  َِکْتَیب  َدـْنِع  ْعرَز  ِيذ  ِْریَغ  داِوب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُْتنَکْـسَأ  یِّنِإ  انَّبَر  َلاَق " : َنیِح 
ِمانَْملا ِیف  يرَأ  یِّنِإ  ُهُوبَا " : َُهل  َلاق  ْذِإ  یلاعَت  ِهللاِْرمَِال  ًۀَعاط  ِْحبَّذِلل  ُهَسْفَن  َمَّلَس  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا   " َنوُرُکْـشَی ، ْمُهَّلَعل  ِتارَمَّثلا  َنِم  ْمُْهقُزْراَو 
ْحبِذـِب ُهادَـفَو  َحـْبِّذلا  ُْهنَع  ُهللا  َعَفَدَـف   " َنیِِرباّـصلا ، َنـِم  ُهللا  َءاـش  ْنِإ  ِینُدِجَتَـس  ُرَمْؤـُت  اـم  ْلَْـعفا  ِتـَبَأ  اـی  َلاـق  يَرت  اذاـم  ْرُْظناَـف  َکَُـحبْذَأ  یِّنَأ 

اّنِم ْلَّبَقَت  انَّبَر  ُلیِعمْـسِإَو  ِْتیَْبلا  َنِم  َدِـعاوَْقلا  ُمیِهاْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإَو  یلاعَت " : ُهللا  َلاق  امَک  ِۀَـبْعَْکلا  ِءاِنب  یلَع  ُهابَأ  َناعَأ  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، میِظَع
ِدْعَْولا َقِداص  َناک  ُهَّنِإ  َلیِعامْـسِإ  ِباتِْکلا  ِیف  ْرُکْذاَو  ِِهلْوَِقب " : ِِهباتِک  ِیف  یلاعَت  ُهللا  ُهَحَدَـم  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا   " ُمِیلَْعلا ، ُعیِمَّسلا  َْتنَأ  َکَّنِإ 

َدِّیَـس ًادَّمَُحم  ِِهتَّیّرُذ  ْنِم  ُهللا  َلَعَج  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا   " ًاّیِـضْرَم ، ِهِّبَر  َدـْنِع  َناـکَو  ِةاـکَّزلاَو  ِةـالَّصلِاب  ُهَلْهَأ  ُُرمْأَـی  َناـکَو  ًاـِّیبَن  ًـالوُسَر  َناـکَو 
َْکیَلَع ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِِّیبَن  َقحِْسا  َکیِخَأ  یلَعَو  ِهللا ، ِلِیلَخ  َمیِهاْربِإ  َکِیبَأ  یلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  َنیِِّیبَّنلا  َمَتاخَو  َنِیلَـسْرُْملا 

، ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  َرَجاه  ِةَِرباّصلا  ِةَرِهاّطلا  َکِّمُأ  یلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِۀَمَّظَعُْملا ، ِۀَکَرابُْملا  ِۀَـعُْقْبلا  ِهِذـِهب  َنِینُوفْدَْـملا  ِهللا  ِءاِیْبنَأ  ِعیِمَج  یلَعَو 
ِهللا ُۀَـمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلاَو  ْمُِکتَراـیِز ، ْنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُهللا  ُهَلَعَج  ـالَو  ِهـِلآَو ، ِهـْیَلَع  ُهللا  یَّلـص  دَّمَُحم  ِءاوـِل  َتَْـحت  ْمُِـکتَْرمُز  ِیف  ُهللا  اَنَرَـشَح 

. نک ادها  ترضح  نآ  هب  ار  شباوث  و  ناوخب ، ترایز  زامن  تعکر  ود  سپ  ُُهتاکََربَو .»

لیعامسا رجح  رد  مالسلا ) مهیلع  ) ماظع يایبنا  ریاس  ترایز 

هک ار  یترایز  یناوخ  یم  نانآ  یمامت  ترایز  ّتین  هب  ای  نیعمجا  مهیلع  هللا  مالـس  یهلا  ماظع  يایبنا  زا  کیره  هبّیط  حاورا  ترایز  ّتین  هب 
هک ترایز  نیا  دـنا . هدروآ  تارایّزلا  لماک  رد  هیولوق  نباو  بیذـهت ، رد  یـسوط  خیـش  موحرمو  یفاک ، فیرـش  باتک  رد  ینیلُک  موحرم 

ترایز رد  هدش ، هداد  رارق  لّوا  هعماج  ترایز  ناونع  هب  باتک  نیا  لّوا  لصف  ردو  دشاب ، یم  ِِهئایِفْصَأَو »... ِهللا  ِءاِیلْوَأ  یلَع  ُمالَّسلَا   » نآ لّوا 
تانمؤمو نینمؤمو  دوخ  ياربو  یتسرف ، یم  تاولـص  دَّمحم  لآ  دَّمحم و  رب  رایـسب  نآ  نایاپ  زا  سپ  و  تسا ، زیاج  هکّربتم  ياهدـقرم  همه 

. ینک یم  اعد  یهاوخب  هک  وحن  ره  هب 

همّرکم هّکم  هکربتم  نکاما  مّوس : شخب 

همّرکم هّکم  هکربتم  نکاما 

ره زا  مرحو  تسا ، هدش  هتفرگ  رظن  رد  مرح  ناونع  هب  يا  هدودحم  همّظعم ، هّکم  فارطا  مرح : دودح  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  یناهج  زکرم 
ناسنا و يارب  نما  ّلحم  ار  ّدح  نآ  لاعتم  دنوادخو  تشذگ ، ّدح  نآ  زا  مارحا  نودب  دوش  یمن  هک  تسا  يّدح  نآ  زا  ترابع  هّکم  بناج 

دودح هنیدم و  هار  رد  هک  تسا ، میعنت  دجسم  لامـش  بناج  زا  . 1 دشاب : یم  رارق  نیا  زا  مرح  هدودـحم  تسا . هداد  رارق  ناهایگ  ناویح و 
دودح مارحلادجسم  ات  نآ  هلصافو  نمی  هار  رس  هک  تسا ، ْنِبل  ُۀَئاِضا  ّلحم  بونج  بناج  زا  . 2 دراد . هلصاف  مارحلادجسم  ات  رتمولیک  شش 
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ّدح نیا  زا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسرو  هتفرگ ، رارق  فئاط  هار  رـس  هک  تسا  هنارعج  قرـش  بناج  زا  . 3 دشاب . یم  رتمولیک  هدزاود 
. تسا ناوضر  تعیب  لحم  و  هّدج ، قباس  هار  رانک  رد  هک  دشاب ، یم  یـسیَمُش )  ) هّیبیَدُح هقطنم  برغ  بناج  زا   4 دندش . مرُحم  هرمع  يارب 

هدش رکذ  کسانم  هیهقف و  بتک  ردو  دـنیامن ، هّجوت  نادـب  دـیاب  نیمزرـس  نیا  هب  نیدراو  جاّجح و  هک  تسا  یماکحا  ياراد  هقف  رد  مرح 
. تسا

هّکم رهش  دجاسم  زا  یخرب 

رازاب کـیدزن  هک  ّنِج ، دجـسم  . 1 تسا : هلمج  نآ  زا  هک  دراد ، دوـجو  يداـیز  یخیراـت  دـجاسم  مارحلا  دجـسم  رب  هوـالع  هّکم  رهـش  رد 
زاـمن تعکر  ود  نآ  رد  تسا  راوازـس  و  دـشاب ، یم  نأّـشلا  میظع  ربماـیپ  رب  ّنج  هکراـبم  هروس  لوزن  ّلـحم  و  تسا ، نایفـسوبا  هب  فورعم 

اپ هب  ار  يزوریپ  مچرپ  اجنآ  دنداد  روتـسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  هّکم  حتف  زا  دـعب  هک  هیاّرلا ، دجـسم  . 2 دوش . هدناوخ  ّتیحت 
. هیاّرلا دجسم  مان  هب  دنا  هتخاس  يدجسم  اج  نآ  تبسانم  نیا  هبو  دنتشاد ،

هبعک تایصوصخو  مارحلا  دجسم 

رازه دص  اب  دنک  یم  يربارب  نآ  رد  زامن  کی  دشاب ، یم  ریظن  یب  تفارش  تلیضف و  رد  هک  تمظع  اب  رایسب  تسا  يدجسم  مارحلا  دجسم 
طسو رد  هبعک  دُرب . ار  هرهب  رثکاّدح  مارحلادجـسم  يونعم  ياه  تلیـضف  زاو  هدرمـش  تمینغ  ار  تقو  یتسیاب  سپ  رگید ، دجاسم  رد  زامن 

ِکَمَّظَع يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  :» وگب ینیب  یم  ار  هبعک  نوچو  رتم . دودح 15  عافترا  هب  لکش ، بعکمو  هداس  ییانب  اب  دراد  رارق  مارحلا  دجـسم 
«. َنیَِملاْعِلل ًيدُهَو  ًاکَرابُم  ًاْنمَأَو  ِساّنِلل  ًَۀباثَم  ِکَلَعَجَو  ِکَفَّرَشَو 

هبعک ناکرا 

رجِح زا  فاوط  رد  یبرغ : نکر  دراد . رارق  هبعک  رد  زا  دعب  یلامـش ، ای  یقارع  نکر  تسا . بوصنم  نآ  رد  دوسألا  رجح  هک  یقرـش : نکر 
یقرش نکر  يذاحمو  یبرغ  نکر  زا  دعب  تسا ، فورعم  ینامی  نکر  مان  هب  هک  یبونج : نکر  یـسر . یم  نآ  هب  يرذگ  یم  هک  لیعامـسا 
دورو رد  ینامی  نکر  ص478 ، ج1 ، نایبلا ، عمجم  .) دشاب یم  تشهب  هب  ام  دورو  رد  ینامی  نکر  دومرف : مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تسا ،

ترضح تسد  هب  و  دراد ، رارق  هبعک  یقرش  نکر  رد  هک  تسا  یلکش  یـضیب  گنر  هایـس  گنـس  دوسألا : رَجَح  دـشاب 1 ) یم  تشهب  هب  ام 
هبعک رد  لباقم  ینامی  نکر  کیدزن  مَزَْتُلم : دشاب . یم  مینو  رتم  کی  نیمز  حطس  زا  نآ  عافترا  تسا . هدیدرگ  بصن  ( مالـسلا هیلع  ) میهاربِا

، َُکْتَیب ُْتیَْبلا  َّمُهّللَا  : » دناوخب ار  اعد  نیاو  هدنابـسچ ، اجنآ  هب  ار  دوخ  ناسنا  تسا  ّبحتـسمو  تسا . رافغتـسا  اعد و  ياج  اجنآ  دشاب و  یم 
هک تسا  یناکم  نآ  تسا و  مزتلم  نامه  راجَتْـسُم : دـیامن . شزرمآ  بلط  ادـخ  زاو  ِراّنلا .»... َنِم  َِکب  ِذـِئاْعلا  ُماقَم  اذـهَو  َكُدـْبَع ، ُدـْبَْعلاَو 

ياجو تمحر  لوزن  ّلحم  اجنآو  هتفرگ ، رارق  لیعامـسا  رجِح  فرط  رد  هبعک  يالاب  تمحر : نادوان  دـنرب . یم  هانپ  اج  نادـب  ناراـکهانگ 
شالت مدرم  اج  نیا  رد  نوچ  دنا  هدیمان  میطحو  دراد ، رارق  دوسألا  رجحو  هبعک  برد  نیب  هک  تسا  یّلحم  میِطَح : تسا . رافغتساو  عّرـضت 

رجِح هک  تسا  يا  هریاد  مین  ینحنم  راوید  مان  میطح  دـنا  هتفگ  یخربو  دـنروآ . یم  راشف  رگیدـکی  هبو  هدومن  رجح  مالتـسا  اـت  دـننک  یم 
زا رتم  ـالاب و 44/1  زا  رتم  ضرعو 52/1  رتم  عافترا 31/1  هب  هبعک  هناـخ  یبرغو  یلامـش  هیواز  ود  نیب  اـمو  هدومن ، روصحم  ار  لیعامـسا 

. تسا رتم  هد  دودح  طسو  تمسق  زا  هناخ  راوید  ات  میطح )  ) لیعامسا رجِح  راوید  ییاهن  هلصافو  دراد ، رارق  نییاپ 

لیعامسا رجِح 

لیعمسا ترضح  ربق  و  دراد ، رارق  هبعک  یلامش  بناج  رد  هک  رتمیتناس  رتم و 30  کی  عافترا  هب  يراوید  اب  هریاد  مین  لکـش  هب  تسا  ییانب 
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. تسا اج  نآ  رد  مه  مالسلا ) مهیلع  ) ایبنا زا  یعمج  روبق  تایاور  ضعب  ربانبو  دشاب ، یم  اج  نآ  رد  ترضح  نآ  ردام  رجاه ، و 

میهاربا ماقم 

هک دراد ، رارق  یگنس  نآ  رد  و  هدش ، هطاحا  هشیش  اب  هک  کچوک  يدبنگ  ياراد  رتم ، دودح 13  هلصاف  هب  هبعک ، کیدزن  رد  تسا  یلحم 
نآ رد  شکرابم  ياهاپ  رثاو  تسا ، هدرک  توعد  ادخ  ّجح  هب  ار  مدرمو  هداتسیا ، نآ  رب  مالّسلا  هیلع  لیلخ  میهاربا  ترـضح  دوش  یم  هتفگ 

. دنروآ یم  ياجب  ماقم  نیا  تشپ  ار  دوخ  فاوط  زامن  مرتحم  جاجح  دشاب ، یم  ادیپ 

مزمز

، ثداوح دـمآ  شیپ  خـیرات و  لوط  رد  و  تخاس ، يراج  لیعامـسا  ترـضح  ياپ  ریز  رد  دوخ  فطل  هب  دـنوادخ  هک  تسا  یبآ  هاـچ  ماـن 
ّیبن ّصاخ  هّجوت  دروم  نآ  بآ  دریگ و  یم  رارق  مارحلا  هللا  تیب  جاّجُح  هدافتسا  دروم  زین  نآ  بآ  ًالعفو  هدیدرگ ، یبوریالو  تَّمرم  اهراب 

. تسافش بجوم  كرابم و  مزمز ، بآ  دنا . هتسج  یم  كّربت  نادب  نینمؤم  مالسا  خیرات  لوط  رد  و  تسا ، هدوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا
، يدیـشون مزمز  بآ  زا  یتقو  هدش : دراو  تیاور  ردو  دندومرف . یم  تساوخرد  ار  مزمز  بآ  هنیدـم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 

. تسا بحتسم  فاوط  زامن  زا  دعب  مزمز  بآ  ندیشون  مْقُسَو .» ءاد  ِّلُک  ْنِمًاءافِشَو  ًاعِساوًاقْزِرَو  ًاِعفانًاْملِع  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا  : » وگب

هورم افص و 

، دـشاب یم  هوکـشاب  اـبیز و  رایـسب  هورمو  افـص  هرظنم  دـنراد . رارق  هبعک  یقرـش  لامـش  تمـس  رد  هورمو  یقرـش  بوـنج  تمـس  رد  اـفص 
هدیدرگ صّخـشم  زبس  غارچو  گنر  اب  نآ  دودح  هک  دننک ، تکرح  َهلَوْرَه »  » روط هب  ار  یعـس  زا  رتم  داتفه  بیرق  اهدرم  تسا  بحتـسمو 

. تسا

بلاط یبا  بعِش 

)و هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  تدالو  ّلحم  و  هدش ، عقاو  هورمو  افص  یکیدزن  رد  مارحلادجـسم و  یقرـش  لامـش  رد  بلاط  یبا  بعش 
ناکرشم طسوت  تثعب  زا  سپ  دنا و  هدرک  یم  یگدنز  ناکم  نیمه  رد  بلطملادبع  مشاه و  ینب  نادناخ  تسا . مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف 

میظنت و يا  هماندهع  دندمآ و  درگ  هودنلاراد  رد  شیرق  نارـس  زا  يا  هدع  نیخّروم  لقن  قبط  دـندش . يداصتقا  هرـصاحم  لاس  هس  دودـح 
زا دعب  ماجنارـس  دنهد ، رارق  رازآ  تیذا و  تحتو  يداصتقا  میرحت  ار  اهنآو  يریگتخـس  بلطملادبع  نادـنزرف  هب  تبـسن  هک  دنتـسب  نامیپ 

. دندرک هراپ  ار  هماندهعو  هدش  نامیشپ  نیکرشم  زا  رفن  جنپ  نامیپ  نیا  زا  لاس  هس  تشذگ 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) مرکا ربمایپ  تدالو  ّلحم 

ّیبن بات  ملاع  رون  هعقب  نیا  رد  هدش ، عقاو  همّرکملا » ۀّکم  ۀبتکم   » مان هب  يا  هناخباتک  اجنآ  رد  هک  تسا  یناد  یم  هورم  افص و  یکیدزن  رد 
رد ار  اعد  نیا  مرتحم  جاّجح  دومن . یگدنز  هنمآ  شردام  رانک  رد  یتّدـم  لحم  نیمه  ردو  دـیبات ، نایناهج  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا
ِّلُک ْنِم  اَنبُوُلق  ْرِّهَط  ِءاـمَّسلا ، ِیْحَو  یلَع  َکـِنیِمَأَو  یـضَتْرُْملا ، َکـِلوُسَرَو  یفَطْـصُْملا ، َکِِّیبَن  ِهاـِجب  َّمُهّللَا  : » دـنناوخ یم  سّدـقم  ناـکم  نیا 

. ِمارْکِْالاَو ِلالَْجلااَذ  ای  َِکئاِقل ، یلِإ  ِقْوَّشلاَو  َِکئادـْعَأ ، ِةاداعُمَو  َِکئاِیلْوَأ ، ِةالاُوم  یلَع  اَْنتِمَأَو  َکـِتَّبَحَمَو ، َِکتَدَـهاشُم  ْنَع  انُدِـعاُبی  فْصَو 
ُهُدـْبَع ًادَّمَُحم  َّنَأَو  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  ًاِصلُْخم ، ًاـِصلاخ  ِۀَـمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  اذـه  اـنِمْوَی  ْنِم  ِفیِرَّشلا  ِّلَـحَْملا  اَذـه  ِیف  ُتْعَدْوَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا 

«. ُُهلوُسَرَو
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ارِح راغ 

زا لبق  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  هک  ارِح  ِراغ  مان  هب  دشاب  یم  يراغ  نآ  رد  و  هکم ، رهـش  لخاد  رد  تسا  یهوک  مسا  رونلا ، لبج 
نآ رب  لیئربج  بجر ، رد 27  هکنیا  ات  تفاتـش ، یم  نآ  يوس  هب  یتصرف  ره  رد  و  تخادرپ ، یم  دـنوادخ  تداـبع  رّکفت و  هب  نآ  رد  تثعب 
رگا تسا  بسانم  دـش . ثوعبم  تّوبن  هب  ترـضح  نآ  َقَلَخ "  يِذَّلا  َکِّبَر  ِمْسِاب  ْأَْرِقا  قلع "  هروس  تایآ  ندروآ  اـبو  دـش ، لزاـن  ترـضح 

لوسر ياسرف  تقاط  تامحز  دای  رود  هار  زا  ترـضح  نآ  ترایز  ندناوخو  زامن  تعکر  ود  ندـناوخ  اب  يدـش ، ارح  راغ  ندـید  هب  ّقفوم 
. يراد یمارگ  ار  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا

رْوَث هوک 

هللا یلـص  ) ادخ لوسر  هک  تسا  يراغ  هوک  نآ  رد  هدش ، عقاو  مارحلادجـسم  یخـسرف  ود  رد  ًابیرقت  هّکم ، رهـش  نییاپ  رد  هک  تسا  یهوک 
دبع نب  روث  هک  تهج  نآ  زا  ، دـنا هدـیمان  رّوثلا  لبج  ار  هوک  نیا  و  دـندش ، ناـهنپ  نآ  رد  هنیدـم  بناـج  هب  ترجاـهم  تقو  رد  هلآو ) هیلع 

دـصق هب  هک  هدرک ، لقن  روث  هوک  يارب  ار  اعد  نیا  کسانم  رد  هللا ) همحر  ) يراصنا خیـش  موحرم  تسا . هدرک  لوزن  نآ  رد  یناـمز  فاـنم 
ُمَْلعَت َکَّنِإ  َّمُهّللَا  ، انَرُوُما ِْریَْخلِاب  ِْمتْخاَو  اَنبُوُلق ، ْرَِّونَو  انَروُدُـص ، ْحَرْـشاَو  انَرُوُما ، ْرِّسَی  ِهِقیِّدِـصَو  ِِهنیِمَأَو  دَّمَُحم  ِهاـِجب  َّمُهّللَا  : » یناوخ یم  ءاـجر 

ِیف ُتْعَدْوَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َْتنَأ . ّالِإ  َبُونُّذلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِإَف ال  ِیبُونُذ ، ِیل  ْرِفْغاَف  یِـسْفَن  ِیف  ام  ُمَْلعَتَو  ِیتَجاح  ُمَْلعَتَو  ِیتَرِذْعَم ، ْلَْبقاَف  ِیتَِینالَعَو  يِّرِس 
«. ُُهلوُسَرَو ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ  یِّنَأ  ًاِصلُْخم ، ًاِصلاخ  ِۀَمایِْقلا  ِمْوَی  یلِإ  اذه  انِمْوَی  ْنِم  ِفیِرَّشلا  ِّلَحَْملا  اَذه 

تافَرَع

جراخ مرح  ّدح  زاو  تسا ، هدـش  عقاو  يرتمولیک  دودح 21  تفاسم  رد  هّکم  لامـش  رد  هک  تسا  يراومهو  عیـسو  نابایب  تافرع  نیمزرس 
هب تبسنو  دندیـسر ، رگیدکی  هب  نیمزرـس  نیا  رد  ینالوط ، ییادج  زا  دعب  مالـسلا ) امهیلع  ) اّوح مدآ و  هک  تسا  ینیمزرـس  تافرع  تسا .

ینیمزرـس تافرع  تسا . هدرک  شیوخ  هانگ  هب  فارتعا  نیمزرـس  نیا  رد  مدآ  هک  تسا  ینیمزرـس  تاـفرع  دـندیدرگ . فراـعو  انـشآ  مه 
رد ار  هفرع  فورعم  ياعد  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماماو  دـنیوگ ، یم  همحّرلا » لبج   » ار تافرع  هوک  تسا ، باجتـسم  نآ  رد  اـعد  هک  تسا 

. تشذگ ًالبق  نآ  هب  طوبرم  ياهاعد  تاّبحتسم و  و  دشاب ، یم  جح  ناکرا  زا  تافرع  رد  فوقو  دندناوخ . هوک  نیمه  رانک 

( مارحلارعشم  ) هفلَدزُم

دودح ریخا  ياه  لاس  رد  تسا ، هدش  هدـیمان  مارحلارعـشَم  ای  هفلدُزم  ینِم ، تمـس  رد  رِّسَُحم  يداو  ات  تافرع  تمـس  رد  نیَمَزأم  ياهتنا  زا 
هیعدا تاّبحتـسم و  دشاب ، یم  جح  ناکرا  زا  نیعولّطلا  نیب  هّجح  يذ  مهد  بش  رد  رعـشم  هب  فوقو  هدـش . يراذـگ  تمالع  مارحلارعـشم 

. دش نایب  ًالبق  رعشم  هب  طوبرم 

انِم

مارحلارعشم هّکم و  نیب  یقرش  بناج  رد  یمک  هلـصاف  رد  و  دشاب ، یم  مرح  وزج  هک  هبقع  هرمج  رِّسَُحم و  يداو  نایم  تسا  ینیمزرـس  انم ،
. دشاب یم  رتم »  3600  » دودح نآ  لوطو  تسا ، انم  هفلدُزم ، فرط  رد  رّـسحم  يداو  ات  تسا  هّکم  ییاهن  ّدـح  هک  هبقع  هرمج  زا  دراد . رارق 

تساوخرد اّنمت و  ادخ  زا  تفگ  میهاربا  ترـضح  هب  راصح  نیا  رد  نیما  لیئربج  هک  تسا  نآ  دنا  هتفگ  انم  ار  اج  نیا  هک  یتاهج  زا  یکی 
. نک
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ْفیَخ دجسم 

ضعب ردو  مهدزاودو ، مهدزای  بش  هتوتیبو  ریـصقت  ای  قلح  ینابرق ، تارمج ، یمر  دراد . رارق  انم  رد  تسا و  تمظعاـب  رایـسب  دـجاسم  زا 
. تشذگ ًالبق  ْفیَخ  دجسمو  انم  ّبحتسم  لامعا  دوش . ماجنا  انم  رد  دیاب  هک  تسا  یلامعا  زا  هجح  يذ  مهدزیس  بش  دراوم 

هنیدمو هّکم  هار  نیب  هسّدقم  نکاما  مراهچ : شخب 

هنیدمو هّکم  هار  نیب  هسّدقم  نکاما 

ساّبع نب  هللادبع  ربق  دننام : دراد ، دوجو  هنیدمو  هّکم  هار  ریـسم  رد  هک  تسا  يا  هسّدقم  دهاشَمو  نکاما  زا  يدای  تمـسق  نیا  شخب  نایاپ 
رد هنمآو  هّدـج ، رد  اّوح  ربق  هکم ، یخـسرف  ود  رد  عقاو  فَرَـس  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  رـسمه  هنومیم  ربق  فئاط ، يداو  رد 

ثراحلا نب  هللادبع  نفدمو  ردب ، رد  ردب  ادهـش  روبق  و  هفحُج ، زا  لیم  ود  ای  لیم  هس  هلـصاف  اب  هفحُج  یکیدزن  رد  مخ  ریدغ  دجـسم  ءاوبَا ،
هدرپس كاخ  هب  هنیدـم  يرتمولیک   17 ءاحوَر »  » رد و  دـش ، دیهـش  يدایز  ياه  مخز  رثا  رد  ردـب  گنج  زا  هعجارم  رد  هک  بلطملادـبع  نب 

: میوش روآدای  ار  یبلاطم  هصالخ  روطب  اهنآ  زا  یخرب  هرابرد  باتک  همتاخ  رد  تسا  بسانم  دش .

مخ ریدغ  دجسم 

هیلع ) قداـص ماـما  زا  هیقف »  » رد قودـص  خیـش  موحرم  تسا . هدـش  عقاو  نآ  یلیم  ود  رد  رگید  تیاور  هب  هفحُج و  یلیم  هس  رد  مخ  ریدـغ 
. تسا ّبحتسم  مخ  ریدغ  دجسم  رد  زامن  هک  هدرک  تیاور  مالسلا )

ءاوبَا

هللادبع شرـسمه  ربق  ترایز  زا  سپ  بهو  تنب  هنمآ  بانج  ادـخ  لوسر  ردام  هک  هفحُج ، تاقیم  یلیم  هدزیـس  رد  تسا  يا  هیرق  مان  ءاوبَا ،
. دش هدرپس  كاخ  هب  لحم  نآ  رد  و  تفر ، ایند  زاو  دش  ضیرم  هیرق  نآ  رد  هکم  يوس  هب  تعجارمو  هنیدم ، رد 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترضح  یمارگ  ردام  بهو  تنب  هنمآ  ترایز 

ِدِّیَـس ُرُون  اِهنِیبَج  ْنِم  َعَطَـس  ْنَم  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِفَرَّشلا ، یَلْعَِأب  ُهللا  اَهَّصَخ  ْنَم  ای  ِْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُةَرَّهَطُْملا ، ُةَرِهاّـطلا  اَُـهتَّیَأ  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
َْتلََزن ْنَم  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِۀَّنَْجلا ، ُبُجُح  اَهل  َْتبِرُـضَو  ُۀَِکئالَْملا ، اَِهلْجَِال  َْتلََزن  ْنَم  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُءامَّسلاَو ، ُضْرالا  ِِهب  ْتَءاضَأَف  ِءاِیْبنالا ،
ِبِیبَح َّمُأ  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َّمُأ  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِءاِیْبنالا ، ِْریَخ  ِةَدالِِوب  اهَنْرََّشبَو  ِۀَّنَْجلا ، ِبارَـش  ْنِم  اهَْنیَقَـسَو  ُنیِْعلا ، ُروُْحلا  اَِهتَمْدِِخل 

«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  ِلوُسَر  یلَعَو  ِْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  لْضَف ، ْنِم  ُهللا  ِكاَتآ  اِمب  َِکل  ًائِینَهَف  ِهللا ،

ردَب

هب ترـضح  نآ  باحـصا  زا  نت  هدراهچ  نآ  ناـیرج  رد  هک  تسویپ  عوقو  هب  اـجنآ  رد  يربک  ردـب  گـنج  يرجه ، مّود  لاـس  ناـضمر  رد 
ُمالَّسلَا ِهللا ، ِْدبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِِّیبَن  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلَا  : » ییوگ یم  ادهـش  نآ  ترایز  رد  دندیـسر ، تداهش 

َراْصنَأ ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِدـیِحْوَّتلاَو ، ِنامیِْالا  ِْتَیب  َلْهَأ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنُونِمْؤُْملا ، ُءادَـهُّشلا  اهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  َنیِرِهاّـطلا ، ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  یلَع 
ْمُکافَطْـصاَو ِِهنیِدـِل  ْمُکَراتْخا  ِدَـق  َهللا  َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِراّدـلا ، یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِِهلوُسَر  َراـْصنَأَو  ِهللا  ِنیِد 
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یلَع ُْمْتِلُتق  ْمُکَّنَأ  ُدَهْشَأَو  ُهَنوُد ، ْمُکِسُْفنَِأب  ُْمتْدُجَو  ِِهلوُسَر ، ِۀَّنُـسَو  ِهللا  ِنیِِدل  ُْمتْرَـصَنَو  ِهِداهِج ، َّقَح  ِهللا  ِیف  ُْمتْدَهاج  ْدَق  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  ِِهلوُسَِرل ،
ِهِمارْکِإ ِعِضْوَمَو  ِِهناوْضِر  ِّلَحَم  ِیف  انَفَّرَعَو  ِءازَْجلا ، َلَْـضفَأ  ِِهلْهَأَو  ِمالْـسِْالا  ِنَعَو  ِهِِّیبَن  ْنَع  ُهللا  ُمُکازَجَف  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِهللا  ِلوُسَر  ِجاـْهنِم 

َنَِمل ْمُکَّنَأَو  َهللا ، َبَراح  ْدَقَف  ْمَُکبَراح  ْنَم  َّنَأَو  ِهللا ، ُبْزِح  ْمُکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ًاقِیفَر ، َِکئلوُأ  َنُسَحَو  َنیِِحلاّصلاَو ، ِءادَهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  َنیِِّیبَّنلا  َعَم 
ِهللا ُۀَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  َنیِعَمْجَأ ، ِساّنلاَو  ِۀَِکئالَْملاَو  ِهللا  ُۀَـنَْعل  ْمُکَلَتَق  ْنَم  یلَعَف  َنُوقَزُْری ، ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءایْحَأ  ْمُه  َنیِذَّلَا  َنیِِزئاْفلا ، َنِیبَّرَقُْملا 

«. ُُهتاکََرب َو 

هذبر

یـضرع 40-24 طخ  یلوط 41-18 و  طخ  رب  یبرغ ، زاجح  ياه  هوک  رد  هنیدـم  یقرـش  لامـش  يرتمولیک  دودح 200  هلـصاف  رد  هذبر » »
، جح تاقیم  .) دراد هلـصاف  هنیدمزارتمولیک  70 دودـح هک  تسا  هنیدـم  هب  میـصق  هار  زا  نآ ، هب  ندیـسر  يارب  هار  نـیرت  کـیدزن  درادرارق .

تسا ّبحتسمو  . دنشاب یم  نوفدم  اج  نآ  رد  هباحـص  زا  یعمج  يرافغ و  رذوبا  بانج  ( رکـسع یـضاق  یلع  دیـس  تساجک ؟ هذبر  ش48 ،
ُۀَمْحَرَو ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِهللا  ِلوُسَر  َبِحاص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُّيِرافِْغلا ، ِّرَذ  ابَأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » دینک ترایز  تارابع  نیا  هب  ار  رذوبا 
َقَدْصَأ ۀَجَْهل  ِيذ  یلَع  ُءارْضَْخلا  ِتَّلَظَأ  الَو  ُءاْربَْغلا  ِتَّلَقَأ  ام  ِِهلآَو : ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِهللا  ُلوُسَر  ِهِّقَح  ِیف  َلاق  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُُهتاکََربَو ، ِهللا 

، ِمالْـسِْالا ِیف  َِکئالَِبل  ًارِکاش  ًاِرئاز  َُکْتیَتَأ  ِملاظ ، َْملُظ  الَو  ِمئـال ، َۀَـمَْول  ِهللا  ِیف  ْفَخَی  َْملَو  ِّقَْحلاـِب ، َقَطَن  ْنَم  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ّرَذ ، ِیبَأ  ْنِم 
، َکـَتامَم ِینَتیُِمیَو  َکـَتایَح ، ِینَِییُْحی  ْنَأ  َنِیلـِـضاْفلا  َنـیِرِّیَْخلا  ِۀََـعباتُمَو  ِهللا  ِتاذ  یف  ِۀـَنوُشُْخلاَو  ِۀـَـجْهَّللا  ِقْدـِِـصب  َکَّصَخ  يِذَّلا  َهللا  ُلَأْـسَأَف 

ِیف ْمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِِهلآَو  ِِهلوُسَر  َْنَیبَو  َکَْنَیبَو  اـنَْنَیب  ُهللا  َعَمَج  َتْذـَبان ، ْنَم  ِةَذـَبانُمَو  َتْرَْکنَأ ، اـم  ِراـْکنِإ  یلَع  َكَرَـشْحَم ، ِینَرُـشْحَیَو 
«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ِِهتَمْحَر ، ِّرَقَتْسُم 

هرونم هنیدم  هیعدا  لامعا و 

رفس بادآ 

رفس هیعدا  بادآ و 

ناسنا تسا  بحتسم  ّتیصو :  1 مینک : یم  هراشا  اهنآ  زا  یخرب  هب  اجنیا  رد  ام  و  تسا ، رایـسب  رفـس  هیعدا  بادآ و  جـح  تاـقیقحت  زکرم 
هرابرد زین  مالـسلا ) مهیلع  ) تیب لـها  تاـیاور  رد  نویُد . يادا  هبجاو و  قوقح  هب  تبـسن  ًاـصوصخ  دـنک ، ّتیـصو  رفـس  هب  عورـش  زا  لـبق 
ربمغیپ زا  نایانـشآو : ینید  ناردارب  ندومن  هاـگآ   2 تسا . هدـش  يدایز  دـیکأت  دراد ، رفـس  دـصق  هک  یـسک  يارب  هژیو  هب  ندرک  ّتیـصو 

رفـس تساوخ  هاـگره  هک  تسا  نیا  یکی  دوخ ، ینید  ردارب  رب  ناملـسم  قوقح  زا  دـندومرف : هک  هدـش  تیاور  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
رئازلا ۀفحت  رد  یسلجم  رفس : ياعد   3 دنیایب . شرادید  هب  تعجارم  زا  سپ  هک  دراد  قح  ینامیا  ناردارب  رب  وا  و  دزاس ، علّطم  ار  نانآ  دنک 

ِهللا ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَعَو  ِهللاِاب  ّـالِإ  َةَُّوقـالَو  َلْوَحـالَو  ِهللااـِبَو  ِهللا  ِمِْسب  : » دـیوگب و  دـنک ، لـسغ  ترفاـسم  زا  شیپ  هک  تسا  بحتـسم  دـیامرف : یم 
ًازْرِحَو ًاروُهَطَو  ًارُون  ِیل  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا  يِْربَق . ِِهب  ْرَِّونَو  يِرْدَص  ِِهب  ْحَرْـشاَو  ِیْبلَق  ِِهب  ْرِّهَط  َّمُهّللَا  َنیِعَمْجَأ . ْمِْهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَـص  ِهللا  ِنَع  َنِیقِداّصلاَو 

امَو ِیبَصَعَو  یُِّخمَو  يِرََـشبَو  يِْرعَـشَو  یِمَدَو  یِماظِعَو  یِحِراوَجَوِیْبلَق  ْرِّهَطَو  ُرَذْـحَأَو ، ُفاخَأ  اّمِم  ءوُسَو  ۀَـهاعَو  ۀَـفآَو  ءاد  ِّلُـک  ْنِم  ًءافِـشَو 
هداوناخ  4 " ٌریِدَق .» ءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  َنیَِملاْعلا " ، َّبَر  ای  َْکَیلِإ  ِیتَقافَو  يِْرقَفَو  ِیتَجاح  َمْوَی  ًادِهاش  ِیل  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا  یِّنِم . ُضْرالا  ِتَّلَقَأ 

دمح و مّود  تعکر  رد  دیحوت و  هروس  دمح و  لّوا  تعکر  رد  درازگبزامن ، تعکر ) راهچ  یلوق  ربانب  و   ) تعکر ود  دـنک و  عمج  ار  دوخ 
هک تیفیک  نیا  هب  دنک  ریخ  بلط  دنوادخ  زا  دیوگب و  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) ءارهز ترـضح  تاحیبست  زامن  زا  دـعب  و  دـناوخب ، ار  ردـق  هروس 
رب تاّیحت  تاولـص و  و  دروآ ، اـجب  ار  یهلا  ياـنث  دـمح و  و  دـناوخب ، ار  یـسرکلا  ۀـیآ  و  ۀَِـیفاع ،» ِیف  ًةَرَیِخ  ِِهتَمْحَِرب  َهللا  ُریِخَتْـسَأ  : » دـیوگب

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب
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ِنامیِْالا ِلـِیبَِسب  یِّنِم  َناـک  ْنَمَو  يِدـْلُوَو  ِیلاـمَو  ِیلْهَأَو  یِـسْفَن  َمْوَْیلا  َکُعِدْوَتْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » دـیوگب و  دتـسرفب ، وا  لآ  لوسر و  ترـضح 
َّمُهّللَا َنُوبِغار . َْکَیلِإ  ّانِإ  َکَلْـضَف  اْنُبلْـسَت  الَو  َِکتَمْحَر  ِیف  انْعَمْجا  َّمُهّللَا  اْنیَلَع . ْظَفْحاَو  ِنامیِْالا  ِْظفِِحب  انْظَفْحا  َّمُهّللَا  َِبئاْغلاَو . ْمُْهنِم  َدِـهاّشلا 

اَذـه َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِةَرِخْالاَو . اْینُّدـلا  ِیف  ِدـَلَْولاَو  ِلاْملاَو  ِلْهالا  ِیف  ِرَْظنَْملا  ِءوُسَو  ِبَلَْقنُْملا  ِۀـَبآَکَو  ِرَفَّسلا  ِءاـثْعَو  ْنِم  َکـِب  ُذوُعَن  اـّنِإ 
: دـیوگب تساوخ  رگا  و  َنیِمِحاّرلا .» َمَحْرَأ  ای  َِکئاِیلْوَأ  ِیفَو  َکِیف  ُهوُجْرَأَو  ُُهلِّمَؤُأ  اـم  ِینْغِّلَبَف  َّمُهّللَا  ، َکـَْیلِإ ًاـبُّرَقَتَو  َکـِتاضْرَِمل  ًاـبَلَط  َهُّجَوَّتلا 

َبَلَط ّالِإ  اْهَیلِإ  ُأَْجلَا  ۀَلیِح  الَو  اْهیَلَع ، ُلِکَّتَا  ةَُّوق  الَو  َْکَیلِإ ، ّالِإ  ِیب  يِوْأَی  ءاجَر  الَو  َكِْریَِغل ، یِّنِم  ۀَِقث  ِالب  اذـه  یِهْجَو  ِیف  ُتْجَرَخ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  »
ُّبِحُأ اّمِم  یِهْجَو  ِیف  َکِْملِع  ِیف  ِیل  َقَبَـس  اـِمب  ُمَلْعَأ  َْتنَأَو  َِکتَدـِئاع ، ِنْسُح  یلِإ  ًانوُکُـسَو  َکـِباوَِثل  ًاـضُّرَعَتَو  َکـِتَمْحَر  َءاـِغْتباَو  َكاـضِر 

َکِظْفِح ْنِم  ًازْرِحَو  َكِْوفَع  ْنِم  اًفُْطلَو  َِکتَمْحَر  ْنِم  ًافَنَک  َّیَلَع  ْطُْسباَو  ءاوَْال ، ِّلُک  َّیِـضْقَمَو  ءالَب  ِّلُـک  َریِداـقَم  یِّنَع  ْفِرْـصاَف  َّمُهّللَا  ُهَرْکَأَو .
ْعَفْداَو ِیلَمَأ ، ِۀَقیِقَحَو  َياوَه  ِۀَـقَفاُوم  یلَع  َِکئاضَق  َعیِمَج  ِهِیف  ِّبَرای  ِیل  ْقِّفَوَو  َِکتافاعُم ، ْنِم  ًاعامِجَو  َِکتَمِْعن  ْنِم  ًامامَتَو  َِکقْزِر  ْنِم  ًۀَعَـسَو 
ْنَمِیف ِینَُفلَْخت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ام  َعَم  َياْینُدَو  ِیتَرِخِال  ِیل  ًاْریَخ  َِکلذ  ْلَعْجاَو  یِّنِم ، ِِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  اّمِم  یِـسْفَن  یلَع  ُرَذْـحَأ  اـمَو ال  ُرَذْـحَأ  اـم  یِّنَع 
ِْظفِحَو ةَرْوَع  ِّلُک  ِنیِـصَْحت  ِیف  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ًاِبئاغ  ِهِیف  ُُفلَْخت  ام  ِلَْـضفَِأب  ِیتَنازُح  ِعیِمَجَو  ِیناوْخِإَو  ِیلاـمَو  ِیلْهَأَو  يِدـْلُو  ْنِم  ِیئارَو  ُْتفَّلَخ 

اْینُّدلا ِیف  َروُرُّسلاَو  اضِّرلا  ِِهب  ِیل  ُعَمَْجت  ام  ِلامَکَو  هوُرْکَم  ِّلُک  ِفْرَـصَو  روُذْحَم  ِّلُک  ِۀَیافِکَو  ۀَئِّیَـس  ِّلُک  ِعافِدَو  ۀَـمِْعن  ِّلُک  ِمامَتَو  ۀَعیِـضَم  ِّلُک 
ِیلامَو یِـسْفَنَو  ِینیِد  َمْوَْیلا  َکُعِدْوَتْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  اضِّرلا . َدَْعبَو  یـضَْرت  یّتَح  َکَتَدابِعَو  َکَتَعاطَو  َكَرْکُـشَو  َكَرْکِذ  ِیْنقُزْرا  َُّمث  ِةَرِخْالاَو ،
اْنُبلْـسَت ـالَو  َكِراوِج  ِیف  اـْنلَعْجا  َّمُهّللَا  اـْنیَلَع . ْظَـفْحاَو  اـنْظَفْحا  َّمُهّللَا  َِبئاـْغلاَو . اـّنِم  َدِـهاّشلا  ِظَـفْحا  َّمُهّللَا  ِیناوْخِإ . َعـیِمَجَو  ِیتَّیِّرُذَو  ِیلْهَأَو 

ُلق ساّنلا "و"  ِّبَِرب  ُذوعَأ  ُلق  دـمح و"  هروس  رفـس ، زا  شیپ  رفاسم  هک  هدـش  تیاور   5 لْضَفَو .» ۀَِـیفاعَو  ۀَـمِْعن  ْنِم  اِنب  ام  ْرِّیَُغت  الَو  َکَتَمِْعن 
تـسا رارق  نیا  زا  هک  ار  نارمع  لآ  هروـس  ات 194  تایآ 191  ِرْدَـقلا "و  ِۀَـلَیل  ِیف  ُهانلَزنَأ  ّانِإ   " هروس یـسرُکلا و  ُۀـیآ  قَلَفلا " و  ِّبَِرب  ُذوعَأ 
ْمِِهبُونُج یلَعَو  ًادوُُعقَو  ًاماِیق  َهللا  َنوُرُکْذَی  َنیِذَّلا  ِباْبلالا *  ِیلوُِال  تایَال  ِراهَّنلاَو  ِْلیَّللا  ِفالِتْخاَو  ِضْرالاَو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َّنِإ  دناوخب " :

امَو ُهَْتیَزْخَأ  ْدَقَف  َراّنلا  ِلِخُْدت  ْنَم  َکَّنِإ  انَّبَر  ِراّنلا *  َباذَع  انِقَف  َکَناْحبُـس  ًالِطاب  اذه  َْتقَلَخ  ام  انَّبَر  ِضْرالاَو  ِتاوامَّسلا  ِْقلَخ  ِیف  َنوُرَّکَفَتَیَو 
 * ِراْربالا َعَم  انَّفََوتَو  اِنتائِّیَس  اّنَع  ْرِّفَکَو  اَنبُونُذ  اَنل  ْرِفْغاَف  انَّبَر  اّنَمآَف  ْمُکِّبَِرب  اُونِمآ  ْنَأ  ِنامیِِْالل  يِداُنی  ًایِدانُم  انْعِمَس  انَّنِإ  انَّبَر  راْصنَأ *  ْنِم  َنیِِملاّظِلل 

َِکتَرْدُِقبَو ُِلئاّصلا  ُلوُصَی  َِکب  َّمُهّللَا  : » دـیوگب سپـس   " داعیِْملا . ُِفلُْختال  َکَّنِإ  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  انِزُْختالَو  َِکلُـسُر  یلَع  انَتْدَـعَو  ام  اِنتآَو  انَّبَر 
َِکتَّیَِرب ْنِم  َِکتَرَیِخَو  َکِْقلَخ  ْنِم  َِکتَْوفَِـصب  َُکلَأْسَأ  َْکنِم ، ّالِإ  ةَُّوق  ُوذ  اهُدـِلَتْمَی  ًةَُّوقالَو  َِکب  ّالِإ  لْوَح  ِيذ  ِّلُِـکل  َلْوَحـالَو  ُلـِئاّطلا  ُلوُطَی 

ِْضقاَو ُهَنُْمیو ، ُهَْریَخ  ِیْنقُزْراَو  ُهَّرُضَو ، ِمْوَْیلا  اَذه  َّرَـش  ِینِفْکاَو  ْمِْهیَلَعَو ، دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  ِِهَتلالُـسَو  ِِهتَْرتِعَو  َکِِّیبَن  دَّمَُحم 
ۀَّنُج ِیف  َنوُکَا  یّتَح  ۀَّیِذَا ، یلَع  ِیل  ةَرُْدق  ِيذ  ِّلُکَو  ِۀَّیِوَْغلا  ِۀَـیِغاّطلا   ِ ۀَـیافِکَو ِۀَِّیْنمُْالِاب  ِرَفَّظلاَو  ِۀَّبَحَْملا  ِغُوُلبَو  ِۀَِـبقاْعلا  ِنْسُِحب  ِیتافِّرَـصَتُم  ِیف  ِیل 

ٌقِراط ِیب  َّلُحَیالَو  ِدارُْملا  ِنَع  ٌّداص  ِینَّدُصَیال  یّتَح  ًارُْـسی ، ِهِیف  ِِقئاوَْعلا  َنِمَو  ًاْنمَأ  ِفِواخَْملا  َنِم  ِهِیف  ِیْنلِدـْبَأَو  ۀَـمِْقنَو ، ءالَب  ِّلُک  ْنِم  ۀَمْـصِعَو 
عادو هداوناخ  اب  سپس   6 ُریِصَْبلا .» ُعیِمَّسلاَوُهَو  ٌءْیَـش  ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْنَمای  ُریِـصَت ، َْکَیلِإ  ُرُومُْالاَو  ٌریِدَق ، ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ِدابِْعلا ، َيذَا  ْنِم 
فرط زا  ولج و  زا  ار  یـسرکلا  ۀیآ  دمح و  هروسو  دیوگب ، ار  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  ترـضح  حیبست  و  دتـسیاب ، هناخ  ِرد  رب  و  دـنک ،

ْنَم ای  ِیْنبِّیَُخت  الَف  َِکب ، ُْتِقثَو  ْدَقَو  ِینَْتلَّوَخ  امَو  ِیلامَو  ِیلْهَأ  ُْتفَّلَخ  َْکیَلَعَو  یِهْجَو  ُتْهَّجَوَْکَیلِإ  َّمُهّللَا  : » دیوگب و  دـناوخب ، پچ  تسار و 
. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  یِـسْفَن  یلِإ  ِیْنلِکَتالَو  ُْهنَع  ُْتبِغ  امِیف  ِینْظَفْحاَو  ِِهلآو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ُهَظِفَح . ْنَم  ُعِّیَُـضی  ـالَو  َُهدارَأ  ْنَم  ُبِّیَُخیـال 

ِهِدـْلُو ْنِم  ِۀَِّمئالاَو  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  َکِِّیلَوَو  َکِِّیبَن  َةَرایِز  ِیْنقُزْراَو  َكَدِالبَو  َكَداـبِع  ِیل  ْرِّخَـسَو  َدارُْملا  َِیل  ْبِّبَـسَو  َُهل  ُتْهَّجََوت  اـم  ِینْغَِّلب  َّمُهّللَا 
، َبَطْعَأَو َّلِکَأَف  يِْریَغ  یلِإ  الَو  یِـسْفَن  یلِإ  ِیْنلِکَتـالَو  ِیلاوْحَأ ، ِعیِمَج  ِیف  ِۀـَنوُعَْملِاب  َکـْنِم  ِینَّدـُمَو  ُمـالَّسلا ، ُمِْهیَلَعَو  ِْهیَلَع  ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  ِعیِمَجَو 

ِهللا یَلَع  ُْتلَّکََوت  ِهللاِابَو ، ِهللا  ِمِْسب  : » ییوگ یم  زاب  و  َْکَیلِإ .» َهَّجََوت  ْنَم  َهَجْوَأ  ِیْنلَعْجا  َّمُهّللَا  یلوُْـالاَو . ِةَرِخْـالا  ِیف  ِیلْرِفْغاَو  يْوقَّتلا ، ِینْدِّوَزَو 
، ِهللا َیلِإ  ّالِإ  ِهللا  َنِم  َّرَفَم  الَو  اْجنَمالَو  َأَْجلَمالَو  ِهللا  َیلِإ  ًۀَـبْغَرَو  ِهللا  َنِم  ًۀَـبْهَر  ِهللا  َیلِإ  يِْرمَأ  ُتْضَّوَفَو  ِهللا  َیلِإ  يِرْهَظ  ُتْأَْـجلَاَو  ِهللااـِب  ُْتنَعَتْـساَو 

َّلَجَو َكُراج  َّزَع  َْتنَأ ، ّالِإ  َءوُّسلا  ُفِرْـصَی  الَو  َْتنَأ ، ّالِإ  یِهلِإ  ِْریَْخلِاب  ِیتْأَیال  ُهَّنَِال  َْتلَـسْرَأ  يِذَّلا  َکِِّیبَِنبَو  َْتلَْزنَأ  يِذَّلا  َِکباتِِکب  ُْتنَمآ  ِّبَر 
نوریب هناخ  زا  دناوخب و  ار  اعد  نیا  حبـص  ماگنه  سک  ره  : » هدش تیاور  َكُْریَغ .» َهلِإ  الَو  َكُؤالآ  ْتَمُظَعَو  َكُؤامْـسَأ  ْتَسَّدَقَتَو  َكُؤانَث 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 402 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


دوخ لزنم  هب  حبـص  ات  دـسرن  وا  هب  ییالب  دـناوخب ، ار  اـعد  نیا  دوش و  ماـش  رگا  و  ددرگرب ، هناـخ  هب  اـت  دـسرن  وا  هب  ییـالب  ماـش  اـت  دور ،
هروس و  یـسرکلا » ۀـیآ   » و ُهاْنلَْزنَأ » ّانِإ   » هروس و  هبترم ، هدزای  ار  ٌدَـحَأ » ُهّللا  َوُه  ْلـُق   » هروس نآ  زا  سپ   7 ص241 ) ج76 ، راحب ، .«) ددرگزاب
هیلقن هلیـسو  هب  ندـش  راوس  هظحل  رد  و  دـشکب ، دوخ  ندـب  رب  تسد  دـعب  و  دـناوخب ، ار  ِقَلَْفلا » ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ْلـُق   » و ِساـّنلا » ِّبَِرب  ُذوُعَأ  ْلـُق  »

َّالِإ َهلِإ  الَو  ُدْمَْحلاَو ِِهللا  ِهللا  َناْحبُـس  : » دـیوگب هبترم  تفه  سپ  (، 13 فرخز :  "  ) َنِینِْرقُم َُهل  اّنُک  امَو  اذه  انل  َرَّخَـس  يِذَّلا  َناْحبُـس  دـیوگب " :
رفس هدارا  هک  یماگنه  مالسلا ) هیلع  ) رقاب ماما  باحصا  زا  يدرم  هدش : تیاور  . » دشاب نکمم  هچره  هب  دهد  هقدص  ترفاسم  زا  لبق   8 ُهللا .»
یم رفس  گنهآ  هاگره  مالسلا ) امهیلع  ) نیسحلا نب  ّیلع  مردپ  دومرف : وا  هب  ترضح  دنک ، یظفاحادخ  ات  دمآ  ترضح  نآ  تمدخ  درک ،

هقدص هدرک و  رکش  ار  ادخ  درک ، یم  تعجارم  تمالـس  هب  رفـس  زا  نوچ  و  دیرخ ، یم  دنوادخ  زا  نداد  هقدص  اب  ار  دوخ  یتمالـس  درک ،
امَو يِرَفَس  َۀَمالَسَو  ِیتَمالَس  ِۀَقَدَّصلا  ِهِذِهب  ُْتیَرَتْشا  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » دیوگب هقدص  نداد  زا  دعب  ص233 ») ج9 ، ص231 ؛ ج76 ، راحب ، .) داد یم 
ُهللا َّالِإ  َهلِإ  ال  ُمیِرَْکلا ، ُمِیلَْحلا  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  : » دـیوگب سپ  ِلـیِمَْجلا .» ِنَسَْحلا  َکِـغالَِبب  یِعَم  اـم  ْغَِّلبَو  ِینْغَِّلبَو  یِعَم  اـم  ْمِّلَـسَو  ِینْمِّلَـسَف  یِعَم ،

َنِیلَـسْرُْملا یَلَع  ٌمالَـسَو  ِمیِظَْعلا ، ِشْرَْعلا  ِّبَرَو  َّنُهَْنَیب  امَو  َّنِهِیف  اـمَو  ِْعبَّسلا  َنیِـضَرالا  ِّبَرَو  ِْعبَّسلا  ِتاواـمَّسلا  ِّبَر  ِهللا  َناْحبُـس  ُمیِظَْعلا ، ُِّیلَْعلا 
، دیِرَم ناْطیَـش  ِّلُک  ْنِمَو  دِینَع  راّبَج  ِّلُک  ْنِم  ًاراج  ِیل  ْنُک  َّمُهّللَا  َنیِرِهاّطلا . َنِیبِّیَّطلا  ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ُهللا  یَّلَـصَو  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو 

َّمُهّللَا ُُهْتیَـسَن . ْمَأ  ُُهتْرَکَذ  اذه  يِرَفَـس  ِیف  ُهللا  َءاش  امَو  ِهللا  ِمِْسب  ِیتَلَجَعَو  ِینایِْـسن  ْيَدَی  َْنَیب  ُمِّدَُقا  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ُتْجَرَخ . ِهللا  ِمِْسبَو  ُْتلَخَد  ِهللا  ِمِْسب 
اهِیف انْرِّیَـسَو  َضْرـالااََنل  ِوْطاَو  انَرَفَـس  اـْنیَلَع  ْنِّوَـه  َّمُهّللَا  ِلـْهالا . ِیف  ُۀَـفِیلَْخلاَو  ِرَفَّسلا  ِیف  ُبِحاّـصلا  َْتنَأَو  اـهِّلُک  ِرُومُْـالا  یَلَع  ُناعَتْـسُْملا  َْتنَأ 

َِۀبآَکَو ِرَفَّسلا  ِءاثْعَو  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِراّنلا . َباذَـع  اِنقَو  انَْتقَزَر  امِیف  اَنل  ْكِرابَو  انَرْهَظ  اَنل  ِْحلْـصَأ  َّمُهّللَا  َکـِلوُسَر . ِۀَـعاطَو  َکـِتَعاِطب 
ِیف ِینُْفلْخاَو  ِهِیف  ِیْنبَحْـصاَو  ُهَتَّقَـشَمَو  ُهَدُْعب  یِّنَع  ْعَْطقا  َّمُهّللَا  يِرِـصانَو . يِدُضَع  َْتنَأ  َّمُهّللَا  َِدلَْولاَو . ِلاْملاَو  ِلْهالا  ِیف  ِرَْظنَْملا  ِءوُسَو  ِبَلَْقنُْملا 
َّنَمَو ِمالْـسِِْالل  انادَه  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  : » دیوگب دش ، هیلقن  هلیـسو  رب  راوس  هک  یماگنه  و  ِمیِظَْعلا .» ِِّیلَْعلا  ِهللاِاب  ّالِإ  َةَُّوقالَو  َلْوَحالَو  ْریَِخب  ِیلْهَأ 

. َنیَِملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْـمَْحلاَو   " َنُوِبلَْقنَُمل ، انِّبَر  یلِإ  ّانِإَو  َنِینِْرقُم  َُهل  اّنُک  امَو  اذـه  اَنل  َرَّخَـس  يِذَّلا  َناْحبُـس  ِِهلآَو " ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَحُِمب  اْنیَلَع 
ّالِإ َْریَط  َّمُهّللَا ال  َِکناوْضِرَو . َِکتَرِفْغَم  یلِإ  ُُغْلبَیَو  غالَب  ِْریَخ  یلِإ  ُُغْلبَی  ًاغالَب  انْغَِّلب  َّمُهّللَا  ِْرمالا ، یَلَع  ُناعَتْسُْملاَو  ِرْهَّظلا  یَلَع  ُلِماْحلا  َْتنَأ  َّمُهّللَا 

ار یـسرکلا  ۀیآ  بش  ره  رفـس  رد  هک  یـسک  تسا  لوقنم  مالـسلا ) هیلع  ) قداص مامازا   9 َكُْریَغ .» َِظفاحالَو  َكُْریَخ  ّـالِإ  َْریَخ  ـالَو  َكُْریَط 
ناما رد  ات  دناوخب  ار  اعد  نیا  رفس  رد   10 ص252 ) ج76 ، راحب ، ص266 ؛ قالخالا ، مراکم  .) دنامب ملاس  تسوا  اب  هچنآ  دوخ و  دـناوخب ،

ُتْـضَّوَف َْکَیلِإَو  یِهْجَو ، ُتْهَّجَو  َْکَیلِإَو  یِـسْفَن ، ُتْمَلْـسَأ  َْکَیلِإ  َّمُهّللَا  ِهللا . ِلِیبَس  ِیفَو  ِهللا  َیلِإَو  ِهللا  َنِمَو  ِهللاِابَو  ِهللا  ِمِْسب  : » دـشاب راگدرورپ 
، َِکتَُّوقَو َِکلْوَِحب  یِّنَع  ْعَفْداَو  ِیتَْحت  ْنِمَو  ِیقوَف  ْنِمَو  ِیلامِـش  ْنَعَو  ِینیِمَی  ْنَعَو  یِْفلَخ  ْنِمَو  َّيَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ِنامیِْالا  ِْظفِِحب  ِینْظَفْحاَف  يِْرمَأ ،

دودـح زا  تبقارم  لامعا و  رد  صالخا  هب  نارگید  زا  شیب  تسا  راوازـس  مرتحم  نارئاز  رب   11 ِمیِظَْعلا .» ِِّیلَْعلا  ِهللاِاب  ّالِإ  َةَُّوقالَو  َلْوَحال  ُهَّنِإَـف 
، دروآ مهارف  ار  هناخ  بحاص  تیاضر  دـیاب  نامهم  و  دـنور ، یم  راگدرورپ  ینامهم  هب  هکنیا  زا  هتـشذگ  اریز  دنـشاب ، هتـشاد  مامتها  یهلا 

يدّـمحم بان  مالـسا  يامن  مامت  هنییآ  دـیاب  ص8 ) ج12 ، هعیـشلا ، لئاسو  «،) ًاْنیَـش اْنیَلَع  اُونوُکَت  الَو  ًاْنیَز  اـَنل  اُونوُک  : » فیرـش ثیدـح  قبط 
ّتنـس لها  ناردارب  تاعامج  رد  دنهد ، يرتشیب  مامتها  تقو  لّوا  رد  بجاو  ياهزامن  هب  و  هدوب ، دوخ  لامعا  بقارم  تسا  مزال  و  دنـشاب ،
یناریا رئاز  کی  نأش  رد  هک  دننک  يراک  هاگآان  دارفا  یضعب  دیابن  هتـساوخن  يادخ  و  دنوش ، دنم  هرهب  تعامج  باوث  زا  ات  دننک ، تکرش 

ات دهد  قیفوت  ام  همه  هب  دنوادخ  دـهد . رارق  عاعُّشلا  تحت  مه  ار  نیریاس  هحلاص  لامعا  هجیتن  رد  و  ددرگ ، نارگید  ترفن  بجوم  هدوبن و 
، زامن ره  زا  دعب  رفاسم  هک  هدش  دیکأت  رفس  رد   12 تسا . هدومرف  دنوادخ  هک  میـشاب  هنوگنآ  مییامن و  لمع  دوخ  ینید  فیاظو  هب  میناوتب 
هب تسا  مزال  رفـس  رد  رگیدـکی : هب  کمک  هنـسح و  قالخا   13 ُرَبْکَأ .» ُهللاَو  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ـال  َو  ِهِّلل  ُدْـمَْحلاَو  ِهللا  َناْحبُـس  : » دـیوگب هبترم  یس 
زا ار  وا  لاعتم  دـنوادخ  ات  دـشابن ، نادرگور  نارگید  تاجایتحا  ندروآرب  زا  و  هدوب ، مدقـشیپ  اهراک  ماجنا  رد  و  هدرک ، کمک  ناـهارمه 

کمک نارگید  هب  دناوتب  هک  تسا  یـسک  نآ  دارفا  نیرتدب  رفـس ، رد  تسا : هدمآ  ثیدـح  رد  دـهد ، تاجن  ترخآ  ایند و  ياه  يراتفرگ 
بوخ قالخا  اب  ناهارمه ، ناتـسود و  اـب  هک  هدـش  شرافـس  ًادـیکا  نینچ  مه  دـشاب . نارگید  کـمک  رظتنم  دـنک و  یهاـتوک  یلو  دـیامن 
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. میشاب رابدرب  روبص و  اه  یتخس  تالکشم و  رد  هژیو  هبو  مییامن ، کمک  نانآ  هب  هدومن و  دروخرب  شوخو ،

تارایز هیعدا و  ّلوا : لصف 

هکرتشم تارایز  هیعدا و 

رَبْکَأ ُهللاَا  هبترم  هس  يداد ، ار  زامن  مالس  هاگره  هدش  لقن  هریغ  و  هللا ) همحر  ) یـسوط خیـش  حابـصم  زا  هنازور :» ياهزامن  هکرتشم  تابیقعت 
، ُهللا َّالِإ  َهلِإ  ال  َنوُِملْـسُم ، َُهل  ُنَْحنَو  ًادِـحاو  ًاهلِإ  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  : » وگب سپـس  نک و  دـنلب  اه  شوگ  يذاحم  ات  ار  اه  تسد  کی  ره  رد  و  وگب ،

َزَْجنَأ ُهَدْحَو ، ُهَدْحَو  ُهَدْحَو  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  ال  َنِیلَّوالا ، اَنِءابآ  ُّبَرَو  انُّبَر  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  ال  َنوُکِرْشُْملا ، َهِرَک  َْولَو  َنیِّدلا  َُهل  َنیِِـصلُْخم  ُهاّیِإ  ّالِإ  ُُدبْعَن  الَو 
ِهِدَِیب ُتوُمَی ، ٌّیَح ال  َوُهَو  ِییُْحیَو ، ُتیُِمیَو  ُتیُِمیَو ، ِییُْحی  ُدْمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  ُهَلَف  ُهَدْحَو ، َبازْحالا  َمَزَهَو  ُهَْدنُج ، َّزَعَأَو  ُهَْدبَع ، َرَـصَنَو  ُهَدْعَو ،

ْنِم ِینِدـْها  َّمُهّللَا  : » وگب هاگنآ  ِْهَیلِإ .» ُبُوتَاَو  ُموُّیَْقلا  ُّیَْحلا  َوُه  ّـالِإ  َهلِإ  ـال  يِذَّلا  َهللا  ُرِفْغَتْـسَأ  : » وگب سپ  ٌریِدَـق .» ءیَـش  ِّلُـک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ،
اهَّلُک ِیبُونُذ  ِیل  ْرِفِْغا  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  َکَناْحبُـس ال  َِکتاکََرب ، ْنِم  َّیَلَع  ْلِْزنَأَو  َکـِتَمْحَر ، ْنِم  َّیَلَع  ْرُْـشناَو  َِکلْـضَف ، ْنِم  َّیَلَع  ِْضفَاَو  َكِدـْنِع ،

ِِهب َطاحَأ  ّرَـش  ِّلُک  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأَو  َکُْملِع  ِِهب  َطاحَأ  ْریَخ  ِّلُک  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َْتنَأ . ّالِإ  ًاعیِمَج  اـهَّلُک  َبُونُّذـلا  ُرِفْغَی  ـال  ُهَّنِإَـف  ًاـعیِمَج ،
َِکتَّزِعَو ِمیِرَْکلا  َکِهْجَِوب  ُذوُعَأَو  ِةَرِخْالا ، ِباذَـعَو  اْینُّدـلا  ِيْزِخ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأَو  اـهِّلُک ، يِرُومُأ  ِیف  َکَـتَِیفاع  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َکُْـملِع .

َّنِإ اِهتَیِصاِنب ، ٌذِخآ  َْتنَأ  ۀَّباد  ِّلُک  ِّرَـش  ْنِمَو  اهِّلُک  ِعاجْوالا  ِّرَـش  ْنِمَو  ِةَرِخْالاَو  اْینُّدلا  ِّرَـش  ْنِم  ٌءْیَـش  اْهنِم  ُِعنَتْمَی  ِیتَّلا ال  َِکتَرُْدقَو  ُماُرت  ِیتَّلا ال 
َْملَو ًاَدلَو  ْذِخَّتَی  َْمل  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  ُتوُمَی  يِذَّلا ال  ِّیَْحلا  یَلَع  ُْتلَّکََوت  ِمیِظَْعلا ، ِِّیلَْعلا  ِهللاِاب  ّالِإ  َةَُّوق  الَو  َلْوَحالَو  میِقَتْسُم ، طارِـص  یلَع  یِّبَر 

زا شیپ  و  ییوگ ، یم  ار  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترـضح  حیبست  سپ  ًارِیبْکَت .» ُهْرِّبَکَو  ِّلُّذلا  َنِم  ٌِّیلَو  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ِْکلُْملا  ِیف  ٌکیِرَـش  َُهل  ْنُکَی 
ْذِخَّتَی َْمل  ًادَمَـص  ًادْرَف  ًادَـحَأ  ًادِـحاو  ًاهلِإ  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهللا  ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  ْنَأ  ُدَهْـشَأ  : » وگب هبترم  هد  ینک  تکرح  دوخ  ياـج  زا  هکنآ 

هدش دراو  رایسب  تلیضف  باتفآ ، بورغ  عولط و  ماگنه  ماش و  حبـص و  زامن  بیقعت  رد  صوصخ  هب  لیلهت ، نیا  يارب  و  ًاَدلَو .» الَو  ًۀَبِحاص 
، ِِهلالَج ِّزِعَو  ِهِهْجَو  ِمَرَِکل  یِغَْبنَی  امَکَو  ُُهلْهَأ  َوُه  امَکَو  َحَّبَُـسی  ْنَأ  ُهللا  ُّبُِحی  امَکَو  ٌءْیَـش  َهللا  َحَّبَـس  اـمَّلُک  ِهللا  َناْحبُـس  : » ییوگ یم  سپ  تسا ،

َلَّلَه امَّلُک  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  الَو  ِِهلالَج ، ِّزِعَو  ِهِهْجَو  ِمَرَِکل  یِغَْبنَی  امَکَو  ُُهلْهَأ  َوُه  امَکَو  َدَمُْحی  ْنَأ  ُهللا  ُّبُِحی  امَکَو  ٌءْیَـش  َهللا  َدِـمَح  امَّلُک  ِهِّلل  ُدْـمَْحلاَو 
ْنَأ ُهللا  ُّبُِحی  امَکَو  ٌءْیَـش  َهللا  َرَّبَک  امَّلُک  ُرَبْکَأ  ُهللاَو  ِِهلالَج ، ِّزِعَو  ِهِهْجَو  ِمَرَِکل  یِغَْبنَی  امَکَو  ُُهلْهَأ  َوُه  امَکَو  َلَّلَُهی  ْنَأ  ُهللا  ُّبُِحی  اـمَکَو  ٌءْیَـش  َهللا 
َّیَلَع اِهب  َمَْعنَأ  ۀَـمِْعن  ِّلُک  یلَع  ُرَبْکَأ  ُهللاَو  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  الَو  ِهِّلل  ُدْـمَْحلاَو  ِهللا  َناْحبُـس  ِِهلالَج ، ِّزِعَو  ِهِهْجَو  ِمَرَِکل  یِغَْبنَی  امَکَو  ُُهلْهَأ  َوُه  اـمَکَو  َرَّبَُکی 

ِْریَخ ْنِم  َُکلَأْسَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِۀـمایِْقلا . ِمْوَی  یلِإ  ُنوُکَی  َْوأ  َناک  ْنَّمِم  ِهِْقلَخ  ْنِم  دَـحَأ  ِّلُک  یلَعَو 
ُهللا َدِهَشَو  یـسرکلا "  ۀیآ  دمح و  هروس  یناوخ  یم  سپ  ُرَذْحَأ .» ام ال  ِّرَـش  ْنِمَو  ُرَذْحَأ  ام  ِّرَـش  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأَو  وُجْرَأ ، ام ال  ِْریَخَو  وُجْرَأ  ام 
َنِم نآ "  رخآ  ُهللا " و  ُمُکَّبَر  َّنِإ  نآ "  لّوا  هک  فارعا  هروـس  زا  تسا  هیآ  هس  نآ  و   ) هرخـس هیآ  ِکـْلُْملا " و  َکـِلاَم  َّمُهّللا  ِلـُق  هیآو "  }

 ". نیَِملاْعلا ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  َنِیلَسْرُْملا  یَلَع  ٌمالَـسَو  َنوُفِـصَی  اّمَع  ِةَّزِْعلا  ِّبَر  َکِّبَر  َناْحبُـس  ییوگ : یم  هبترم  هس  سپ  تسا ، َنِینِـسْحُْملا " 
ْنِمَو ُبِسَتْحَأ  ُْثیَح  ْنِم  ِیْنقُزْراَو  ًاـجَرْخَمَو  ًاـجَرَف  يِْرمَأ  ْنِم  ِیل  ْلَـعْجاَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  : » ییوگ یم  هبترم  هس  سپس 

نـساحم سپ  دوب ، نادـنز  رد  هک  یماگنه  درک  مالـسلا ) هیلع  فسوی ) ترـضح  میلعت  لیئربج  هک  تسا  ییاـعد  نیاو  ُبِسَتْحَأ .» ـال  ُْثیَح 
ِلآ َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  َّبَر  اـی  : » وـگب هبترم  تفه  هتفرگ ، نامـسآ  هب  ار  پچ  تسد  فـک  و  ریگ ، تسد  هـب  ار  دوـخ 

ِینْرِجَأَو ِینْمَحْراَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِمارْکِْالاَو ، ِلالَْجلا  اَذ  اـی  : » وگب هبترم  هس  لاـح  ناـمه  هب  دَّمَُحم .» ِلآ  َجَرَف  ْلِّجَعَو  دَّمَُحم 
ِرِهاّـطلا ِنوُزْخَْملا  ِنُونْکَْملا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » ییوگ یم  ار و  ٌدَـحَأ "  ُهللا  َوُه  ْلـُق  هبترم "  هدزاود  یناوخ  یم  سپ  ِراـّنلا .» َنِم 
َُکلَأْسَأ ِراّنلا ، َنِم  ِباقِّرلا  َكاّکَف  ایَو  يراسُْالا  َِقلْطُم  ایَو  ایاطَْعلا  َبِهاو  ای  ِمیِدَْقلا ، َِکناْطلُـسَو  ِمیِظَْعلا  َکِمْـسِاب  َُکلَأْسَأَو  ِكَرابُْملا ، ِرْهُّطلا 

َُهلَّوَا ِیئاعُد  َلَعَْجت  ْنَأَو  ًانِمآ ، َۀَّنَْجلا  ِینَلِخُْدتَو  ًاِملاس  اْینُّدلا  َنِم  ِینَجِرُْخت  ْنَأَو  ِراّنلا ، َنِم  ِیتَبَقَر  َِقتُْعت  ْنَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ 
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ْنَم ال ای  : » ناوخب هضیرف  ره  بیقعت  رد  هک  تسا  هّیولع  هفیحـص  رد  و  ِبُویُْغلا .» ُمّالَع  َْتنَأ  َکَّنِإ  ًاحالَـص ، ُهَرِخآَو  ًاـحاَجن  ُهَطَـسْوَأَو  ًاـحالَف 
زین و  َِکتَرِفْغَمَو .» َِکتَمْحَر  َةَوالَحَو  َكِْوفَع  َدَْرب  ِیْنقِذَأ  َنیِِّحلُْملا ، ُحاْحِلا  ُهُمِْرُبی  ْنَم ال  ای  َنُوِلئاّسلا  ُهُطِّلَُغی  ْنَم ال  اـی  عْمَـس ، ْنَع  ٌعْمَـس  ُُهلَغْـشَی 
ْنِإ ِِهب ، ِینَتْرَمَأ  ام  یلِإ  ََکل  ًَۀباجِإَو  ًۀَـعاطَو  ًامیِظْعَت  ّالِإ  اهِیف  َْکنِم  ۀَـبْغَر  الَو  اْهَیلِإ  َْکنِم  ۀَـجاِحل  اُهْتیَّلَـص ال  ِیتالَـص  ِهِذـه  یِهلِإ  : » ییوگ یم 
زا دعب  زین  و  َنیِمِحاّرلا .» َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  ِناْرفُْغلاَو  ِلُوبَْقلِاب  َّیَلَع  ْلَّضَفَتَو  ِینْذِخاُؤت  الَف  اهِدوُجُـس  َْوأ  اهِعوُکُر  ْنِم  ٌصْقَن  َْوأ  ٌلَلَخاهِیف  َناک 

: یناوخ یم  دومن ، مالـسلا ) هیلع   ) نینمؤملاریما میلعت  هظفاـح  تیوقت  يارب  ملـس ) هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص   ) ربمغیپ هک  ار  اـعد  نیا  زاـمن  ره 
ِیف ِیل  ْلَعْجا  َّمُهّللَا  ِمیِحَّرلا ، ِفوُءَّرلا  َناْحبُـس  ِباذَْعلا ، ِناْولَِأب  ِضْرالا  َلْهَأ  ُذُخْأَی  ْنَم ال  َناْحبُـس  ِِهتَکَلْمَم ، ِلْهَأ  یلَع  يِدَتْعَی  ْنَم ال  َناْحبُـس  »

ِینیِدَو یِسْفَن  ُذیُِعا  : » وگب زامن  ره  زا  دعب  هبترم  هس  هک  تسا  نیمألا  دلبلا  رد  و  ٌریِدَق .» ءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ًاْملِعَو ، ًامْهَفَو  ًارََصبَو  ًارُون  ِیْبلَق 
َْملَو ِْدلَی  َْمل  يِذَّلا "  ِدَمَّصلا  ِدَحالا  ِدِحاْولا  ِهللاِاب  ُهُْرمَأ  ِینِینْعَی  ْنَمَو  ِیلَمَع  ِمِیتاوَخَو  یِّبَر  ِینَقَزَر  امَو  ِینیِد  ِیف  ِیناوْخِإو  يِدـْلُوَو  ِیلامَو  ِیلْهَأَو 
اذِإ دِساح  ِّرَش  ْنِمَو  ِدَقُْعلا  ِیف  ِتاثاّفَّنلا  ِّرَـش  ْنِمَو  َبَقَو  اذِإ  قِساغ  ِّرَـش  ْنِمَو  َقَلَخ  ام  ِّرَـش  ْنِم  ِقَلَْفلا  ِّبَِرب  َو "   " ٌدَحَأ ، ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوی 
زا " و  ِساّنلاَو .» ِۀَّنِْجلا  َنِم  ِساّنلا  ِروُدُـص  ِیف  ُسِوْسَُوی  يِذَّلا  ِساّنَْخلا  ِساوْسَْولا  ِّرَـش  ْنِم  ِساّنلا  ِهلِإ  ِساّنلا  ِکـِلَم  ِساـّنلا  ِّبَِرب  َو "   " َدَـسَح ،

علّطم شدب  لامعا  رب  تمایق  رد  ار  وا  ادخ  دهاوخب  سک  ره  هدومرف : ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترـضح  هک  تسا  هدش  لقن  دیهـش  خیش 
ْنِم ُعَسْوَأ  َکَتَمْحَر  َّنِإَو  ِیلَمَع ، ْنِم  یجْرَأ  َکَتَرِفْغَم  َّنِإ  َّمُهّللَا  : » دناوخب ار  اعد  نیا  زامن  ره  زا  دعب  دـیاشگن ، شناهانگ  ناوید  دـنادرگن و 

ِینَُغْلبَت ْنَأ  ٌلـْهَأ  َکـُتَمْحَرَف  ِینَمَحَْرت  ًـالْهَأ  ْنُـکَا  ْمـَل  ْنِإ  َّمُـهّللَا  ِیبـْنَذ . ْنـِم  ُمَـظْعَأ  َكُوـْفَعَف  ًاـمیِظَع  َكَدــْنِع  ِیبـْنَذ  َناـک  ْنِإ  َّمُـهّللَا  ِیبـْنَذ .
حیبست زا  نوچ  هدومرف : هک  تسا  هدـش  لقن  هللا ) همحر  ) هیوباب نبا  زا  و  َنیِمِحاّرلا .» َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  ءیَـش  َّلُک  ْتَعِـسَو  اـهَّنَِال  ، ِینَعَـسَتَو

َکِّبَر َناْحبُس  ُمالَّسلا " ، ُدوُعَی  َْکَیلِإَو  ُمالَّسلا ، ََکلَو  ُمالَّسلا ، َْکنِمَو  ُمالَّسلا ، َْتنَأ  َّمُهّللَا  : » وگب يوش ، غراف  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح 
یَلَع ُمالَّسلَا  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا   " َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِهِّلل  ُدْمَْحلا  َو  َنِیلَـسْرُْملا ، یَلَع  ٌمالَـسَو  َنوُفِـصَی ، اّمَع  ِةَّزِْعلا  ِّبَر 
ِّیلَع یلَع  ُمـالَّسلَا  َنیِِحلاّـصلا ، ِهللا  ِداـبِع  یلَعَو  اـْنیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِِهتَِکئـالَمَو ، ِِهلُـسُرَو  ِهللا  ِءاـِیْبنَأ  ِعیِمَج  یلَع  ُمـالَّسلَا  َنیِّیِدـْهَْملا ، َنیِداـْهلا  ِۀَِّمئـالا 

، َنیِِدباْعلا ِْنیَز  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ُمالَّسلَا  َنیِعَمْجَأ ، ِْقلَْخلا  َنِم  ِۀَّنَْجلا  ِلْهَأ  ِبابَـش  ْيَدِّیَـس  ِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ ،
ِِّیلَع یلَع  ُمالَّسلَا  ِمِظاْکلا ، رَفْعَج  ِْنب  یَسُوم  یلَع  ُمالَّسلَا  ، ِقِداّصلادَّمَُحم ِْنب  ِرَفْعَج  یلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِّیبَّنلا ، ِْملِع  ِِرقاب  ِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلَا 

، ِّيِرَکْسَْعلا ِّیِکَّزلا  ِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  يِداْهلا ، دَّمَُحم  ِْنب  ِِّیلَع  یلَع  ُمالَّسلَا  ِداوَْجلا ، ِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلَا  اضِّرلا ، یَسُوم  ِْنب 
یمعفک خیـش  هاوـخب . ادـخ  زا  يراد  هک  تجاـح  ره  سپ  َنیِعَمْجَأ .» ْمِْهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَـص  ّيِدـْهَْملا ، ِِمئاـْقلا  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِۀَّجُْحلا  یَلَع  ُمـالَّسلَا 

ِْنیَـسُْحلاَو ِنَسَْحلِابَو  ًامامِإ  ِّیلَِعبَو  ًاِّیبَن  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَحُِمبَو  ًانیِد ، ِمالْـسِْالِابَو  ًّابَر ، ِهللاِاب  ُتیِـضَر  : » ییوگ یم  زامن  ره  زا  دعب  هدومرف :
ْنِمَو ّیلََوتَأ  ْمِِهب  ًةَداقَو ، ًةَداـسَو  ًۀَِّمئَأ  ُمـالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِحـِلاّصلا  ِفَلَْخلا  دَّمَُحمَو  ِنَسَْحلاَو  ِّیلَعَودَّمَُحمَو  ِّیلَعَو  یـسُومَو  رَفْعَجَو  دَّمَُحمَو  ِّیلِعَو 

«. ِةَرِخْالاَو اْینُّدلا  ِیف  َةافاعُْملاَو  َۀَِیفاْعلاَو  َْوفَْعلا  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » وگب هبترم  هس  سپ  ُأَّرَبَتَأ .» ْمِِهئادْعَأ 

لیمک ياعد 

. داد میلعت  دوب  يو  ّصاخ  باحـصا  زا  هک  دایز » نب  لیمک   » هب ار  نآ  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هک  تسا  یفورعم  ياـهاعد  زا  اـعد  نیا 
همالع دبلط . یم  شیاشخب  تمحر و  راگدرورپ ، زا  و  دهد ، یم  ماجنا  راّفغ  يادخ  هاگرد  هب  يا  هدنب  هک  تسا  هنافراع  هناقشاع و  یشیاین 

و دوش ، یم  هدـناوخ  هعمج  بش  ره  رد  نابعـش و  همین  ياه  بش  رد  اـعد  نیا  تسا . هدرمـش  اـهاعد  نیرتهب  زا  ار  نآ  هللا ) همحر  ) یـسلجم
. تسا دیفم  ناهانگ  شزرمآ  يزور و  شیازفا  نانمشد و  دنزگ  زا  ینمیا  يارب 

هبدن ياعد 

ناملسم کی  هک  تسا  ییاوجن  و  دراد ، ییالاو  میهافم  دنلب و  نیماضم  و  تسا ، هعیش  ربتعم  ياهاعد  نیرت  فورعم  زا  فیرـش ، ياعد  نیا 
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لها لیاضف  هب  تبـسن  هعیـش  ياهرواب  تاداقتعا و  رب  يرورم  دـنک . یم  هضرع  يدـنوادخ  هاگرد  هب  رظن ، زا  بیاغ  ماما  نآ  داـی  هب  رظتنم ،
نآ یناهج  تموکح  هیاـس  رد  لدـع  شرتسگ  ناـهج و  حالـصا  فیرّـشلا و  هجرف  یلاـعت  هللا  لّـجع  يدـهم  ترـضح  ندـمآ  دـیونو  تیب 

راوگرزب خیش  دوش . هدناوخ  هعمج  و  ریدغ ، نابرق ، رطف ، دیع  ياه  زور  ینعی  دیع ، راهچ  رد  هک  تسا  بحتـسم  و  تسا ، دوعوم  رتسگداد 
« رئازلا حابصم   » باتک رد  سواط  نب  دیس  تسا و  یـسلجم  همالع  راحب »  » باتک كرادم  زا  هک  دوخ  رازم »  » باتک رد  يدهـشم  نب  دمحم 
، رطف ریدغ ، دـیع  زور  رد  ار  هبدـن  ياعد  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هک  دـنا  هدرک  تیاور  نارگید  و  ۀـعبرألا » مایألا   » باتک رد  دامادریم  و 

. دومرف یم  تئارق  هعمج  نابرق و 

تامس ياعد 

ياه یتفگـش  راگدرورپ و  ياهمان  هب  هراشا  اب  و  دراد ، یخیرات  يداقتعا و  ییاوتحم  تسا  فورعم  مه  رّوبـش  ياعد  هب  هک  تامـس  ياـعد 
، میهاربا ترـضح  یـسوم ، ترـضح  زا  يدای  اب  و  دـش ، یم  راکـشآ  اه  هزجعم  ناربمایپ و  تثعب  رد  هک  وا  ریظن  یب  تردـق  ادـخ و  تقلخ 

همه هب  ار  دـنوادخ  یهلا ، ناربماـیپ  هب  طوبرم  ثداوح  و  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم ترـضح  و  قاحـسا ، ترـضح  بوـقعی ، ترـضح 
سوواط نبا  دّیس  عوبسألا » لامج   » یسوط و خیـش  حابـصم »  » رد اعد  نیا  دبلط . یم  ار  وا  تمحر  ترفغم و  و  دهد ، یم  دنگوس  تاسّدقم 

ماما زا  دوب  فیرّشلا  هجرف  یلاعت  هّللا  لّجع  يدهم  ترضح  هناگراهچ  باّون  زا  یکی  هک  يرمع » نامثع  نبدّمحم  » زا یمعفک  ياه  باتکو 
هتـشذگ ياملع  رتشیب  دنناوخب . هعمج  زور  رخآ  تاعاس  رد  ار  اعد  نیا  تسا  بحتـسم  و  هدش ، تیاور  مالـسلا ) امهیلع  ) قداص ماما  رقاب و 

. دندرک یم  تبظاوم  اعد  نیا  ندناوخ  رب 

لّسوت ياعد 

هب ار  ادخ  و  داد ، رارق  هلیـسو  دنیادخ ، هاگرد  بّرقم  هک  ار  یناسک  دیاب  اهنآ  ندش  هدروآرب  يارب  اّما  تساوخ ، دنوادخ  زا  دیاب  ار  اهتجاح 
ياعد دـیامرف : یم  لقن  یـسلجم  همالع  موحرم  دراد . مان  لّسوت »  » راک نیا  تخاس . عیفـش  ار  نانآ  و  داد ، مسق  نانآ  تلزنم  ماـقم و  قح و 
يدوز هب  هک  نآ  رگم  مدناوخن ، ار  اعد  نیا  يرما  چیه  رد  تسا : هتفگ  هدرک و  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) موصعم زا  هیوباب  نب  دّمحم  ار  لسوت 

. متفای ار  نآ  تباجا  رثا 

يراتفرگ عفر  ياعد 

نوزحم و بورکم و  فوهلم و  ره  هک  هدرک  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ترـضح  زا  ییاـعد  نیمألادـلب  رد  یمعفک  خیـش  موحرم 
، َُهل َرْخُذال  ْنَم  َرْخُذ  ایَو  َُهل ، َدامِعال  ْنَم  َدامِع  ای  : » تسا نیا  اعد  نآ  و  دیامرف ، تمارک  جرف  ار  وا  یلاعت  ّقح  دناوخب ، ارنآ  یناسرت  راتفرگ و 
ای ِْوفَْعلا ، َمیِرَک  ای  َُهل ، َّزِع  ْنَم ال  َّزِع  ایَو  َُهل ، َْزنَک  ْنَم ال  َْزنَک  ایَو  َُهل ، َثایِغال  ْنَم  َثایِغ  ایَو  َُهل ، َزْرِح  ْنَم ال  َزْرِح  ایَو  َُهل ، َدَنَـس  ـال  ْنَم  َدَنَـس  اـیَو 

، ُلِضْفُم ای  ُمِْعنُم  ای  ُلِمُْجم  ای  ُنِسُْحم  ای  یْکلَْهلا ، َیِْجنُم  ای  یقْرَْغلا ، َذِْقنُم  ای  ِءاجَّرلا ، َمیِظَع  ای  ِءارَقُْفلا ، َْزنَک  ای  ِءافَعُّضلا ، َنْوَع  ای  ِزُواجَّتلا ، َنَسَح 
ّالِإ َهلِإ  ال  ُهللاَا ، ای  ُهللاَا  ای  ُهللاَا  اـی  ِءاـْملا ، ُّيِوَدَو  ِرَجَّشلا  ُفیِفَحَو  ِسْمَّشلا  ُعاعُـشَو  ِرَمَْقلا  ُءْوَضَو  ِراـهَّنلا  ُرُونَو  ِلـْیَّللا  ُداوَس  َکـَل  َدَجَـس  يِذَّلا  َْتنَأ 

. نک بلط  يراد  تجاح  هچ  ره  سپ  ُُهلْهَأ .» َْتنَأ  ام  اِنب  ْلَْعفاَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ُهللاَا ، ای  ُهّابَر  ای  ََکل ، َکیِرَشال  َكَدْحَو  َْتنَأ ،

جَرَف ياعد 

میلعت یمق » هزمح  نب  عَسَی   » هب مالسلا ) هیلع  ) يداه ماما  ار  اعد  نیا  تسا : هدومرف  هدرک و  لقن  ییاعد  حابـصم »  » باتک رد  یمعفک  موحرم 
یم ار  اعد  نیا  رقف  رطخ و  زا  فوخ  نانمـشد و  اب  ههجاوم  اهالب و  ندـمآ  شیپ  ماگنه  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) دّـمحم لآ  هک  دومرف  و  داد ،
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ِِهب ُأَثُْفی  ْنَم  ایَو  ِهِراکَْملا ، ُدَـقُع  ِِهب  ُّلَُـحت  ْنَم  اـی  : » تسا هیداّجـس  هفیحـص  ياـهاعد  زا  اـعد ، نیا  و  دـشاب . یم  دـیفم  ینمیا  يارب  و  دـنناوخ ،
َِکتَرْدـُِقب يرَجَو  ُبابْـسالا ، َکـِفُْطِلب  ْتَبَّبـَـسَتَو  ُباـعِّصلا ، َِکتَرْدـُِقل  ْتَّلَذ  ِجَرَْفلا ، ِْحَور  یلِإ  ُجَرْخَْملا  ُهـْنِم  ُسَمَْتُلی  ْنَـم  اـیَو  ِدـِئادَّشلاُّدَح ،

، ِتاّمِهُْمِلل ُّوُعْدَْـملا  َْتنَأ  ٌةَرِجَْزنُم ، َِکیْهَن  َنُود  َکـِتَدارِِابَو  ٌةَرِمَتُْؤم ، َکـِلْوَق  َنُود  َِکتَّیِـشَِمب  َیِهَف  ُءایْـشالا ، َکـِتَدارِإ  یلَع  ْتَضَمَو  ، ُءاـضَْقلا
ِیب ََّملَاَو  ُُهْلِقث ، ِینَدَّأَکَت  ْدَق  ام  ِّبَر  ای  ِیب  َلََزن  ْدَقَو  َْتفَشَک ، ام  ّالِإ  اْهنِم  ُفِشَْکنَی  الَو  َْتعَفَد ، ام  ّالِإ  اْهنِم  ُِعفَْدنَی  ال  ِتاِّملُْملا ، ِیف  ُعَْزفَْملا  َْتنَأَو 
اِمل َحـِتاف  الَو  َتْهَّجَو ، اِمل  َفِراص  الَو  َْتدَرَْوأ ، اِمل  َرِدْـصُم  ـالَف  ََّیلِإ ، ُهَتْهَّجَو  َِکناْطلُِـسبَو  َّیَلَع ، ُهَتْدَرْوَأ  َِکتَرْدـُِقبَو  ُُهلْمَح ، ِینَظََهب  ْدَـق  اـم 

ِجَرَْفلا َباـب  ِّبَر  اـی  ِیل  ْحَْـتفاَو  ِِهلآَو ، دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَف  َْتلَذَـخ ، ْنَِمل  َرِـصان  ـالَو  َتْرَّسَع ، اـِمل  َرِّسَیُم  ـالَو  َتْحَتَف ، اـِمل  َقـِْلغُم  ـالَو  َْتقَلْغَأ ،
َْکنُدـَل ْنِم  ِیل  ْبَهَو  ُْتلَأَس ، امِیف  ِْعنُّصلا  َةَوالَح  ِیْنقِذَأَو  ُتْوَکَـش ، امِیف  ِرَظَّنلا  َنْسُح  ِیْنِلنَأو  َِکلْوَِحب ، ِّمَْهلا  َناْطلُـس  یِّنَع  ْرِـسْکاَو  َکـِلْوَِطب ،

اِمل ُْتقِـض  ْدَقَف  َِکتَّنُـس ، ِلامِْعتْـساَو  َکِضوُُرف  ِدُهاعَت  ْنَع  ِماِمتْهْالِاب  ِیْنلَغْـشَت  الَو  ًاّیِحَو ، ًاجَرْخَم  َكِْدنِع  ْنِم  ِیل  ْلَعْجاَو  ًائِینَه ، ًاجَرَفَو  ًۀَمْحَر 
ْنِإَو َِکلذ  ِیب  ْلَْعفاَف  ِهِیف ، ُْتعَقَو  ام  ِْعفَدَو  ِِهب ، ُتِینُم  ام  ِفْشَک  یلَع  ُرِداْقلا  َْتنَأَو  ًاّمَه ، َّیَلَع  َثَدَح  ام  ِلْمَِحب  ُتَْالَْتماَو  ًاعْرَذ ، ِّبَر  ای  ِیب  َلََزن 

«. َنیَِملاْعلا َّبَر  َنیِمآ  َنیِمِحاّرلا ، َمَحْرَأای  ٌرِداق  َْتنَأَف  ِمیِرَْکلا ، ِّنَْملا  اَذَو  ِمیِظَْعلا  ِشْرَْعلا  اَذ  ای  َْکنِم ، ُْهبِجْوَتْسَأ  َْمل 

هباجإلا عیرس  ياعد 

، دراد میظع  یتلزنم  اعد  نیا  تسا : هدومرف  و  هدرک ، لقن  مالسلا ) هیلع  ) مظاک یسوم  ماما  ترضح  زا  ییاعد  حابـصم »  » رد یمعفک  موحرم 
ِضَْغبَأ ِیف  َکِصْعَأ  َْملَو  ُدـیِحْوَّتلا ، َوُهَو  َکـَْیلِإ  ِءایْـشالا  ِّبَحَأ  ِیف  َکـُتْعَطَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » تسا نینچ  اـعد  نتم  دـسر . یم  تباـجا  هب  دوز  و 

ْلَْبقاَو َکیِـصاعَم ، ْنِم  َرِیثَْکلا  َِیل  ْرِفْغا  َّمُهّللَا  َْکَیلِإ . ُْهنِم  ُتْعِزَف  اّمِم  یِّنِمآ  يِّرَفَم ، ِْهَیلِإ  ْنَم  ای  امُهَْنَیب  ام  ِیل  ْرِفْغاَف  ُْرفُْکلا ، َوُهَو  َکـَْیلِإ  ِءایْـشالا 
ُهللاَا ٌدَـحَأ ، ُهللا  َوُه  ُْلق  ای  ُدَـحَأ ، ای  ُدِـحاو  ایَو  َدَـنَّسلاَو ، یِفْهَک  ایَو  َدَـمَتْعُْملاَو ، ِیئاجَر  اـیو  ِدَدـُْعلا ، َنُود  ِیتَّدُـع  اـی  َکـِتَعاط ، ْنِم  َریِـسَْیلا  یِّنِم 
ْنَأ ًادَـحَأ ، ْمُهَْلثِم  َکِْقلَخ  ِیف  ْلَعَْجت  َْملَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  ْمُهَْتیَفَطْـصا  ِنَم  ِّقَِحب  َکـُلَأْسَأ  ٌدَـحَأ ، ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی  َْملَو  ْدـَلُوی ، َْملَو  ْدـِلَی  َْمل  ُدَـمَّصلا ،

ِعیِمَِجبَو اْیلُْعلا ، ِۀَّیِوَلَْعلاَو  َءاْضیَْبلا ، ِۀَّیِدَّمَحُْملاَو  يْربُْکلا ، ِۀَِّینادْحَْولِاب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ُُهلْهَأ . َْتنَأ  ام  ِیب  َلَعْفَت  ْنَأ  َو  ِِهلآَو ، دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت 
ْنِم ِیل  ْلَعْجاَو  ِِهلآَو ، دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َْکَیلِإ ، ّـالِإ  َکـْنِم  ْجُرْخَی  ْمَلَف  َکـِْقلَخ ، ْنَع  ُهَْتبَجَح  يِذَّلا  ِمْسِْـالِابَو  َكِداـبِع ، یلَع  ِِهب  َتْجَجَتْحا  اَـم 

«. باسِح ِْریَِغب  ُءاشَت  ْنَم  ُقُزَْرت  َکَّنِإ  ُبِسَتْحَأ ، ُْثیَح ال  ْنِمَو  ُبِسَتْحَأ  ُْثیَح  ْنِم  ِیْنقُزْراَو  ًاجَرْخَمَو ، ًاجَرَف  يِْرمَأ 

هیلع هّللا  تاولص  يدهم  ترضح  ياعد 

ِباوَّصلاـِب انَتَنِْـسلَأ  ْدِّدَـسَو  ِۀَماِقتْـسِْالاَو ، يدُْـهلِاب  اـْنمِرْکَأَو  ِۀَـمْرُْحلا ، َناـفْرِعَو  ِۀَّیِّنلا ، َقْدِـصَو  ِۀَیِـصْعَْملا ، َدـُْعبَو  ِۀَـعاّطلا ، َقـِیفَْوت  اـْنقُزْرا  َّمُهّللَا  »
ِنَع انَراْصبَأ  ْضُـضْغاَو  ِۀَـقِرَّسلاَو ، ِْملُّظلا  ِنَع  انَیِدـْیَا  ْفُفْکاَو  ِۀَْـهبُّشلاَو ، ِمارَْحلا  َنِم  انَنوُُطب  ْرِّهَطَو  ِۀَـفِْرعَْملاَو ، ِْملِْعلاـِب  اـَنبُوُلق  َْـالْماَو  ِۀَـمْکِْحلاَو ،

یَلَعَو ِۀَـبْغَّرلاَو ، ِدـْهُْجلِاب  َنیِمِّلَعَتُْملا  یَلَعَو  ِۀَحیِـصَّنلاَو ، ِدـْهُّزلِاب  اِنئامَلُع  یلَع  ْلَّضَفَتَو  ِۀَـبیِْغلاَو ، ِْوغَّللا  ِنَع  انَعامْـسَأ  ْدُدْـساَو  ِۀـَنایِْخلاَو ، ِروُجُْفلا 
، ِۀَنیِکَّسلاَو ِراقَْولِاب  انِِخیاشَم  یلَعَو  ِۀَمْحَّرلاَو ، ِۀَْفأَّرلِاب  ْمُهاتْوَم  یلَعَو  ِۀَحاّرلاَو ، ِءافِّشلِاب  َنیِِملْسُْملا  یَضْرَم  یلَعَو  ِۀَظِعْوَْملاَو ، ِعابِّتِْالِاب  َنیِعِمَتْسُْملا 

ِةازُْغلا یَلَعَو  ِۀَـعانَْقلاَو ، ِْربَّصلِاب  ِءارَقُْفلا  یَلَعَو  ِۀَـعَّسلاَو ، ِعُضاوَّتلِاب  ِءاِینْغالا  یَلَعَو  ِۀَّفِْعلاَو ، ِءایَْحلِاب  ِءاسِّنلا  یَلَعَو  ِۀـَبْوَّتلاَو ، ِۀـَبانِْالِاب  ِبابَّشلا  یَلَعَو 
ِجاّجُْحِلل ْكِرابَو  ِةَریِّسلا ، ِنْسُحَو  ِفاْصنِْالِاب  ِۀَّیِعَّرلا  یَلَعَو  ِۀَقَفَّشلاَو ، ِلْدَْعلِاب  ِءارَمُْالا  یَلَعَو  ِۀَحاّرلاَو ، ِصالَْخلِاب  ِءارَسُألا  یَلَعَو  ِۀَبَلَْغلاَو ، ِرْصَّنلِاب 

«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَرَو  َِکلْضَِفب  ِةَرْمُْعلاَو ، ِّجَْحلا  َنِم  ْمِْهیَلَع  َْتبَجْوَأ  ام  ِْضقاَو  ِۀَقَفَّنلاَو ، ِداّزلا  ِیف  ِراّوُّزلاَو 

هّینابعش تاجانم 

ترـضح تاجانم  نیا  تسا : هتفگ  يو  تسا . هدـش  تیاور  هیولاخ » نبا   » زا اعد  نیا  و  دـنلب ، ینافرع و  نیماـضم  زا  راشرـس  تسا  ییاـعد 
تهج نیدب  و  دندرک . یم  تموادم  نابعـش  هام  رد  اعد  نیا  ندـناوخ  رب  نانآ  و  هدوب ، ( مالـسلا مهیلع  ) موصعم ناماما  رگید  نینمؤملاریما و 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب
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يا هیلاع  میهافم  اب  تاجانم ، نیا  ندناوخ  دنتـشاد . یـصاخ  هقالع  تاجانم  نیا  هب  هرـس ) سدق  ) ینیمخ ماما  ترـضح  دننام  نید ، ناگرزب 
اذِإ ِیئاعُد  ْعَمْساَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  . » تسا بسانم  دشاب  هتـشاد  هّجوت  بلق و  روضح  ناسنا  هک  یتقو  ره  يارب  دراد  هک 

ًاعِّرَـضَتُم ََکل   ] ًاْنیِکْـسِم ًانیِکَتْـسُم ] ، َْکیَدَی َْنَیب  ُْتفَقَوَو  َْکَیلِإ ، ُْتبَرَه  ْدَـقَف  َُکْتیَجان ، اذِإ  َّیَلَع  ِْلْبقَأَو  َُکْتیَدان ، اذِإ  ِیئادـِن  ْعَمْـساَو  َُکتْوَعَد 
ْنَأ ُدیُِرا  امَو  َياْوثَمَو ، ِیبَلَْقنُم  ُْرمَأ  َْکیَلَع  یفْخَی  الَو  يِریِمَـض ، ُفِْرعَتَو  ِیتَجاح ، ُُربَْختَو  ، یِـسْفَن ِیفام  ُمَْلعَتَو  ، ِیباَوث َْکیَدـَلاِمل  ًایِجار  َْکَیلِإ ،
ْنِم يِرُمُع  ِرِخآ  یلِإ  یِّنِم  ُنوُکَی  امِیف  يِدِّیَـسای  َّیَلَع  َكُریِداقَم  ْتَرَج  ْدَقَو  يِْرمَأ ، ِۀَِبقاِعل  ُهوُجْرَأَو  ِیتَِبلَط ، ْنِم  ِِهب  ُهَّوَفَتَأَو  یِقِْطنَم  ْنِم  ِِهب  َئِْدبُا 

اَذ ْنَمَف  ِینَْتلَذَخ  ْنِإَو  ِیُنقُزْرَی ، يِذَّلا  اَذ  ْنَمَف  ِینَْتمَرَح  ْنِإ  یِهلِإ  يِّرَضَو ، یِعْفَنَو  یِـصْقَنَو  ِیتَدایِز  َكِْریَغ  ِدَِیب  َكِدَِیبَو ال  ِیتَِینالَعَو ، ِیتَریِرَس 
ِلْضَِفب َّیَلَع  َدوَُجت  ْنَأ  ٌلْهَأ  َْتنَأَف  َِکتَمْحَِرل  لِهْأَتْسُم  َْریَغ  ُْتنُک  ْنِإ  یِهلِإ  َکِطَخَـس ، ِلُولُحَو  َِکبَـضَغ  ْنِم  َِکب  ُذوُعَأ  یِهلِإ  ِینُرُْـصنَی ، يِذَّلا 
َتْوَفَع ْنِإ  یِهلِإ  َكِْوفَِعب ، ِینَتْدَّمَغَتَو  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  ام  َْتلَعَفَف  َْکیَلَع ، ِیلُّکََوت  ُنْسُح  اهَّلَظَأ  ْدَقَو  َْکیَدَی  َْنَیب  ٌۀَِفقاو  یِـسْفَِنب  یِّنَأَک  یِهلِإ  َِکتَعَس ،

یلَع ُتْرُج  ْدَق  یِهلِإ  ِیتَلیِـسَو ، َْکَیلِإ  ِْبنَّذلِاب  َراْرقِْالا  ُْتلَعَج  ْدَقَف  ِیلَمَع ، َْکنِم  ِیِننُْدی  َْملَو  ِیلَجَا  انَد  ْدَق  َناک  ْنِإَو  َِکلِذب ، َْکنِم  یلْوَأ  ْنَمَف 
ُسَیآ َْفیَک  یِهلِإ  ِیتامَم ، ِیف  یِّنَع  َكَِّرب  ْعَطْقَت  الَف  ِیتایَح ، َماّیَأ  َّیَلَع  َكُِّرب  ْلَزَی  َمل  یِهلِإ  اَهل ، ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإ  ُْلیَْولا  اَهَلَف  اـَهل ، ِرَظَّنلا  ِیف  یِـسْفَن 

یلَع َِکلْـضَِفب  َّیَلَع  ْدُـعَو  ُُهلْهَأ ، َْتنَأ  ام  يِْرمَأ  ْنِم  َّلََوت  یِهلِإ  ِیتایَح ، ِیف  َلـیِمَْجلا  ـَّالِإ  ِینِّلَُوت  َْمل  َْتنَأَو  ِیتاـمَم ، َدـَْعب  ِیل  َكِرَظَن  ِنْسُح  ْنِم 
َْمل ْذِإ  ََّیلِإ  َْتنَـسْحَأ  ْدَق  یِهلِإ  يرْخُْالا ، ِیف  َْکنِم  َّیَلَع  اهِْرتَس  یلِإ  ُجَوْحَأ  اَنَأَو  اْینُّدلا ، ِیف  ًابُونُذ  َّیَلَع  َتْرَتَس  ْدَق  یِهلِإ  ُُهلْهَج ، ُهَرَمَغ  ْدَق  ِبنْذُم 
ْنِم ُلَْضفَأ  َكُْوفَعَو  ِیلَمَأ ، َطََـسب  َكُدوُج  یِهلِإ  ِداهْـشالا ، ُِسُؤر  یلَع  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  ِینْحَـضْفَت  ـالَف  َنیِِحلاّـصلا ، َكِداـبِع  ْنِم  دَـحَِال  اـهْرِهُْظت 

ای يِرْذُع  ْلَْبقاَف  ِهِرْذُع ، ِلُوبَق  ْنَع  ِنْغَتْـسَی  َْمل  ْنَم  ُراِذتْعا  َْکَیلِإ  يِراذـِتْعا  یِهلِإ  َكِدابِع ، َْنَیب  ِهِیف  یِـضْقَت  َمْوَی  َِکئاِقِلب  ِینَّرُـسَف  یِهلِإ  ِیلَمَع ،
، ِینِدْهَت َْمل  ِیناوَه  َْتدَرَأ  َْول  یِهلِإ  ِیلَمَأَو ، ِیئاجَر  َْکنِم  ْعَطْقَت  الَو  یِعَمَط ، ْبِّیَُخت  الَو  ِیتَجاح  َّدَُرت  یِهلِإ ال  َنُوئیِسُْملا ، ِْهَیلِإ  َرَذَتْعا  ِنَم  َمَرْکَأ 

ًاِمئاد ًادـَبَأ  ًادـَبَأ  ُدْـمَْحلا  َکَلَف  یِهلِإ  َْکنِم ، اِهبَلَط  ِیف  يِرُمُع  ُْتیَْنفَأ  ْدَـق  ۀَـجاح  ِیف  ِینُّدَُرت  َکُّنُظَا  ام  یِهلِإ  ِیِنفاُعت ، َْمل  ِیتَحیِـضَف  َْتدَرَأ  َْولَو 
ْنِإَو َِکتَرِفْغَِمب ، َُکتْذَخَا  ِیبُونُِذب  ِینَتْذَخَا  ْنِإَو  َكِْوفَِعب ، َُکتْذَخَا  یِمْرُِجب  ِینَتْذَخَا  ْنِإ  یِهلِإ  یـضَْرتَو ، ُّبُِحت  امَک  ُدِیبَی  الَو  ُدـیِزَی  ًادَـمْرَس ،
َْفیَک یِهلِإ  ِیلَمَأ ، َِکئاجَر  ِْبنَج  ِیف  َُربَک  ْدَـقَف  ِیلَمَع ، َِکتَعاط  ِْبنَج  ِیف  َرُغَـص  َناک  ْنِإ  یِهلِإ  َکُّبِحُأ ، یِّنَأ  اـهَلْهَأ  ُتْمَلْعَأ  َراـّنلا  ِینَْتلَخْدَأ 
ِوْهَّسلا ِةَّرِـش  ِیف  يِرُمُع  ُْتیَْنفَأ  ْدَـقَو  یِهلِإ  ًاموُحْرَم ، ِةاجَّنلِاب  ِینَِبْلقَت  ْنَأ  َكِدوُِجب  یِّنَظ  ُنْسُح  َناک  ْدَـقَو  ًاموُرْحَم ، ِۀَْـبیَْخلِاب  َكِدـْنِع  ْنِم  ُِبلَْقنَأ 

َكُدـْبَع اَنَأَو  یِهلِإ  َکِطَخَـس ، ِلِیبَس  یلِإ  ِینوُکُرَو  َِکب  يِراِرتْغا  َماّیَأ  ْظِْقیَتْسَأ  ْمَلَف  یِهلِإ  َْکنِم ، ِدُـعابَّتلا  ِةَرْکَـس  ِیف  ِیبابَـش  ُْتیَْلبَأَو  َکـْنَع ،
، َكِرَظَن ْنِم  ِیئایِْحتْـسا  ِۀَِّلق  ْنِم  ِِهب  َکُهِجاُوا  ُْتنُک  اّمِم  َْکَیلِإ  ُلَّصَنَتَأ  ٌْدبَع  اَنَأ  یِهلِإ  َْکَیلِإ ، َکِمَرَِکب  ٌلِّسَوَتُم  َْکیَدَی ، َْنَیب  ٌِمئاق  َكِْدبَع  ُْنباَو 

امَکَو َکـِتَّبَحَِمل ، ِینَتْظَْقیَا  ْتقَو  ِیف  ّـالِإ  َِکتَیِـصْعَم  ْنَع  ِِهب  َلـِقَْتنَأَف  ٌلْوَح  ِیل  ْنُکَی  َْمل  یِهلِإ  َکـِمَرَِکل ، ٌْتعَن  ُْوفَْعلا  ِذِا  َکـْنِم ، َوـْفَْعلا  ُُبلْطَأَو 
، ََکباجَأَف ُهَْتیَدان  ْنَم  َرَظَن  ََّیلِإ  ْرُْظنُأ  یِهلِإ  َْکنَع ، ِۀَْـلفَْغلا  ِخاسْوَأ  ْنِم  ِیْبلَق  ِریِهْطَِتلَو  َکِمَرَک  ِیف  ِیلاخْدِِإب  َُکتْرَکَـشَف  ُْتنُک ، َنوُکَأ  ْنَأ  َْتدَرَأ 
، ُُهقْوَش َْکنِم  ِهِینْدـُی  ًاْبلَق  ِیل  ْبَه  یِهلِإ  َُهباَوث ، اجَر  ْنَّمَع  ُلَْخبَی  ًاداوَج ال  ایَو  ِِهب ، ِّرَتْغُْملا  ِنَع  ُدـُْعبَی  ًابیِرَق ال  ای  َکَعاطَأَف ، َِکتَنوُعَِمب  ُهَْتلَمْعَتْـساَو 

ِْهیَلَع َْتلَْبقَأ  ْنَمَو  لوُذْـخَم ، ُْریَغ  َِکب  َذال  ْنَمَو  لوُهْجَم ، ُْریَغ  َِکب  َفَّرَعَت  ْنَم  َّنِإ  یِهلِإ  ُهُّقَح ، َْکنِم  ُُهبِّرَُقی  ًارَظَنَو  ُُهقْدِـص ، َْکَیلِإ  ُهُعَفُْری  ًاـناِسلَو 
الَو َِکتَمْحَر  ْنِم  یِّنَظ  ْبِّیَُخت  الَف  یِهلِإ ، ای  َِکب  ُتُْذل  ْدَقَو  ٌریِجَتْـسَُمل ، َِکب  َمَصَتْعا  ِنَم  َّنِإَو  ٌرِینَتْـسَُمل ، َِکب  َجَهَْتنا  ِنَم  َّنِإ  یِهلِإ  لُولْمَم ، ُْریَغ 

، َكِرْکِذ یلِإ  َكِرْکِذـِب  ًاـَهلَو  ِینْمِْهلَاَو  یِهلِإ  َکـِتَّبَحَم ، ْنِم  َةَداـیِّزلا  اَـجَر  ْنَم  َماـقُم  َکـِتَیالِو  ِلـْهَأ  ِیف  ِینِْمقَا  یِهلِإ  َکـِتَْفاَر ، ْنَع  ِیْنبُجَْحت 
، َِکتاضْرَم ْنِم  ِحـِلاّصلا  يَْوثَْملاَو  َِکتَعاط ، ِلْهَأ  ِّلَحَِمب  ِینَتْقَْحلَا  ّالِإ  َْکیَلَع  َِکب  یِهلِإ  َکِسْدـُق ، ِّلَحَمَو  َِکئامْـسَأ  ِحاَجن  ِْحَور  ِیف  ِیتَّمِهَو 

ُْهنَع َْتفَرَـص  ْنَّمِم  ِیْنلَعَْجت  الَف  ُبِینُْملا ، َکُکُولْمَمَو  ُِبنْذُْـملا  ُفیِعَّضلا  َكُدـْبَع  اَنَأ  یِهلِإ  ًاعْفَن ، اَهل  ُِکْلمَأ  الَو  ًاـْعفَد  یِـسْفَِنل  ُرِدـْقَأ  ـال  یِّنِإَـف 
ُراْصبَأ َقِرَْخت  یّتَح  َْکَیلِإ ، اهِرَظَن  ِءایِِـضب  اِنبُوُلق  َراْصبَأ  ِْرنَأَو  َکـَْیلِإ ، ِعاـطِْقنِْالا  َلاـمَک  ِیل  ْبَه  یِهلِإ  َكِْوفَع ، ْنَع  ُهُوْهَـس  ُهَبَجَحَو  َکَـهْجَو ،
َقِعَصَف ُهَتْظَحالَو  ََکباجَأَف ، ُهَْتیَدان  ْنَّمِم  ِیْنلَعْجاَو  یِهلِإ  َکِسُْدق ، ِّزِِعب  ًۀَقَّلَعُم  انُحاوْرَأ  َریِصَتَو  ِۀَمَظَْعلا ، ِنِدْعَم  یلِإ  َلِصَتَف  ِروُّنلا ، َبُجُح  ِبُولُْقلا 

ْنِإ یِهلِإ  َکِمَرَک ، ِلیِمَج  ْنِم  ِیئاجَر  َعَطَْقنا  َالَو  ِسایالا ، َطُوُنق  یِّنَظ  ِنْسُح  یلَع  ْطِّلَُـسا  َْمل  یِهلِإ  ًارْهَج ، ََکل  َلِمَعَو  ًاّرِـس  ُهَْتیَجانَف  َکـِلالَِجل ،
ُنیِقَْیلا ِینَهَّبَن  ْدَقَف  َکِفُْطل ، ِمِراکَم  ْنِم  ُبُونُّذلا  ِیْنتَّطَح  ْنِإ  یِهلِإ  َْکیَلَع ، ِیلُّکََوت  ِنْسُِحب  یِّنَع  ْحَفْـصاَف  َْکیََدل ، ِیْنتَطَقْـسَأ  ْدَق  ایاطَْخلا  َِتناک 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ُمیِظَع ِراّنلا  َیلِإ  ِیناعَد  ْنِإ  یِهلِإ  َِکئالآ ، ِمَرَِکب  ُۀَـفِْرعَْملا  ِیْنتَهَّبَن  ْدَـقَف  َِکئاِقِلل ، ِدادِْعتْـسِْالا  ِنَع  ُۀَْـلفَْغلا  ِیْنتَمانَأ  ْنِإ  یِهلِإ  َکـِفْطَع ، ِمَرَک  یلِإ 
، دَّمَُحم ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأَو  ُبَغْرَأَو ، ُلِهَْتبَأ  َْکَیلِإَو  ُلَأْسَأ  َکَلَف  یِهلِإ  َکـِباَوث ، ُلـیِزَج  ِۀَّنَْجلا  َیلِإ  ِیناـعَد  ْدَـقَف  َکـِباقِع 
، ِجَْهبالا َكِّزِع  ِرُوِنب  ِینْقِْحلَاَو  یِهلِإ  َكِْرمَِأب ، ُّفِخَتْـسَی  الَو  َكِرْکُـش ، ْنَع  ُلُفْغَی  الَو  َكَدْهَع ، ُضُْقنَی  الَو  َكَرْکِذ ، ُمیُِدی  ْنَّمِم  ِینَلَعَْجت  ْنَأَو 

َمَّلَـسَو َنیِرِهاّطلا  ِِهلآَو  ِِهلوُسَر  دَّمَُحم  یلَع  ُهللا  یَّلَـصَو  ِمارْکِْالاَو ، ِلالَْجلا  اَذ  ای  ًاِبقاُرم ، ًاِفئاخ  َْکنِمَو  ًافِرَْحن   ُ َكاوِس ْنَعَو  ًاـفِراع  َکـَل  َنوُکَأَـف 
«. ًارِیثَک ًامِیلْسَت 

( مالسلا هیلع   ) نانمؤم ریما  تاجانم 

ُّضَعَی َموَی  َنامالا  َُکلَأْسَأَو  میلَـس ، ْبلَِقب  َهللا  یَتَأ  ْنَم  ّالِإ  َنُوَنب  الَو  ٌلاـم  ُعَْفنَی  ـال  َمْوَی  َناـمالا  َکـُل  َأْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا   » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
، ِماْدقالاَو یِـصاوَّنلِاب  ُذَخُْؤیَف  ْمُهامیـِسب  َنُومِرْجُْملا  ُفَْرُعی  َمْوَی  َنامالا  َُکلَأْسَأَو  ًالیبَس ، ِلوُسَّرلا  َعَم  ُتْذَـخَّتا  ِینَْتَیل  ای  ُلوُقَی  ِْهیَدَـی  یلَع  ُِملاّظلا 

َنیِِملاّظلا ُعَْفنَی  َمْوَی ال  َنامالا  َُکلَأْسَأَو  ٌّقَح ، ِهللا  َدْعَو  َّنِإ  ًاْئیَـش  ِهِِدلاو  ْنَع  زاج  َوُه  ٌدُولْوَم  الَو  ِهِدـَلَو  ْنَع  ٌدـِلاو  يِزْجَی  َمْوَی ال  َنامالا  َُکلَأْسَأَو 
ُءْرَْملا ُّرِفَی  َمْوَی  َنامالا  َُکلَأْسَأَو  ِهِّلل ، ِذئَموَی  ُْرمالاَو  ًاْئیَـش  سْفَِنل  ٌسْفَن  ُِکلْمَت  َمْوَی ال  َنامالا  َُکلَأْسَأَو  ِراّدلا ، ُءوُس  ْمَُهلَو  ُۀَنْعَّللا  ُمَُهلَو  ْمُُهتَرِذْعَم 

ِهِینَِبب ِذئَمْوَی  ِباذَع  ْنِم  يِدَتْفَی  َْول  ُمِرْجُْملا  ُّدَوَی  َمْوَی  َنامالا  َُکلَأْسَأَو  ِهِینُْغی ، ٌنْأَش  ِذئَمْوَی  ْمُْهنِم  يِْرما  ِّلُِکل  ِهِیَنبَو  ِِهتَبِحاصَو  ِهِیبَأَو  ِهِّمُأَو  ِهیِخَأ  ْنِم 
اَنَأَو یلْوَْملا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  يوَّشِلل ، ًۀَـعاَّزن  یَظل  اهَّنِإ  ّـالَک  ِهیِْجُنی  َُّمث  ًاـعیِمَج  ِضْرـالا  ِیف  ْنَمَو  ِهیِوُْؤت  ِیتَّلا  ِِهتَلیِـصَفَو  ِهیِخَاَو  ِِهتَبِحاـصَو 

َيالْوَم ای  َيالْوَم  ُِکلاْملا ، َّالِإ  َكُولْمَْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُكُولْمَْملا  اَنَأَو  ُِکلاْملا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيـالْوَم  یلْوَْملا ، ـَّالِإ  َدـْبَْعلا  ُمَحْرَی  ْلَـهَو  ُدـْبَْعلا 
َيالْوَم ُِقلاْخلا ، َّالِإ  َقُولْخَْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُقُولْخَْملا  اَنَأَو  ُِقلاْخلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُزیِزَْعلا ، َّالِإ  َلِیلَّذلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُلِیلَّذلا  اَنَأَو  ُزیِزَْعلا  َْتنَأ 

َّالِإ َْفیِعَّضلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُْفیِعَّضلا ، اَنَأ  َو  ُّيِوَْقلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيـالْوَم  ُمیِظَْعلاـَّالِإ ، َریِقَْحلا  ُمَحْرَی  ْلَـهَو  ُریِقَْحلا  اـَنَأَو  ُمیِظَْعلا  َْتنَأ  َيـالْوَم  اـی 
ُمَحْرَی ْلَهَو  ُِلئاَّسلا ، اَنَأَو  یِطْعُْملا  َْتنَأ  َيـالْوَم  اـی  َيـالْوَم  ُِّینَْغلا ، ـَّالِإ  َریِقَْفلا  ُمَحْرَی  ْلَـهَو  ُریِقَْفلا  اـَنَأَو  ُِّینَغلا  َْتنَأ  َيـالْوَم  اـی  َيـالْوَم  ُّيِوَْقلا ،

ْلَهَو ِیناْفلا  اَنَأَو  ِیقاْبلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُّیَْحلا ، َّالِإ  َتِّیَْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُتِّیَْملا  اَنَأَو  ُّیَْحلا ، َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  یِطْعُْملا ، ـَّالِإ  َلـِئاّسلا 
ُقوُزْرَْملا اَنَأَو  ُقِزاّرلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُِمئاّدلا ، َّالِإ  َِلئاَّزلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُِلئاّزلا  اَنَأَو  ُِمئاّدـلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ِیقاْبلا ، َّالِإ  َِیناْفلا  ُمَحْرَی 

ِیفاعُْملا َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُداوَْجلا ، َّالِإ  َلیِخَْبلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُلیِخَْبلا  اَنَأَو  ُداوَْجلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُقِزاّرلا ، ـَّالِإ  َقوُزْرَْملا  ُمَحْرَی  ْلَـهَو 
َيالْوَم ای  َيالْوَم  ُرِیبَْکلا ، َّالِإ  َریِغَّصلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُریِغَّصلا  اَنَأَو  ُرِیبَْکلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيـالْوَم  ِیفاـعُْملا ، ـَّالِإ  یلَْتبُْملا  ُمَحْرَی  ْلَـهَو  یلَْتبُْملا  اـَنَأَو 

، ُنامْحَّرلا َّالِإ  َموُحْرَْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُموُحْرَْملا  اَنَأَو  ُنامْحَّرلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  يِداْهلا ، َّالِإ  َّلاّضلا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُّلاّـضلا  اـَنَأَو  يِداـْهلا  َْتنَأ 
ُمَحْرَی ْلَهَو  ُرِّیَحَتُْملا  اَنَأَو  ُلِیلَّدـلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُناْطلُّسلا ، َّالِإ  َنَحَتْمُْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُنَحَتْمُْملا  اَنَأَو  ُناـْطلُّسلا  َْتنَأ  َيـالْوَم  اـی  َيـالْوَم 

ُبُوْلغَْملا اَنَأَو  ُِبلاْغلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُروُفَْغلا  َّالِإ  َِبنْذُْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُِبنْذُْملا  اَنَأَو  ُروُفَْغلا ، َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُلِیلَّدلا ، َّالِإ  َرِّیَحَتُْملا 
ُرِّبَکَتُْملا َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُّبَّرلا ، َّالِإ  َبُوبْرَْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو  ُبُوبْرَْملا  اَنَأَو  ُّبَّرلا  َْتنَأ  َيالْوَم  ای  َيالْوَم  ُِبلاْغلا ، َّالِإ  َبُوْلغَْملا  ُمَحْرَی  ْلَهَو 

اَذ ای  َِکلْـضَفَو  َکـِمَرَکَو  َكِدوُِجب  یِّنَع  َضْراَو  َکـِتَمْحَِرب ، ِینْمَحِْرا  َيـالْوَم  اـی  َيـالْوَم  ُرِّبَکَتُْملا ، ـَّالِإ  َعِشاـْخلا  ُمَحْرَی  ْلَـهَو  ُعِشاـْخلا  اـَنَأَو 
«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأای  َِکتَمْحَِرب  ِناِنْتمِْالاَِولْوَّطلاَِوناسْحِْالاَوِدوُْجلا 

رشع ۀسمخ  تاجانم  زا  تاجانم  دنچ 

هراشا

رد ار  تاجانم  نیا  نم  هدومرف : راونألا  راحب  رد  یسلجم  همّالع  موحرم  هک  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما  زا  تاجانم  هدزناپ 
: مینک یم  رکذ  اجنیا  رد  ار  نآ  هنومن  دنچ  هک  مدید . باحصا  زا  یضعب  بتک 
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نیبئات تاجانم 

ِِهیْحَأَف ِیتَیانِج ، ُمیِظَع  ِیْبلَق  َتامَأَو  ِیتَنَکْـسَم ، َساِبل  َْکنِم  ُدُـعابَّتلا  ِینَلَّلَجَو  ِیتَّلَذَـم ، َبَْوث  اـیاطَْخلا  ِیْنتَـسَْبلَا  یِهلِإ   » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
ُْتعَـضَخ ْدَقَو  ًاِرباج ، َكَْریَغ  يِرْـسَِکل  يرَا  الَو  ًاِرفاغ ، َكاوِس  ِیبُونُذـِل  ُدِـجَأ  ام  َِکتَّزِعَوَف  ِیتَْینُمَو ، ِیلْؤُس  ایَو  ِیتَیُْغبَو ، ِیلَمَأ  ای  َْکنِم  ۀـَبْوَِتب 

ْنِم ُهافَـسَا  اوَف  ُذوُعَأ ، ْنَِمبَف  َکـِبانَج  ْنَع  ِینَتْدَدَر  ْنِإَو  ُذوـُلَا ، ْنَِمبَف  َکـِباب  ْنِم  ِینَتْدَرَط  ْنِاَـف  َْکیَدـَل ، ِۀَناِکتْـسِْالِاب  ُتْوَـنَعَو  َکـَْیلِإ ، ِۀـَبانِْالِاب 
ِتاِقبُوم ِیل  َبَهَت  ْنَأ  ِریِـسَْکلا ، ِمْظَْعلا  َِرباج  ایَو  ِرِیبَْکلا ، ِْبنَّذـلا  َِرفاغ  ای  َُکلَأْسَأ  یِحاِرتْجا ، َو  ِیلَمَع  ِءوُس  ْنِم  ُهاـفَْهلاوَو  یِحاـِضْتفاَو ، ِیتَلْجَخ 

، َكِْرتَسَو َکِْحفَص  ِلیِمَج  ْنِم  ِینِْرُعت  الَو  َكِْرفَغَو ، َكِْوفَع  ِدَْرب  ْنِم  ِۀَمایِْقلا  ِدَهْـشَم  ِیف  ِیِنلُْخت  الَو  ِِرئارَّسلا ، ِتاحِـضاف  َّیَلَع  َُرتْسَتَو  ِِرئارَْجلا ،
ْنِم ُهُریُِجی  ْلَه  ْمَأ  ُهالْوَم ، یلِإ  ّالِإ  ُِقبْالا  ُْدبَْعلا  ُعِجْرَی  ْلَه  یِهلِإ  َِکتَْفأَر ، َباحَـس  ِیبُویُع  یلَع  ْلِسْرَأَو  َِکتَمْحَر ، َمامَغ  ِیبُونُذ  یلَع  ْلِّلَظ  یِهلِإ 
َنِم ََکل  یِّنِإَف  ًۀَّطِح  ِۀَئیِطَْخلا  َنِم  ُرافِْغتْـسِْالا  َناک  ْنِإَو  َنیِمِداّنلا ، َنِم  َِکتَّزِعَو  یِّنِإَف  ًَۀبَْوت  ِْبنَّذلا  یَلَع  ُمَدَّنلا  َناک  ْنِإ  یِهلِإ  ُهاوِس ، ٌدَحَأ  ِهِطَخَس 
َْتنَأ یِهلِإ  ِیب ، ْقَفِْرا  ِیب  َکِْـملِِعبَو  یِّنَع ، ُفْعا  یِّنَع  َکِْـملِِحبَو  َّیَلَع ، ُْبت  َّیَلَع  َِکتَرْدـُِقب  یِهلِإ  یـضَْرت ، یّتَح  یبـْتُْعلا  َکـَل  َنیِرِفْغَتْـسُْملا ،
یِهلِإ ِهِْحتَف ، َدَْعب  ِباْبلا  َلوُخُد  َلَفْغَأ  ْنَم  ُرْذُع  امَف  ًاحوُصَن ، ًۀـَبَْوت  ِهللا  َیلِإ  اُوبُوت  َْتلُقَف  َۀـَبْوَّتلا ، ُهَْتیَّمَـس  َكِْوفَع  یلِإ  ًاباب  َكِدابِِعل  َتْحَتَف  يِذَّلا 

ای ِْهیَلَع ، َتْدُجَف  َِکفوُْرعَِمل  َضَّرَعَتَو  ِْهیَلَع  َْتُبتَف  َكاصَع  ْنَم  ِلَّوَِأب  اَنَأ  ام  یِهلِإ  َكِْدنِع ، ْنِم  ُْوفَْعلا  ِنُسْحَْیلَف  َكِْدبَع  ْنِم  ُْبنَّذـلا  َحـُبَق  َناک  ْنِإ 
ُْتلَّسََوتَو َْکَیلِإ ، َکِمَرَکَو  َكِدوُِجب  ُْتعَفْـشَتِْسا  ِْرتِّسلا ، َلیِمَج  ای  ِّرِّسلا ، ِیف  اِمب  ًامِیلَع  اـی  ِِّرْبلا ، َمیِظَع  اـی  ِّرُّضلا ، َفِشاـک  اـی  ِّرَطْـضُْملا ، َبیُِجم 

َمَحْرَأ ای  َکـِتَمْحَرَو  َکِّنَِمب  ِیتَئیِطَخ ، ْرِّفَکَو  ِیَتبَْوت ، ْلَّبَقَتَو  ِیئاـجَر ، َکـِیف  ْبِّیَُخت  ـالَو  ِیئاـعُد ، ْبِجَتْـساَف  َْکیَدـَل ، َکِـمُّحََرتَو  َکـِنانَِحب ،
«. َنیِمِحاّرلا

نیکاش تاجانم 

ُُکلْسَت ًۀَضِّرَعَتُم ، َکِطَخَِسل  َو  ًۀََعلُوم ، َکیِـصاعَِمبَو  ًةَرِدابُم ، ِۀَئیِطَْخلا  َیلِإَو  ًةَراّمَا ، ِءوُّسلِاب  ًاسْفَن  وُکْـشَأ  َْکَیلِإ  یِهلِإ   » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
َیلِإ ًَۀلاّیَم  ُعَنْمَت ، ُْریَْخلا  اَهَّسَم  ْنِإَو  ُعَزَْجت ، ُّرَّشلا  اَهَّسَم  ْنِإ  ِلَمالا ، َۀَـلیِوَط  ِلَلِْعلا  َةَرِیثَک  ِکلاه ، َنَوْهَأ  َكَدـْنِع  ِیُنلَعَْجتَو  َِکلاهَْملا ، َِکلاسَم  ِیب 
ََالَم ْدَق  ِینیِْوُغی ، ًاناْطیَشَو  ِینُّلُِضی ، ًاّوُدَع  َْکَیلِإ  وُکْـشَأ  یِهلِإ  َِۀبْوَّتلِاب ، ِیُنفِّوَُستَو  َِۀبْوَْحلا ، َیلِإ  ِیب  ُعِرُْـست  ِوْهَّسلاَو ، ِۀَْلفَْغلِاب  ًةَُّولْمَم  ِوْهَّللاَو ، ِبِعَّللا 

َْکَیلِإ یِهلِإ  یْفلُّزلاَو ، ِۀَعاّطلا  َْنَیبَو  ِیْنَیب  ُلوُحَیَو  اْینُّدلا ، َّبُح  ِیل  ُنِّیَُزیَو  يوَْهلا ، َِیل  ُدِضاُعی  ِیْبلَِقب ، ُهُسِجاوَه  ْتَطاحَأَو  يِرْدَـص ، ِساوْسَْولِاب 
یِهلِإ ال ًۀَِـحماط ، اهُّرُـسَی  ام  یلِإ  َو  ًةَدـِماج ، َِکفْوَخ  ْنِم  ِءاُکْبلا  ِنَع  ًاْنیَع  َو  ًاسِّبَلَتُم ، ِْعبَّطلا  َو  ِْنیَّرلِابَو  ًابِّلَقَتُم ، ِساوْسَْولا  َعَم  ًایِـساق ، ًاـْبلَق  وُکْـشَأ 

ِینَلَعَْجت ْنَأ ال  َِکتَّیِـشَم ، ِذافَنَو  َِکتَمْکِح ، ِۀَغالَِبب  َُکلَأْسَأَف  َِکتَمْـصِِعب ، ّالِإ  اْینُّدلا  ِهِراکَم  ْنِم  ِیل  َةاَجن  الَو  َِکتَرْدـُِقب ، ّالِإ  َةَُّوق  َو ال  ِیل  َلْوَح 
ِنَعَو ًاِیقاو ، ایالَْبلا  َنِمَو  ًاِرتاس ، ِبُویُْعلاَو  يِزاخَْملا  یَلَعَو  ًارِـصان ، ِءادـْعالا  یَلَع  ِیل  ْنُکَو  ًاضَرَغ ، ِنَتِْفِلل  ِینَرِّیَُـصت  الَو  ًاـضِّرَعَتُم ، َكِدوُج  ِْریَِغل 

«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَرَو  َِکتَْفأَِرب  ًامِصاع ، یِصاعَْملا 

نیفئاخ تاجانم 

َکِْحفَـصَو َکـِتَمْحَِرل  ِیئاـجَر  َعَم  ْمَأ  ِینُدِّعَُبت ، َكاـّیِإ  یِّبُـح  ِدـَْعب  ْمَأ  ِیُنبِّذَُـعت ، َکـِب  ِناـمیِْالا  َدـَْعب  َكاَرتَأ  یِهلِإ   » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
اهَْتیَلَف ِیْنتَّبَر ، ِءانَْعِلل  ْمَأ  یِّمُأ ، ِیْنتََدلَو  ِءاقَّشِللَا  يِْرعِش  َْتَیل  ِینَبِّیَُخت ، ْنَأ  ِمیِرَْکلا  َکِهْجَِول  اشاح  ِینُِملُْست ، َكِْوفَِعب  ِیتَراِجتْـسا  َعَم  مَا  ِینُمِرَْحت ،

، یِـسْفَن َُهل  َِّنئَمْطَتَو  ِیْنیَع  َِکلذـِب  َّرَقَتَف  ِینَتْـصَصَخ ، َكِراوِجَو  َکـِبْرُِقبَو  ِینَْتلَعَج ، ِةَداـعَّسلا  ِلـْهَأ  ْنِمَا  ُتِْملَع  ِینَْتَیلَو  ِینِّبَُرت ، َْملَو  ِینْدـَِلت  َْمل 
ْتَوَْطنا بُوُلق  یلَع  ُعَبْطَت  َْوأ  َِکَتلالَجَو ، َكِدْـجَم  یلَع  ِءانَّثلِاب  ْتَقَطَن  ًۀَنِْـسلَأ  ُسِرُْخت  َْوأ  َِکتَمَظَِعل ، ًةَدِـجاس  ْتَّرَخ  ًاـهوُجُو  ُدِّوَُست  ْلَـه  یِهلِإ 

ًانادـْبَأ ُِبقاُعت  َْوأ  َِکتَْفأَر ، َءاجَر  َْکَیلِإ  ُلامْالا  اَْهتَعَفَر  ًاّفُکَا  ُّلُغَت  َْوأ  َِکتَدارِإ ، ِیف  َكِرْکِذ  ِعامَِـسب  ْتَذَّذََـلت  ًاعامْـسَأ  ُّمُِصت  َْوأ  َکـِتَّبَحَم ، یلَع 
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الَو َِکتَمْحَر ، َباْوبَأ  َکیِدِّحَُوم  یلَع  ِْقْلُغت  یِهلِإ ال  َِکتَدابِع ، ِیف  ْتَعَـس  ًالُجْرَأ  ُبِّذَُعت  َْوأ  َِکتَدَـهاُجم ، ِیف  ْتَلَِحن  یّتَح  َِکتَعاِطب  ْتَلِمَع 
یلَع َدَـقَْعن  ٌریِمَـضَو  َِکنارْجِه ، ِۀـَناهَِمب  اهُّلِذـُت  َْفیَک  َكِدـیِحْوَِتب  اـهَتْزَزْعَأ  ٌسْفَن  یِهلِإ  َکـِتَیْؤُر ، ِلـیِمَج  یلِإ  ِرَظَّنلا  ِنَع  َکِیقاتْـشُم  ْبُجَْحت 
ُراّبَج ای  ُنامْحَر ، ای  ُمیِحَر  ای  ُناّنَم ، ای  ُناّنَح  اـی  َکِطَخَـس ، ِمیِظَعَو  َِکبَـضَغ  ِمِیلَأ  ْنِم  ِینْرِجَأ  یِهلِإ  َکـِنارِین ، ِةَرارَِحب  ُُهقِرُْحت  َْفیَک  َکـِتَّدَوَم 

َبُرَقَو ُلاوْحالا ، َِتلاحَو  ِرارْـشالا ، َنِم  ُراـیْخالا  َزاـْتما  اَذِا  ِراـْعلا ، ِۀَحیِـضَفَو  ِراـّنلا ، ِباذَـع  ْنِم  َکـِتَمْحَِرب  ِینَِّجن  ُراّتَـس ، اـی  ُراّـفَغ  اـی  ُراّـهَقای ،
 " «. َنوُمَلُْظیال ْمُهَو  ْتَبَسَک  ام  سْفَن  ُّلُک  ْتَیِّفُوَو  َنُوئیِسُْملا " ، َدَُعبَو  َنُونِسْحُْملا ،

هعماج لّوا  ترایز 

مهیلع ) ایــصواو اـیبنا  هّـمئا و  ياـه  هاـگترایز  ماـمت  رد  و  تـسا ، هدــش  لـقن  تاراـیزلا  لـماک  بیذــهت و  یفاـک ، بـتک  رد  تراـیز  نـیا 
یلَع ُمالَّسلَا  ِِهئافَلُخَو ، ِهللا  ِراْصنَأ  یلَع  ُمالَّسلَا  ِِهئاّبِحَأَو ، ِهللا  ِءانَُما  یلَع  ُمالَّسلَا  ِِهئایِفْـصَأَو ، ِهللا  ِءاِیلْوَأ  یلَع  ُمـالَّسلَا  : » دوش یم  هدـناوخ  ( مالـسلا

َنیِّرِقَتْـسُملا یَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َیلِإ  ِةاعُّدـلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهیْهَنَو ، ِهللا  ِْرمَأ  يِرِهظُم  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِرْکِذ  ِنِکاسَم  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِۀَـفِْرعَم  ِّلاـحَم 
ْنَمَو َهللا ، َیلاو  ْدَـقَف  ْمُهالاو  ْنَم  َنیِذَّلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، یَلَع  ِءّـالِدالا  یَلَع  ُمـالَّسلا  ِهللا ، ِۀَـعاط  ِیف  َنیِِـصلْخُْملا  یَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِةاـضْرَم  ِیف 
ْدَقَف ْمُْهنِم  یّلََخت  ْنَمَو  ِهللاِاب ، َمَصَتْعا  ِدَقَف  ْمِِهب  َمَصَتْعا  ِنَمَو  َهللا ، َلِهَج  ْدَـقَف  ْمُهَلِهَج  ْنَمَو  َهللا ، َفَرَع  ْدَـقَف  ْمُهَفَرَع  ْنَمَو  َهللا ، يَداع  ْدَـقَف  ْمُهاداع 

، ْمُْکَیلِإ ِهِّلُک  َِکلذ  ِیف  ٌضِّوَفُم  ْمُِکتَِینالَعَو ، ْمُکِّرِِسب  ٌنِمُْؤم  ُْمْتبَراح ، ْنَِمل  ٌبْرَحَو  ُْمتَْملاس ، ْنَِمل  ٌْملِـس  یِّنَأ  َهللا  ُدِهُْـشاَو  َّلَجَوَّزَع ، ِهللا  َنِم  یّلََخت 
«. ِِهلآَو دَّمَُحم  یلَع  ُهللا  یَّلَصَو  ْمُْهنِم ، ِهللا  َیلِإ  ُأَْربَأَو  ِْسنِْالاَو ، ِّنِْجلا  َنِم  دَّمَُحم  ِلآ  َّوُدَع  ُهللا  َنََعل 

هریبک هعماج  ترایز 

نایب نآ  رد  هک  مالسلا ) مهیلع   ) ناماما تایـصوصخ  تافـص و  اهریبعت و  بلاطم و  ندوب  عماج  رطاخ  هب  هک  تسا  یترایز  هعماج ، ترایز 
هب يدّدـعتم  ياه  هنومن  درک . ترایز  نآ  اب  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ناماما و  زا  کـی  ره  ناوت  یم  و  دراد ، یّـصاخ  ّتیعماـج  هدـش ،

« یـسانش ماما   » هرود کی  و  تسا ، همه  زا  رت  عماج  رت و  لّصفم  هریبک » هعماج  ترایز   » هک تسا ، هدمآ  اه  باتک  رد  هعماج  ترایز  ناونع 
يدّدعتم ياه  باتک  و  هدـمآ ، درگ  ترایز  نیا  رد  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم هّمئا  ياه  یگژیو  لیاضف و  تافـص و  دـیآ . یم  باسح  هب 

مهیلع ) هّمئا روبق  رانک  رد  شیانعم  هب  هجوت  اب  ار  ترایز  نیا  تریـصب  يور  زا  تفرعم و  اب  هک  يرئاز  تسا . هدش  هتـشون  نآ  حرـش  رد  مه 
تیاور نویع »  » و هیقف »  » رد قودص  خیـش  تسا . هدرک  نید  يایلوا  اب  قاثیم  دیدجت  اهرواب و  تاداقتعا و  رب  رورم  یعون  دناوخب ، مالـسلا )

امرف میلعت  ارم  هّللا ! لوـسر  نباـی  مدرک : ضرع  مالـسلا ) هیلع  ) یقّنلا ّیلع  ماـما  ترـضح  هب  تفگ : هک  یعخن ، هّللادـبع  نب  یَـسوم  زا  هدرک 
يدیسر مرح  رد  هناتسآ  هب  نوچ  دومرف : مناوخب . ار  نآ  ار ، امـش  زا  یکی  منک  ترایز  متـساوخ  هاگره  دشاب ، لماک  تغالب  اب  هک  یترایز 

رد و  ُُهلوُسَرَو .» ُهُْدبَع  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأَو  َُهل ، َکیِرَشال  ُهَدْحَو  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  : » وگب ار  نیتداهـش  و  نک ، فقوت 
مارآ لد  اب  سپ  وگب ، ُرَبْکَأ » ُهللاَا   » هبترم یـس  نک و  فقوت  يدید  ار  ربق  هک  هاگنآ  يوش و  یم  مَرَح  لخاد  يا  هدرک  ترایز  لسُغ  هک  یلح 
هبترم لهچ  و  ورب ، رّهطُم  ربق  کیدزن  سپ  وگب ، ُرَبْکَأ » ُهللاَا   » هبترم یـس  نک و  فقوت  هاگنآ  راذگب ، کیدزن  ار  اه  ماگ  و  ورب ، شیپ  یکدـنا 
َِطبْهَمَو ِۀَِـکئالَْملا ، َفَلَتُْخمَو  ِۀـَلاسِّرلا ، َعِضْوَمَو  ِةَُّوبُّنلا ، ِْتَیب  َلـْهَأ  اـی  ْمُْکیَلَع  ُمـالََّسلا  : » وگب سپ  دوش ، ماـمت  ریبکت  دـص  اـت  وگب  ُرَبْـکَأ » ُهللاَا  »

، ِرایْخالا َِمئاـعَدَو  ِراْربـالا ، َرِـصانَعَو  ِمَعِّنلا ، َءاـِیلْوَأَو  ِمَمُْـالا ، َةَداـقَو  ِمَرَْکلا ، َلوُُصاَو  ِْملِْحلا ، یَهَْتنُمَو  ِْملِْعلا ، َناّزُخَو  ِۀَـمْحَّرلا ، َنِدـْعَمَو  ِیْحَْولا ،
ِهللا ُۀَمْحَرَو  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِةَرَیِخ  َةَْرتِعَو  َنِیلَسْرُْملا ، َةَْوفَصَو  َنیِِّیبَّنلا ، ََۀلالُسَو  ِنامْحَّرلا ، َءانَُماَو  ِنامیِْالا ، َباْوبَأَو  ِدالِْبلا ، َناکْرَأَو  ِدابِْعلا ، َۀَساسَو 

، ِءاـِیْبنالا ِۀـَثَرَوَو  يرَْولا ، ِفـْهَکَو  یجِْحلا ، ِیلوُأَو  یهُّنلا ، ِيَوذَو  یقُّتلا ، ِمـالْعَأَو  یجُّدـلا ، ِحـِیباصَمَو  يدُْـهلا ، ِۀَِّمئَأ  یلَع  ُمـالَّسلَا  ُُهتاـکََربَو ،
، ِهللا ِۀَـفِْرعَم  ِّلاحَم  یلَع  ُمالَّسلَا  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَـمْحَرَو  یلوُْالاَو ، ِةَرِخْالاَو  اْینُّدـلا  ِلـْهَأ  یلَع  ِهللا  ِجَـجُحَو  ینْـسُْحلا ، ِةَوْعَّدـلاَو  یلْعـالا ، ِلَـثَْملاَو 
، ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِهللا  ِلوُسَر  ِۀَّیِّرُذَو  ِهللا ، ِِّیبَن  ِءایِـصْوَأَو  ِهللا ، ِباتِک  ِۀَـلَمَحَو  ِهللا ، ِّرِـس  ِۀَـظَفَحَو  ِهللا ، ِۀَـمْکِح  ِنِداـعَمَو  ِهللا ، ِۀَـکََرب  ِنِکاـسَمَو 
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َنیِِـصلْخُْملاَو ِهللا ، ِۀَّبَحَم  ِیف  َنیِّماّتلاَو  ِهللا ، ِْرمَأ  ِیف  َنیِّرِقَتْـسُْملاَو  ِهللا ، ِةاضْرَم  یلَع  ِءّالِدالاَو  ِهللا ، َیلِإ  ِةاعُّدلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَـمْحَرَو 
ُمالَّسلَا ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَمْحَرَو  َنُولَمْعَی ، ِهِْرمَِأب  ْمُهَو  ِلْوَْقلِاب  ُهَنوُِقبْـسَی  َنیِذَّلَا ال  َنیِمَرْکُْملا ، ِهِدابِعَو  ِِهیْهَنَو ، ِهللا  ِْرمَِال  َنیِرِهْظُْملا  َو  ِهللا ، ِدـیِحَْوت  ِیف 

ِهِْملِع ِۀَْـبیَع   َ ِِهبْزِحَو و ِِهتَرَیِخَو  ِهللا  ِۀَّیَِقبَو  ِْرمالا ، ِیلوُأَو  ِرْکِّذـلا  ِلْهَأَو  ِةامُْحلا ، ِةَداّذـلاَو  ِةـالُْولا ، ِةَداّـسلاَو  ِةادُْـهلا ، ِةَداـْقلاَو  ِةاعُّدـلا ، ِۀَِّمئـالا  یَلَع 
ُُهتَِکئالَم َُهل  ْتَدِهَشَو  ِهِسْفَِنل  ُهللا  َدِهَش  امَک  َُهل ، َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ، ِِهناهُْربَوِهِرُونَو ِهِطارِصَو  ِِهتَّجُحَو 

ِّقَْحلا ِنیِدَو  يدُْـهلِاب  ُهَلَـسْرَأ  یـضَتْرُْملا ، ُُهلوُسَرَو  ُبَجَْتنُْملا  ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأَو  ُمیِکَْحلا ، ُزیِزَْعلا  َوُه  ّالِإ  َهلِإ  ـال  ِهِْقلَخ ، ْنِم  ِْملِْعلا  اُولوُأَو 
َنوـُقَّتُْملا َنوـُبَّرَقُْملا  َنوـُمَّرَکُْملا  َنوـُموُصْعَْملا  َنوُّیِدـْهَْملا  َنوُدِـشاّرلا  ُۀَِّمئـالا  ُمُـکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  َنوُکِرْـشُْملا ، َهِرَک  ْوـَلَو  ِهِّلُک  ِنیِّدـلا  یَلَع  ُهَرِهُْظِیل 
ْمُکَراتْخاَو ِِهْبیَِغل ، ْمُکاضَتْراَو  ِهِْملِِعب ، ْمُکافَطِْصا  ِِهتَمارَِکب ، َنوُِزئاْفلا  ِِهتَدارِِاب ، َنُوِلماْعلا  ِهِْرمَِأب ، َنُوماّوَْقلا  ِهِّلل ، َنوُعیِطُْملا  َنْوَفَطْـصُْملا ، َنُوقِداّصلا 

یلَع ًاجَجُحَو  ِهِضْرَأ ، ِیف  َءافَلُخ  ْمُکَیِـضَرَو  ِهِحوُِرب ، ْمُکَدَّیَأَو  ِهِرُوِنب ، ْمُکَبَجَْتناَو  ِِهناهُْرِبب ، ْمُکَّصَخَو  ُهادُِهب  ْمُکَّزَعَأَو  ِِهتَرْدـُِقب ، ْمُکابَتْجاَو  ِهِّرِِـسل ،
ًامالْعَأَو ِهِْقلَخ ، یلَع  َءادَهُـشَو  ِهِدیِحْوَِتل ، ًاناکْرَأَو  ِِهیْحَِول ، ًۀَـمِجاَرتَو  ، ِِهتَمْکِِحلًاعَدْوَتْـسُمَو ، ِهِْملِِعل ًۀـَنَزَخَو  ، ِهِّرِِـسل ًۀَـظَفَحَو  ِِهنیِدـِل ، ًاراْصنَأَو  ِِهتَّیَِرب ،
َسْجِّرلا ُمُْکنَع  َبَهْذَأَو  ِسَنَّدـلا ، َنِم  ْمُکَرَّهَطَو  ِنَتِْفلا ، َنِم  ْمُکَنَمآَو  َِللَّزلا ، َنِم  ُهللا  ُمُکَمَـصَع  ِهِطارِـص ، یلَع  َءّالِدَأَو  ِهِدِالب ، ِیف  ًارانَمَو  ِهِدابِِعل ،

، ِِهتَعاـط َدـْقَع  ُْمتْمَکْحَأَو  ُهَقاـثیِم ، ُْمتْدَّکَوَو  ُهَرْکِذ ، ُْمْتنَمْدَأَو  ُهَمَرَک ، ُْمتْدَّجَمَو  ُهَنْأَـش ، ُْمتْرَبْکَأَو  َُهلـالَج ، ُْمتْمَّظَعَف  ًاریِهْطَت ، ْمُکَرَّهَطَو  ِْتیَبـْلا  َلـْهَأ 
مَُکباصَا ام  یلَع  ُْمتْرَبَصَو  ِِهتاضْرَم ، ِیف  مُکَـسُْفنَأ  ُْمْتلََذبَو  ِۀَنَـسَْحلا ، ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  ِِهلِیبَس  یلِإ  ُْمتْوَعَدَو  ِۀَِـینالَْعلاَو ، ِّرِّسلا  ِیف  َُهل  ُْمتْحَـصَنَو 

ُْمْتنََّیبَو ُهَتَوْعَد ، ُْمْتنَلْعَأ  یّتَح  هِداهِج ِ، َّقَح  ِهللا  ِیف  ُْمتْدَهاجَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَع  ُْمْتیَهَن  ، َ ِفوُْرعَْملِاب ُْمتْرَمَأَو  َةاکَّزلا ، ُُمْتیَتآَو  َةالَّصلا ، ُُمتْمَقَأَو  ِِهْبنَج ، ِیف 
ِِهلُسُر ْنِم  ُْمْتقَّدَصَو  َءاضَْقلا ، َُهل  ُْمتْمَّلَسَو  اضِّرلا ، َیلِإ  ُْهنِم  َِکلذ  ِیف  ُْمتْرِصَو  ُهَتَّنُس ، ُْمْتنَنَسَو  ِهِماکْحَأ ، َِعئارَش  ُْمتْرَـشَنَو  ُهَدوُدُح ، ُْمتْمَقَأَو  ُهَِضئارَف ،
ُُهلْهَأ ُْمْتنَأَو  ْمُْکَیلِإَو ، ْمُْکنِمَو  ْمُکِیفَو  ْمُکَعَم  ُّقَْـحلاَو  ٌقِـهاز ، ْمُکِّقَح  ِیف  ُرِّصَقُْملاَو  ٌقِحـال ، ْمَُکل  ُمِزّـاللاَو  ٌقِراـم ، ْمُْـکنَع  ُبِغاّرلاَـف  یـضَم ، ْنَـم 

، ْمُکِیف ُهُِمئازَعَو  ْمُْکیَدـَل ، ِهللا  ُتایآَو  ْمُکَدـْنِع ، ِباطِْخلا  ُلْصَفَو  ْمُْکیَلَع ، ْمُُهباـسِحَو  ْمُْکَیلِإ ، ِْقلَْخلا  ُباـِیاَو  ْمُکَدـْنِع ، ِةَُّوبُّنلا  ُثاریِمَو  ُُهنِدـْعَمَو ،
ْمُکَـضَْغبَأ ْنَمَو  َهللا ، َّبَحَأ  ْدَقَف  ْمُکَّبَحَأ  ْنَمَو  َهللا ، يَداع  ْدَقَف  ْمُکاداع  ْنَمَو  َهللا ، َیلاو  ْدَقَف  ْمُکالاو  ْنَم  ْمُْکَیلِإ ، ُهُْرمَأَو  ْمُکَدـْنِع ، ُُهناهُْربَو  ُهُرُونَو 

، ُۀـَلوُصْوَْملا ُۀَـمْحَّرلاَو  ِءاقَْبلا ، ِراد  ُءاعَفُـشَو  ِءانَْفلا ، ِراد  ُءادَهُـشَو  ُمَْوقـالا ، ُطارِّصلا  ُُمْتنَأ  ِهللااـِب ، َمَصَتْعا  ِدَـقَف  ْمُِکب  َمَصَتْعا  ِنَمَو  َهللا ، َضَْغبَأ  ْدَـقَف 
ِِهبَو َنوُّلُدَت ، ِْهیَلَعَو  َنوُعْدَت ، ِهللا  َیلِإ  َکَلَه ، ْمُِکتْأَی  َْمل  ْنَمَو  اَجن ، ْمُکاتَأ  ْنَم  ُساّنلا ، ِِهب  یلَْتبُْملا  ُباْبلاَو  ُۀَظوُفْحَْملا ، ُۀَنامالاَو  ُۀـَنوُزْخَْملا  ُۀَـیْالاَو 
ْنَم َباـخَو  ْمُکاداـع ، ْنَم  َکَـلَهَو  ْمُکـالاو ، ْنَم  َدَعَـس  َنوُمُکَْحت ، ِِهلْوَِقبَو  َنوُدِـشُْرت ، ِِهلِیبَـس  یلِإ  َو  َنوـُلَمْعَت ، ِهِْرمَأـِب  َنوُمِّلَُـست ، َُهلَو  َنوـُنِمُْؤت ،

ْمُکَعَبَّتا ِنَم  ْمُِکب ، َمَصَتْعا  ِنَم  َيِدُـهَو  ْمُکَقَّدَـص ، ْنَم  َِملَـسَو  ْمُْکَیلِإَأََـجل ، ْنَم  َنِمَاَو  ْمُِکب ، َکَّسَمَت  ْنَم  َزاـفَو  ْمُکَقَراـف ، ْنَـم  َّلَـضَو  ْمُکَدَـحَج ،
ُدَهْشَأ ِمیِحَْجلا ، َنِم  َكرَد  ِلَفْسَأ  ِیف  مُْکیَلَع  َّدَر  ْنَمَو  ٌكِرْشُم ، ْمَُکبَراح  ْنَمَو  ٌِرفاک ، ْمُکَدَحَج  ْنَمَو  ُهاْوثَم ، ُراّنلاَف  ْمُکََفلاخ  ْنَمَو  ُهاوْأَم ، ُۀَّنَْجلاَف 
ُمُکَقَلَخ ضَْعب ، ْنِم  اهُـضَْعب  ْتَرُهَطَو  َْتباط  ٌةَدِحاو ، ْمُکَتَنیِطَو  ْمُکَرُونَو  ْمُکَحاوْرَأ  َّنَأَو  َیَِقب ، امِیف  ْمَُکل  راجَو  یـضَم ، امِیف  ْمَُکل  ٌِقباس  اذه  َّنَأ 

امَو ْمُْکیَلَع  انَتالَص  َلَعَجَو  ُهُمْسا ، اَهِیف  َرَکُْذیَو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهللا  َنِذَا  تُوُیب  ِیف  ْمُکَلَعَجَف  ْمُِکب ، اْنیَلَع  َّنَم  یّتَح  َنِیقِدُْحم ، ِهِشْرَِعب  ْمُکَلَعَجَف  ًاراْونَأ ، ُهللا 
، ْمُکاّیِإ انِقیِدْصَِتب  َنِیفوُْرعَمَو  ِمُِکلْضَِفب ، َنیِمِّلَسُم  ُهَْدنِع  اّنُکَف  اِنبُونُِذل ، ًةَراّفَکَو  اَنل ، ًۀَیِکَْزتَو  انِسُْفنَِال ، ًةَراهَطَو  انِْقلَِخل ، ًابیِط  ْمُِکتَیالِو  ْنِم  ِِهب  انَّصَخ 

ُهُِقبْسَی الَو  ٌِقئاف ، ُُهقوُفَی  الَو  ٌقِحال ، ُهُقَْحلَی  ُْثیَح ال  َنِیلَسْرُْملا ، ِتاجَرَد  َعَفْرَأَو  َنِیبَّرَقُْملا ، ِلِزانَم  یلْعَأَو  َنیِمَرْکُْملا ، ِّلَحَم  َفَرْشَأ  ْمُِکب  ُهللا  َغَلَبَف 
الَو ٌِّینَدالَو  ٌلِهاج ، الَو  ٌِملاع  الَو  ٌدیِهَـش ، الَو  ٌقیِّدِـصالَو  ٌلَسُْرم ، ٌِّیبَن  الَو  ٌبَّرَقُم ، ٌکَـلَم  یْقبَیـال  یّتَح  ٌعِماـط ، ِهِکارِْدا  ِیف  ُعَمْطَی  ـالَو  ٌِقباـس ،

، ْمُکِْرمَأ َۀـَلالَج  ْمُهَفَّرَع  ّالِإ  ٌدیِهَـش ، َِکلذ  َْنَیب  امِیف  ٌْقلَخالَو  ٌدـیِرَم ، ٌناْطیَـش  الَو  ٌدـِینَع ، ٌراّبَج  الَو  ٌحـِلاط ، ٌرِجاف  الَو  ٌحـِلاص ، ٌنِمُْؤم  الَو  ٌلِضاف ،
، ِْهیَلَع ْمُکَتَمارَکَو  ُهَدـْنِع ، ْمُِکَتلِْزنَمَو  ْمُکِّلَحَم ، َفَرَـشَو  ْمُکِماقَم ، َتاـبَثَو  ْمُکِدِـعاقَم ، َقْدِـصَو  ْمُکِرُون  َماـمَتَو  ْمُِکنْأَـش ، َرَبِکَو  ْمُکِرَطَخ ، َمَظِعَو 

ٌِرفاک ِِهب ، ُْمْتنَمآ  اِمبَو  ْمُِکب  ٌنِمُْؤم  یِّنَأ  ْمُکُدِهُْـشاَو  َهللا  ُدِهُْـشا  ِیتَرُْـساَو ، ِیلامَو  ِیلْهَأَو  یِّمُأَو  ُْمْتنَأ  ِیبَِأب  ُْهنِم ، ْمُِکَتلِْزنَم  َبُْرق  ِْهیَدـَل ، ْمُکَتَّصاـخَو 
ْنَِمل ٌْملِـس  ْمَُهل ، داـعُمَو  ْمُِکئادـْعَِال  ٌضِْغبُم  ْمُِکئاـِیلْوَِالَو ، ْمَُکل  لاوـُم  ْمُکََفلاـخ ، ْنَم  َِۀلالَِـضبَو  ْمُِکنْأَِـشب  ٌرِْـصبَتْسُم  ِِهب ، ْمـُتْرَفَک  اـِمبَو  ْمُکِّوُدَِـعب 

، ْمُکِْملِع  ِ ٌلِـمَتُْحم ْمُِکلْـضَِفب ، ٌّرِقُم  ْمُکِّقَِحب ، ٌفِراـع  ْمَُکل ، ٌعـیِطُم  ُْمْتلَْطبَأ ، اـِمل  ٌلِْـطبُم  ُْمتْقَّقَح ، اـِمل  ٌقِّقَُحم  ْمَُکبَراـح ، ْنَِـمل  ٌبْرَحَو  ْمُکََملاـس ،
، ْمُکِْرمَأـِب ٌلـِماع  ْمُِکلْوَِقب ، ٌذِـخآ  ْمُِکَتلْوَدـِل ، ٌبِقَتُْرم  ْمُکِْرمَِـال ، ٌرِظَْتنُم  ْمُِکتَعْجَِرب ، ٌقِّدَـصُم  ْمُِکباـیِِاب ، ٌنِمُْؤم  ْمُِکب ، ٌفِرَتْعُم  ْمُِکتَّمِذـِب ، ٌبِجَتُْحم 
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یِِجئاوَحَو ِیتَِـبلَط  َماـمَأ  ْمُکُمِّدَـقُمَو  ِْهَیلِإ ، ْمُِکب  ٌبِّرَقَتُمَو  ْمُِکب ، َّلَـجَو  َّزَع  ِهللا  َیلِإ  ٌعِفْـشَتْسُم  ْمُکِروـُبُِقب ، ٌذـِئاع  ٌذـِئال  ْمَُکل ، ٌِرئاز  ْمُِکب ، ٌریِجَتْـسُم 
، ْمُْکَیلِإ ِهِّلُک  َکـِلذ  ِیف  ٌضِّوَفُمَو  ْمُکِرِخآَو ، ْمُِکلَّوَاَو  ْمُِکِبئاـغَو  ْمُکِدِـهاشَو  ْمُِکتَِینـالَعَو  ْمُکِّرِِـسب  ٌنِمُْؤم  يِرُومُأَو ، ِیلاوْحَأ  ِّلُـک  ِیف  ِیتَدارِإَو 
، ِهِماـّیَأ ِیف  ْمُکَّدُرَیَو  ْمُِکب ، ُهَنیِد  یلاـعَت  ُهللا  َِییُْحی  یّتَـح  ٌةَّدَـعُم ، ْمَُکل  ِیتَرُْـصنَو  ٌعَـبَت ، ْمَُـکل  ِییْأَرَو  ُمِّلَـسُم ، ْمَُـکل  ِیبـْلَقَو  ْمُـکَعَم ، ِهـِیف  ٌمِّلَـسُمَو 

ِهللا َیلِإ  ُْتئَِربَو  ْمَُکلَّوَا ، ِِهب  ُْتیَّلََوت  اـِمب  ْمُکَرِخآ  ُْتیَّلََوتَو  ْمُِکب ، ُْتنَمآ  ْمُکِْریَغ ، َعَم  ـال  ْمُکَعَم  ْمُکَعَمَف  ِهِضْرَأ ، ِیف  ْمُکَنِّکَُمیَو  ِِهلْدَِـعل ، ْمُکَرِهُْظیَو 
، ْمُِکتَیـالِو ْنِم  َنِیقِراـْملاَو  ْمُکِّقَِحل ، َنیِدِـحاْجلاَو  ْمَُکل ، َنیِِملاّـظلا  ُمِِـهبْزِحَو  ِنیِطاـیَّشلاَو  ِتوُغاّـطلاَو  ِتـْبِْجلا  َنـِمَو  ْمُِکئادـْعَأ  ْنـِم  َّلَـجَو  َّزَع 

َیلِإ َنوُعْدَـی  َنیِذَّلا  ِۀَِّمئالا  َنِمَو  ْمُکاوِس ، عاطُم  ِّلُکَو  ْمُکَنوُد ، ۀَـجِیلَو  ِّلُـک  ْنِمَو  ْمُْکنَع ، َنِیفِرَْحنُْملا  ُمُکِیف ، َنیِّکاّـشلاَو  ْمُِکثْرِِـال ، َنِیبِصاـْغلاَو 
، ُمُکِیلاوَم ِراـیِخ  ْنِم  ِینَلَعَجَو  ْمُکَتَعافَـش ، ِینَقَزَرَو  ْمُِکتَعاـِطل ، ِینَقَّفَوَو  ْمُِکنیِدَو ، ْمُِکتَّبَحَمَو  ْمُِکتـالاُوم  یلَع  ُتِییَح  اـم  ًادـَبَأ  ُهللا  َِینَتَّبَثَف  ِراـّنلا ،
، ْمُِکتَعْجَر ِیف  ُّرِکَیَو  ْمُِکتَْرمُز ، ِیف  ُرَـشُْحیَو  ْمُکادُِـهب ، يِدَـتْهَیَو  ْمُکَلِیبَس ، ُُکلْـسَیَو  ْمُکَراثآ ، ُّصَتْقَی  ْنَّمِم  ِینَلَعَجَو  ِْهَیلِإ ، ُْمتْوَعَد  اِمل  َنیِِعباـّتلا 

َهللاَدارَا ْنَم  ِیلامَوِیلْهَأَویِسْفَنَو ، یِّمُأَو  ُْمْتنَأ  ِیبَِأب  ْمُِکتَیْؤُِرب ، ًادَغ  ُُهْنیَع  ُّرَقَتَو  ْمُکِماّیَأ ، ِیف  ُنَّکَُمیَو  ْمُِکتَِیفاع ، ِیف  ُفَّرَُـشیَو  ْمُِکَتلْوَد ، ِیف  ُکَّلَُمیَو 
، ْمُکَرْدَق ِفْصَْولا  َنِمَو  ْمُکَْهنُک ، ِحْدَْملا  َنِم  ُُغْلبَأ  الَو  ْمُکَءانَث ، یِـصُْحا  َِّیلاوَم ال  ْمُِکب ، َهَّجََوت  ُهَدَصَق  ْنَم  َو  ْمُْکنَع ، َِلبَق  ُهَدَّحَو  ْنَم  َو  ْمُِکبَأَدـَب ،

یَلَع َعَقَت  ْنَأ  َءاـمَّسلا  ُکِـسُْمی  ْمُِکبَو  َْثیَْغلا ، ُلِّزَُنی  ْمُِکبَو  ُِمتْخَی ، ْمُِکب  َو  ُهللا  َحَـتَف  ْمُِکب  ِراـّبَْجلا ، ُجَـجُحَو  ِراْربـالا ، ُةادُـهَو  ِراـیْخالا ، ُرُون  ُْمْتنَأَو 
ریما ترایز  رگا  و  ْمُکِّدَـج .» یلِإَو  ُُهتَِکئالَم ، ِِهب  ْتَطَبَهَو  ُُهلُـسُر ، ِِهب  َْتلََزن  ام  ْمُکَدـْنِعَو  َّرُّضلا ، ُفِشْکَیَو  َّمَْهلا  ُسِّفَُنی  ْمُِکبَو  ِِهنْذِِاب ، ّالِإ  ِضْرالا 

، َنیَِملاْعلا َنِم  ًادَـحَأ  ِتُْؤی  َْمل  ام  ُهللا  ُمُکاتآ  ، ُنیِمالا ُحوُّرلا  َثُِعب  «، َکیِخَأ یلِإ  َو  : » وگب ْمُکِّدَـج » یلِإَو   » ياج هب  دـشاب  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنمؤم
َزافَو ْمُکِرُوِنب ، ُضْرالا  ِتَقَرْشَأَو  ْمَُکل ، ءْیَش  ُّلُک  َّلَذَو  ْمُِکلْضَِفل ، راّبَج  ُّلُک  َعَضَخَو  ْمُِکتَعاِطل ، رِّبَکَتُم  ُّلُک  َعََخبَو  ْمُِکفَرَِشل ، فیِرَش  ُّلُک  َأَطْأَط 

، ِیلاـمَو ِیلْهَأَو  یِـسْفَنَو  یِّمُأَو  ُْمْتنَأ  ِیبَأـِب  ِناـمْحَّرلا ، ُبَضَغ  ْمُکَتَیـالِو  َدَـحَج  ْنَم  یلَعَو  ِناوْـضِّرلا ، َیلِإ  ُکَلُْـسی  ْمُِکب  ْمُِکتَیـالِِوب ، َنوُِزئاـْفلا 
ِیف ْمُکُراثآَو  ِسوُفُّنلا ، ِیف  ْمُکُسُْفنَأَو  ِحاوْرالا ، ِیف  ْمُکُحاوْرَأَو  ِداسْجالا ، ِیف  ْمُکُداسْجَأَو  ِءامْـسالا ، ِیف  ْمُکُؤامْـسَأَو  َنیِرِکاّذلا ، ِیف  ْمُکُرْکِذ 

، ْمُکَدـــْهَع یفْوَأَو  ْمـُـکَرَطَخ ، َّلـَـجَأَو  ْمُکَنْأــَـش ، َمـَـظْعَأَو  ْمُکــَـسُْفنَأ ، َمَرْکَأَو  ْمُکَءامــْـسَأ ، یلْحَأ  اـــمَف  ِروــُبُْقلا ، ِیف  ْمُکُروــُُبقَو  ِراـــثْالا ،
ُّقَْحلا ُمُُکنْأَشَو  ُمَرَْکلا ، ُمُُکتَّیِجَـسَو  ُناسْحِْالا ، ُمُُکتَداعَو  ُْریَْخلا ، ُمُُکْلِعفَو  يْوقَّتلا ، ُمُُکتَّیِـصَوَو  ٌدْـشُر ، ْمُکُْرمَأَو  ٌرُون ، ْمُکُمـالَک  ، ْمُکَدـْعَوَقَدْصَأَو

ِیبَِأب ُهاهَْتنُمَو ، ُهاوْأَـمَو  ُهَنِدـْعَمَو  ُهَعْرَفَو  ُهَلْـصَأَو  َُهلَّوَأ  ُْمْتنُک  ُْریَْخلا  َرِکُذ  ْنِإ  ٌمْزَحَو ، ٌْملِحَو  ٌْملِع  ْمُُکیْأَرَو  ٌْمتَحَو ، ٌمْکُح  ْمُُکلْوَقَو  ُْقفِّرلاَو ، ُقْدِّصلاَو 
، ِبوُرُْکلا ِتارَمَغ  اـّنَع  َجَّرَفَو  ِّلُّذـلا ، َنِم  ُهللا  اَـنَجَرْخَأ  ْمُِکبَو  ْمُِکئـالَب ، َلـیِمَج  یِـصْحُأَو  ْمُِکئاـنَث ، َنْسُح  ُفِـصَأ  َفـْیَک  یِـسْفَنَو ، یِّمُأَو  ُْمْتنَأ 
، اناْینُد ْنِم  َدَـسَف  َناک  ام  َحَلْـصَأَو  اِننیِد ، َِملاعَم  ُهللا  اَنَمَّلَع  ْمُِکتالاوُِمب  یِـسْفَنَو ، یِّمُأَو  ُْمْتنَأ  ِیبَِأب  ِراّنلا ، َنِمَو  ِتاکَلَْهلا  ِفُرُج  افَـش  ْنِم  انَذَْـقنَأَو 

ُتاجَرَّدـلاَو ُۀَـبِجاْولا ، ُةَّدَوَْملا  ُمَُکلَو  ُۀَـضَرَتْفُْملا ، ُۀَـعاّطلا  ُلَبُْقت  ْمُِکتـالاوُِمبَو  ُۀَـقْرُفلا ، ِتَفَلَْتئاَو  ُۀَـمْعِّنلا ، ِتَمُظَعَو  ُۀَِـملَْکلا ، ِتَّمَت  ْمُِکتـالاوُِمبَو 
َْتلَْزنَأ اِمب  اّنَمآ  انَّبَر  ُۀـَلُوبْقَْملا ، ُۀَـعافَّشلاَو  ُرِیبَْکلا ، ُنْأَّشلاَو  ُمیِظَْعلا ، ُهاْجلاَو  َّلَجَو ، َّزَع  ِهللا  َدـْنِع  ُمُوْلعَْملا  ُناـکَْملاَو  ُدوُمْحَْملا ، ُماـقَْملاَو  ُۀَـعِیفَّرلا ،

َناک ْنِإ  انِّبَر  َناْحبُس  ُباّهَْولا ، َْتنَأ  َکَّنِإ  ًۀَمْحَر  َْکنَُدل  ْنِم  اَنل  ْبَهَو  انَْتیَدَه  ْذِإ  َدَْعب  اَنبُوُلق  ْغُِزت  انَّبَر ال  َنیِدِهاّشلا ، َعَم  اْنُبتْکاَف  َلوُسَّرلا  اَنْعَبَّتاَو 
َْرمَأ ْمُکاعْرَتْساَو  ِهِّرِـس ، یلَع  ْمُکَنَمَْتئا  ِنَم  ِّقَِحبَف  ْمُکاضِر ، ّالِإ  اْهیَلَع  ِیتْأَی  ًابُونُذ ال  َّلَجَو  َّزَع  ِهللا  َْنَیبَو  ِیْنَیب  َّنِإ  ِهللا ، َِّیلَو  ای  ًالوُعْفََمل ، اـنِّبَر  ُدـْعَو 

یَصَع ْدَقَف  ْمُکاصَع  ْنَمَو  َهللا ، َعاطَأ  ْدَقَف  ْمُکَعاطَأ  ْنَم  ٌعیِطُم ، ْمَُکل  یِّنِإَف  ِیئاعَفُش ، ُْمْتنُکَو  ِیبُونُذ ، ُْمْتبَهْوَتْسا  اََّمل  ِِهتَعاِطب ، ْمُکَتَعاط  َنَرَقَو  ِهِْقلَخ ،
ِرایْخالا ِِهْتَیب  ِلْهَأَو  دَّمَُحم  ْنِم  َکـَْیلِإ  َبَْرقَأ  َءاعَفُـش  ُتْدَـجَو  َْول  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َهللا . َضَْغبَأ  ْدَـقَف  ْمُکَـضَْغبَأ  ْنَمَو  َهللا ، َّبَحَأْدَـقَف  ْمُکَّبَحَأ  ْنَمَو  َهللا ،

ِةَْرمُز ِیفَو  ْمِهِّقَِحبَو ، ْمِِهب  َنِیفِراْعلا  ِۀَـلْمُج  ِیف  ِینَلِخْدـُت  ْنَأ  َُکل  َأْـسَأ  َکـْیَلَع  ْمَُهل  َْتبَجْوَأ  يِذَّلا  ُمِهِّقَِحبَف  ِیئاعَفُـش ، ْمُُهْتلَعََجل  ِراْربـالا  ِۀَِّمئـالا 
«. ُلیِکَْولا َمِْعنَو  ُهللا  اَُنبْسَحَو  ًارِیثَک ، ًامِیلْسَت  َمَّلَسَو  َنیِرِهاّطلا ، ِِهلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ُهللا  یَّلَصَو  َنیِمِحاّرلا ، ُمَحْرَأ  َکَّنِإ  ْمِِهتَعافَِشب ، َنیِموُحْرَْملا 

هّللا نیما  ترایز 

نتم و رظن  زا  ار  نآ  یسلجم  همالع  موحرم  تسا . هدش  لقن  تارایز  ياه  باتک  رد  هک  تسا  ربتعم  فورعم و  رایـسب  ياه  ترایز  زا  یکی 
زا مه  ترایز ، نیا  دوش . تموادم  نآ  رب  مالسلا ) مهیلع  ) هّمئا ياهرازم  اهمرح و  همه  رد  تسا  بسانم  هک  هتـسناد  تارایز  نیرتهب  زا  دنس 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب
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تارایز زا  مه  و  تسا ، مخریدـغ  زور  هصوصخم  ياهترایز  زا  مه  دـناوخ ، ناوت  یم  تقو  ره  رد  هک  دوش  یم  بوسحم  هقلطم  ياهترایز 
برق هب  قایتشا  روش و  رـسارس  ینافرع و  ییاوتحم  دوش . یم  هدـناوخ  مالـسلا ) مهیلع  ) هّمئا سّدـقم  ياهمرح  همه  رد  هک  تسا  يا  هعماـج 

هیلع ) نیدباعلا نیز  ماما  هک  مالسلا ) هیلع  ) رقابدّمحم ماما  زا  رباج  زا  هدش  تیاور  ربتعم  ياهدنـس  هب  هک  تسا  نانچ  نآ  ّتیفیک  دراد . یهلا 
ِیف ِهللا  َنیِمَأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » تفگ و  تسیرگ ، و  داتـسیا ، ترـضح  نآ  ربق  دزن  و  دـمآ ، مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما ترایز  هب  مالـسلا )
ِهِِّیبَن َنَنُـس  َْتعَبَّتاَو  ِِهباتِِکب ، َْتلِمَعَو  ِهِداهِج ، َّقَح  ِهللا  ِیف  َتْدَـهاج  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َنِینِمْؤُْملاَریِمَأ ، ای  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهِداـبِع ، یلَع  ُهَتَّجُحَو  ِهِضْرَأ 
ِعیِمَج یلَع  ِۀَِغلاْبلا  ِجَجُْحلا  َنِم  ََکل  ام  َعَم  َۀَّجُْحلا  َكَءادْعَأ  َمَْزلَاَو  ِهِراِیتْخِاب ، ِْهَیلِإ  َکَضَبَقَف  ِهِراوِج ، یلِإ  ُهللا  َكاعَد  یّتَح  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص 

َکِـضْرَأ ِیف  ًَۀبُوبْحَم  َِکئاِیلْوَأ ، ِةَْوفَِـصل  ًۀَّبُِحم  َِکئاعُدَو ، َكِرْکِِذب  ًۀََعلُوم  َِکئاضَِقب ، ًۀَیِـضار  َكِرَدَِـقب ، ًۀَِّنئَمْطُم  یِـسْفَن  ْلَعْجاَف  َّمُهّللَا  ِهِْقلَخ ،
ِمْوَِیل يْوقَّتلا  ًةَدِّوَزَتُم  َِکئاِقل ، ِۀَـحْرَف  یلِإ  ًۀَقاتْـشُم  َِکئالآ ، ِِغباوَِسل  ًةَرِکاذ  َِکئامْعَن ، ِلِضاوَِفل  ًةَرِکاش  َِکئالَب ، ِلوُُزن  یلَع  ًةَِرباـص  َِکئامَـسَو ،

تشاذگ و ربق  رب  ار  دوخ  هنوگ  سپ  َِکئانَثَو .» َكِدْمَِحب  اْینُّدلا  ِنَع  ًَۀلوُغْـشَم  َِکئادْعَأ ، ِقالْخَِال  ًۀَـقِرافُم  َِکئاِیلْوَأ ، ِنَنُِـسب  ًۀَّنَتْـسُم  َِکئازَج ،
َْکنِم َنِیفِراْعلا  َةَِدْئفَأَو  ٌۀَحِـضاو ، َْکَیلِإ  َنیِدِـصاْقلا  َمالْعَأَو  ، ٌۀَـعِراش َْکَیلِإ  َنِیبِغاّرلا  َُلبُـسَو  ٌۀَِـهلاو ، َْکَیلِإ  َنِیِتبْخُْملا  َبُوُلق  َّنِإ  َّمُهّللَا  : » تفگ
َةَْربَعَو ٌَۀلُوبْقَم ، َْکَیلِإ  َبانَأ  ْنَم  ََۀبَْوتَو  ٌَۀباجَتْـسُم ، َكاجان  ْنَم  َةَوْعَدَو  ٌۀَحَّتَفُم ، ْمَُهل  َِۀباجِْالا  َباْوبَأَو  ٌةَدِعاص ، َْکَیلِإ  َنیِعاّدلا  َتاوْصَأَو  ٌۀَعِزاف ،
ََللَزَو ٌةَزَْجنُم ، َكِدابِِعل  َِکتادِعَو  ٌَۀلوُْذبَم ، َِکب  َناعَتْسا  ِنَِمل  َۀَناعِْالاَو  ٌةَدوُجْوَم ، َِکب  َثاغَتْـسا  ِنَِمل  َۀَثاغِْالاَو  ٌۀَموُحْرَم ، َِکفْوَخ  ْنِم  یَکب  ْنَم 

َبُونُذَو ٌۀَلِـصاو ، ْمِْهَیلِإ  ِدیِزَْملا  َِدئاوَعَو  ٌَۀلزِان ، َْکنَُدل  ْنِم  ِِقئالَْخلا  َیلِإ  َکَقازْرَأَو  ٌۀَظوُفْحَم ، َْکیَدـَل  َنِیِلماْعلا  َلامْعَأَو  ٌۀـَلاقُم ، ََکلاقَتْـسا  ِنَم 
َنیِمِعْطَتْـسُْملا َِدئاوَمَو  ٌةَِرتاوَتُم ، ِدـیِزَْملا  َدـِئاوَعَو  ٌةَرَّفَُوم ، َكَدـْنِع  َنِیِلئاّسلا  َِزئاوَجَو  ٌۀَّیِـضْقَم ، َكَدـْنِع  َکِْقلَخ  َجـِئاوَحَو  ٌةَروُفْغَم ، َنیِرِفْغَتْـسُْملا 

ِنَسَْحلاَو َۀَمِطافَو  ِّیلَعَو  دَّمَُحم  ِّقَِحب  ِیئاِیلْوَأ ، َْنَیبَو  ِیْنَیب  ْعَمْجاَو  ِیئانَث ، ْلَْبقاَو  ِیئاعُد ، ْبِجَتْـساَف  َّمُهّللَا  ٌۀَعَْرتُم . َْکیََدل  ِءامِّظلا  َلِهانَمَو  ٌةَّدَعُم ،
َّفُکَو اِنئاِیلْوَِال ، َو  ِیل  ْرِفِْغا  َيالْوَمَو ، يِدِّیَـسَو  یِهلِإ  َْتنَأ  «. » َياْوثَمَو ِیبَلَْقنُم  ِیف  ِیئاجَر  ُۀَـیاغَو  َيانُم  یهَْتنُمَو  ِیئامْعَن  ُِّیلَو  َکَّنِإ  ِْنیَـسُْحلاَو ،
«. ٌریِدَق ءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  یْلفُّسلااَْهلَعْجاَو ، ِلِطاْبلا  َۀَِملَک  ْضِحْدَأَو  اْیلُْعلا ، اَْهلَعْجاَو  ِّقَْحلا  َۀَِملَک  ْرِهْظَاَو  اناذَا ، ْنَع  ْمُْهلَغْشاَو  انَءادْعَأ ، اّنَع 

ثراو ترایز 

ادهّشلادیس و اب  یگتسبمه  هقالع و  زاربا  اوتحمرپ ، ربتعم و  ترایز  نیا  ثراو  ترایز  هب  فورعم  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  هقلطم  ترایز 
و دروآ . یم  دای  هب  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) تلاسر نامدود  نیـسح و  ماما  ناکاین  ینارون  هلـسلس  و  تسالبرک ، مالـسلا ) مهیلع  ) رگید يادـهش 

َثِراو ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » وگب يدومن  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ترایز  دصق  نوچ  سپ  دنک . یم  میکحت  تمصع  تیبلها  اب  ار  رئاز  دنویپ 
، ِهللا ِمِیلَک  یـسُوم  َثِراوای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلِیلَخ  َمیِهاْربِإ  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، ِهللا ِِّیبَن  حُون  َثِراو  ای  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِةَْوفَـص  َمَدآ 
اَی َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ ، َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِبِیبَح  دَّمَُحم  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِحُور  یسیِع  َثِراو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

َۀَجیِدـَـخ َْنبااَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  َءارْهَّزلا ، َۀـَـمِطاف  َْنبااَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  یــضَتْرُْملا ، ِّیلَع  َْنبااَـی  َکـْیَلَع  ُمــالَّسلَا  یفَطـْـصُْملا ، دَّمَُحم  َنـْبا 
ِنَع َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَمَأَو  َةاکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةالَّصلا ، َتْمَقَأ  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َرُوتْوَْملا ، َْرتِْولاَو  ِهِراث  َْنباَو  ِهللاَراث  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، يْربُْکلا

ای ِِهب ، ْتَیِضَرَف  َِکلِذب  ْتَعِمَـس  ًۀَّمُأ  ُهللا  َنََعلَو  َْکتَمَلَظ ، ًۀَّمُأ  ُهللا  َنََعلَو  َْکتَلَتَق ، ًۀَّمُأ  ُهللا  َنَعَلَف  ُنیِقَْیلا ، َكاتَأ  یّتَح  َُهلوُسَرَو  َهللا  َْتعَطَأَو  ِرَْکنُْملا ،
ْنِم َکِْسْبُلت  َْملَو  ، اهِـساْجنَِأب ُۀَِّیلِهاْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  ِةَرَّهَطُْملا ، ِماحْرالاَو  ِۀَِـخماّشلا  ِبالْـصالا  ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهللاِدـْبَعابَأای ، َيالْوَم 

، ُّيِدـْهَْملا يِداْهلا  ُّیِکَّزلا  ُّیِـضَّرلا  ُّیِقَّتلا  ُّرَْبلا  ُماـمِْالا  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  َنِینِمْؤُْملا ، ِناـکْرَأَو  ِنیِّدـلا  ِِمئاـعَد  ْنِم  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  اـِهباِیث ، ِتاّمَِهلْدـُم 
ُهَءاِیْبنَأَو ُهَتَِکئالَمَو  َهللا  ُدِهُْـشاَو  اْینُّدـلا ، ِلْهَأ  یلَع  ُۀَّجُْحلاَو  یْقثُْولا ، ُةَوْرُْعلاَو  يدُْـهلا ، ُمـالْعَأَو  يْوقَّتلا ، ُۀَِـملَک  َكِدـْلُو  ْنِم  َۀَِّمئـالا  َّنَأ  ُدَهْـشَأَو 

، ْمُْکیَلَع ِهللا  ُتاوَلَـص  ٌِعبَّتُم ، ْمُکِْرمَِـال  يِْرمَأَو  ٌْملِـس ، ْمُِکْبلَِقل  ِیبـْلَقَو  ِیلَمَع ، ِمِیتاوَخَو  ِینیِد  ِِعئارَِـشب  ٌِنقُوم ، ْمُِکباـیِِابَو  ٌنِمُْؤم  ْمُِکب  یِّنَأ  ُهَلُـسُرَو ،
یِّمُأَو َْتنَأ  ِیبَِأب  ْمُِکنِطاب ، یلَعَو  ْمُکِرِهاظ ، یلَعَو  ْمُِکِبئاغ ، یلَعَو  ْمُکِدِـهاش ، یلَعَو  ْمُکِماـسْجَأ ، یلَعَو  ْمُکِداـسْجَأ ، یلَعَو  ْمُکِحاوْرَأ ، یلَعَو 
َنَعَلَف ِضْرالاَو ، ِتاوامَّسلا  ِلْهَأ  ِعیِمَج  یلَعَو  اْنیَلَع  َِکب  ُۀَبیِـصُْملا  ِتَّلَجَو  ُۀَّیِزَّرلا ، ِتَمُظَعْدََقل  ِهللاِْدبَعابَأ ، ای  یِّمُأَو  َْتنَأ  ِیبَِأب  ِهللا ، ِلوُسَر  َْنبااَی 
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ُهَْدنِع ََکل  يِذَّلا  ِنأَّشلِاب  َهللا  ُلَأْسَأ  َكَدَهْـشَم  ُْتیَتَأَو  َکَمَرَح  ُتْدَـصَق  ِهللاِدـْبَعابَأ ، ای  َيالْوَم  ای  َِکلاتِِقل ، ْتَأَّیَهَتَو  ْتَمَْجلَاَو  ْتَجَرْـسَأ  ًۀَّمُأ  ُهللا 
ُْتعَکَرَو ُْتیَّلـَـص  یِّنِإ  َّمُـهّللَا  «. » ِةَرِخْـالاَو اْینُّدـلا  ِیف  ْمُـکَعَم  ِینَلَعْجَی  ْنَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلـَُـصی  ْنَأ  ِْهیَدـَل  َکـَل  يِذَّلا  ِّلَـحَْملِابَو 

ِّلَـص َّمُهّللَا  َْتنَأ . ّالِإ  َهلِإ  ُهللا ال  َْتنَأ  َکَّنَِال  ََکل ، ّالِإ  ُنوُکَت  َدوُجُّسلاَو ال  َعوُکُّرلاَو  َةالَّصلا  َّنَِال  ََکل ، َکیِرَـش  َكَدْـحَو ال  َکـَل ، ُتْدَجَـسَو 
َيالْوَم یلِإ  یِّنِم  ٌۀَّیِدَـه  ِناتَعْکَّرلا  ِناـتاهَو  َّمُهّللَا  َمـالَّسلا . ُمُْهنِم  َّیَلَع  ْدُدْراَو  ِۀَّیِحَّتلاَو ، ِمـالَّسلا  َلَْـضفَأ  یِّنَع  ْمُهِْغْلبَأَو  دَّمَُحم ، ِلآ  َو  دَّمَُحم  یلَع 

، َکِِّیلَو ِیفو  َکِیف  ِیئاجَرَو  ِیلَمَأ  ِلَْضفَِأب  َِکلذ  یلَع  ِینِزْجاَو  یِّنِم ، ْلَّبَقَتَو  ِْهیَلَعَو ، دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ُمالَّسلا ، اَمِْهیَلَع  ِّیلَع  ِْنب  ِْنیَـسُْحلا 
ِِّیبَن َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » وگب مالسلا ) امهیلع  ) نیـسحلا نب  ّیلع  ترایز  دصق  هب  هاگنآ  َنِینِمْؤُْملا .» َِّیلَو  ای 
اَهُّیَأ َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِدـیِهَّشلا ، ُْنب  ُدـیِهَّشلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِدـیِهَّشلا ، ِْنیَـسُْحلا  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ ، َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،

َو ِهللا  َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَأ  ِِهب . ْتَیِـضَرَف  َِکلذـِب  ْتَعِمَـس  ًۀَّمُأ  ُهللا  َنََعل  َو  َْکتَمَلَظ ، ًۀَّمُأ  ُهللا  َنََعل  َو  َْکتَلَتَق ، ًۀَّمُأ  ُهللا  َنََعل  ِمُولْظَْملا ، ُْنب  ُمُولْظَْملا 
«. ْمُْهنِم َْکَیلِإ  َو  ِهللا  َیلِإ  ُأَْربَأ  َو  َکـْتَلَتَق ، ًۀَّمُأ  ُهللا  َنَعَلَف  َنیِِملْـسُْملا ، ِعیِمَج  یلَع  َو  اـْنیَلَع  َکـِب  ُۀَّیِزَّرلا  ِتَّلَج  َو  ُۀَبیِـصُْملا  ِتَمُظَع  ْدََـقل  ِهِِّیلَو ، َْنبا 

ُمالَّسلَا ُهَئاّدِوَا ، َو  ِهللا  َءایِفْـصَأ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُهَئاـّبِحَأ ، َو  ِهللا  َءاـِیلْوَأ  اـی  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  : » وگب ـالبرک  يادهـش  رگید  تراـیز  ّتین  هب  سپس 
ِةَدِّیَـس َۀَـمِطاف  َراصنَا  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ ، َراْصنَأ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َراْصنَأ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِنیِد  َراْصنَأ  ای  ْمُْکیَلَع 

ُْمْتنَأ ِیبَِأب  ِهللاِدـْبَع ، ِیبَأ  َراْصنَأ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِحِـصاّنلا ، ِّیِکَّزلا  ِِّیلَْولا  ِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  دَّمَُحم  ِیبَأ  َراْصنَأ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیَِملاْعلا ، ِءاـِسن 
َنیِحلاّصلاَو ِءادَـهُّشلا  َعَم  ِنانِجلا  ِیف  ْمُکَعَم  َزُوفَأَف  ْمُکَعَم  ُْتنُک  ِینَْتَیل  ایَف  ًاـمیِظَع ، ًازْوَف  ُْمتُْزفَو  ُْمْتِنفُد ، اـهِیف  ِیتَّلا  ُضْرـالا  َِتباـطَو  ُْمْتبِط  یِّمُأَو ،

«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ًاقیفَر  َِکئلوُأ  َنُسَحَو 

سی لآ  ةرایز 

دنوادـخ يوس  هب  ام  هلیـسو  هب  یتساوخ  هاگره  هک  تسا  هدروآ  نینچ  هسّدـقم  هیحان  زا  لـقن  هب  راونـألا  راـحب  باـتک  رد  یـسلجم  موحرم 
َباب ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهتایآ ، َِّینّابَرَو  ِهللا  َیِعاد  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  سی ، ِلآ  یلَع  ٌمالَـس  : » دـییوگب دـینک ، هجوت  ام  يوس  هب  یلاعتو و  كرابت 

ِهللا ِباتِک  َِیلات  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهتَدارِإ ، َلـِیلَدَو  ِهللا  َۀَّجُح  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهِّقَح ، َرِـصانَو  ِهللا  َۀَـفِیلَخ  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِِهنیِد ، َناـّیَدَو  ِهللا 
ُهَذَـخَا يِذَّلا  ِهللا  َقاثیم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهِضْرَأ ، ِیف  ِهللا  َۀَّیَِقب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َكِراهَن ، ِفارْطَأَو  َِکْلَیل  ِءانآ  ِیف  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُهَناـمُجَْرتَو ،

ًادْعَو ُۀَعِـساْولا  ُۀَمْحَّرلاَو  ُثْوَْغلاَو  ُبُوبْـصَْملا ، ُْملِْعلاَو  ُبوُْصنَْملا ، ُمَلَْعلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُهَنِمَـض ، يذَّلا  ِهللا  َدـْعَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، ُهَدَّکَوَو
، ُُتنْقَتَو یِّلَُـصت  َنیح  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُنِّیَُبتَو ، ُأَْرقَت  َنیح  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُدـُعْقَت ، َنیح  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُموُقَت ، َنیِح  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  بوُذْـکَم ، َْریَغ 

ُِحبُْـصت َنیح  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُرِفْغَتْـسَتَو ، ُدَـمَْحت  َنیح  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُرِّبَُکتَو ، ُلِّلَُهت  َنیِح  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُدُجْـسَتَو ، ُعَکَْرت  َنیِح  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 
، ُلُومْأَْملا ُمَّدَـقُْملا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُنُومْأَْملا ، ُمامِْالا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  یّلََجت ، اذِا  ِراهَّنلاَو  یـشْغَی  اذِإ  ِْلیَّللا  ِیف  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  یِـسُْمتَو ،

َبِیبَح ُُهلوُسَرَو ال  ُهُْدبع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  یِّنَأ  َيالْوَم  ای  َكُدِهْـشُأ  مالَّسلا ، ِعِماوَِجب  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 
َْنب َدَّمَُحمَو  ُُهتَّجُح ، ِْنیَـسُْحلا  َْنب  َِّیلَعَو  ُُهتَّجُح  َْنیَـسُْحلاَو  ُُهتَّجُح ، َنَسَْحلاَو  ُُهتَّجُح ، َنینِمْؤُْملا  َریِمَأ  ًاِّیلَع  َّنَأ  َيالْوَم  ای  َكُدِهْـشُأَو  ُُهلْهَأَو ، َوُه  ّالِإ 

دَّمَُحم َْنبا  َِّیلَعَو  ُُهتَّجُح ، ِّیلَع  َْنب  َدَّمَُحمَو  ُهـُتَّجُح ، یـسُوم  َنـْب  َِّیلَعَو  ُهـُتَّجُح ، رَفْعَج  َنـْب  یَـسُوم  َو  ُهـُتَّجُح ، ّدَّمَُحم  َنـْب  َرَفْعَجَو  ُهـُتَّجُح ، ِّیلَع 
َْمل اُهنامِیا  ًاسْفَن  ُعَْفنَی  َمْوَی ال  اهِیف ، َْبیَر  ٌّقَح " ال  ْمُکَتَعْجَر  َّنَأَو  ُرِخْالاَو ، ُلَّوالا  ُُمْتنَأ  ِهللا ، ُۀَّجُح  َکَّنَأُدَهْـشَأَو  ، ُُهتَّجُح ِّیلَع  َْنب  َنَسَْحلاَو  ُُهتَّجُح ،
َّنَأَو ٌّقَح ، َْثعَْبلاَو  ٌّقَح ، َرْـشَّنلا  َّنَأ  ُدَهْـشَأَو  ٌّقَح ، ًاریِکَنَو  ًارِکاـن  َّنَأَو  ٌّقَح ، َتْوَْـملا  َّنَأَو   " ًاْریَخ ، اـِهنامِیا  ِیف  ْتَبَـسَک  َْوأ  ُلـْبَق  ْنِم  ْتَنَمآ  ْنُکَت 

َیِقَـش َيالْوَم  ای  ٌّقَح ، امِِهب  َدیِعَْولاَو  َدْعَْولاَو  ٌّقَح ، َراَّنلاَو  َۀَّنَْجلاَو  ٌّقَح ، َباسِْحلاَو  ٌّقَح ، َرْـشَْحلاَو  ٌّقَح ، َنازیِْملاَو  ٌّقَح ، َداصْرِْملاَو  ٌّقَح ، َطارِّصلا 
ام ُلِطاْبلاَو  ُهوُُمتیِـضَر ، ام  ُّقَْحلاَف  َكِّوُدَـع ، ْنِم  ٌءيَِرب  ََکل  ٌِّیلَو  اـَنَأَو  ِْهیَلَع ، َُکتْدَهْـشَأ  اـم  یلَع  ْدَهْـشاَف  ْمُکَعاـطَأ ، ْنَم  َدِعَـسَو  ْمُکََفلاـخ  ْنَم 
ای ْمُِکبَو  َنینِمْؤُْملا  ِریمَِأبَو  ِِهلوُسَِربَو  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ِهللااـِب  ٌۀَـنِمُْؤم  یِـسْفَنَف  ُْهنَع ، ُْمْتیَهَن  اـم  ُرَْکنُْملاَو  ِِهب ، ُْمتْرَمَأ  اـم  ُفوُْرعَْملاَو  ُهوُُمتْطَخَس ،

دَّمَُحم یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ّیِنِا  َّمُهّللَا  : » وگب سپـس  َنیمآ .» َنیمآ  ْمَُکل  ٌۀَِصلاخ  ِیتَّدَوَمَو  ْمَُکل ، ٌةَّدَعُم  ِیتَرُْـصنَو  ْمُکِرِخآَو ، ْمُِکلَّوَا  َيالْوَم 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب
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َرُون ِیتَُّوقَو  ِْملِْعلا ، َرُون  یِمْزَعَو  ِتاـّیِّنلا ، َرُون  يِرِْکفَو  ِناـمیِْالا ، َرُون  يِرْدَـصَو  ِنیِقَْیلا ، َرُون  ِیبـْلَق  ََـالْمَت  ْنَأَو  َكِروـُن ، ِۀَِـملَکَو  َکـِتَمْحَر  ِِّیبـَن 
دَّمَحُِمل ِةالاوُْملا  َرُون  ِیتَّدَوَمَو  ِۀَـمْکِْحلا ، َرُون  یِعْمَـسَو  ِءایِّضلا ، َرُون  يِرََـصبَو  ، َكِدـْنِع ْنِم  ِِرئاصَْبلا  َرُون  ِینیِدَو  ِقْدِّصلا ، َرُون  ِیناـِسلَو  ِلَـمَْعلا ،

ِیف َِکتَّجُح  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ُدـیِمَح . ای  ُِّیلَو  ای  َکَتَمْحَر  ِینَیِّشَُغتَف  َِکقاثیمَو  َكِدـْهَِعب  ُْتیَفَو  ْدَـقَو  َكاْقلَأ  یّتَح  ُمـالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِِهلآَو 
، ِۀَْملُّظلا یِّلَُجمَو  َنیِِرفاْکلا ، ِراَوبَو  َنِینِمْؤُْملا  ِِّیلَو  َكِْرمَِأب ، ِِرئاّثلاَو  ، َکِطْسِِقب ِِمئاْقلاَو  َِکلِیبَس ، یلِإ  یِعاّدلاَو  َكِدِالب ، ِیف  َِکتَفیلَخَو  َکِضْرَأ ،

ِرُونَو يدُْهلا  ِمَلَعَو  ِةاجَّنلا  ِۀَنیِفَس  ِحِصاّنلا ، ِِّیلَْولاَو  ِِفئاْخلا  ِبِقَتْرُْملا  َکِضْرَأ ، ِیف  ِۀَّماّتلا  َِکتَِملَکَو  ِقْدِّصلاَو ، ِۀَمْکِْحلِاب  ِقِطاّنلاَو  ِّقَْحلا ، ِرِینُمَو 
ءْیَـش ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ًارْوَجَو ، ًاْملُظ  ْتَِئُلم  امَک  ًاطِْـسقَو  ًالْدَع  َضْرالا  َُالْمَی  يِذَّلا  یمَْعلا  یِّلَُجمَو  يدـَتْراَو ، َصَّمَقَت  ْنَم  ِْریَخَو  يرَْولا ، ِراْصبَأ 
َّمُهّللَا ًاریِهْطَت ، ْمُهَتْرَّهَطَو  َسْجِّرلا  ُمُْهنَع  َْتبَهْذَأَو  ْمُهَّقَح ، َْتبَجْوَأَو  ْمُهَتَعاـط ، َتْضَرَف  َنیِذَّلا  َکـِئاِیلْوَأ  ِنـْباَو  َکِِّیلَو  یلَع  ِّلَـص  َّمُـهّللَا  ٌریِدَـق ،
ِعیِمَج ِّرَش  ْنِمَو  غاطَو  غاب  ِّلُک  ِّرَش  ْنِم  ُهْذِعَا  َّمُهّللَا  ْمُْهنِم . اْنلَعْجاَو  ُهَراْصنَأَو ، ُهَتَعیشَو  ُهَءاِیلْوَأَو  َكَءاِیلْوَأ  ِِهب  ْرُْصناَو  َِکنیِِدل ، ِِهب  ْرِـصَْتناَو  ُهْرُْـصنا 

َلآَو ََکلوُسَر  ِهیف  ْظَفْحاَو  ءوُِسب ، ِْهَیلِإ  َلَـصُوی  ْنَأ  ْنِم  ُهْعَْنماَو  ُهْسُرْحاَو  ِِهلامِـش ، ْنَعَو  ِِهنیِمَی  ْنَعَو  ِهِْفلَخ  ْنِمَو  ِْهیَدَـی  ِْنَیب  ْنِم  ُهْظَفْحاَو  َکـِْقلَخ ،
َراّفُْکلا ِِهب  ُْلْتقاَو  ِْرفُْکلا ، َةَِربابَج  ِِهب  ْمِْصقاَو  ِهیِمِـصاق ، ْمِْصقاَو  ِهِیلِذاخ ، ْلُذْـخاَو  ِهیِرِـصان ، ْرُْـصناَو  ِرْـصَّنلِاب ، ُهْدِّیَاَو  َلْدَْـعلا ، ِِهب  ْرِهْظَاَو  َکـِلوُسَر ،

یَّلَـص َکِِّیبَن  َنیِد  ِِهب  ْرِهْظَاَو  ًالْدَـع ، َضْرالا  ِِهب  َْالْماَو  اهِرَْحبَو ، اهَِّرب  اِهبِراغَمَو  ِضْرالا  ِقِراشَم  ْنِم  اُوناک  ُْثیَح  َنیِدِْـحلُْملا  َعیِمَجَو  َنیِِقفانُْملاَو 
ام ْمِهِّوُدَـع  ِیفَو  َنُوُلمْأَـی  اـم  ُمـالَّسلا  ُمِْهیَلَع  دَّمَُحم  ِلآ  ِیف  ِینِرَأَو  ِِهتَعیِـشَو ، ِهِعاـْبتَأَو  ِِهناوـْعَأَو  ِهِراـْصنَأ  ْنـِم  َّمُـهّللا  ِیْنلَعْجاَو  ِهـِلآَو ، ِهـْیَلَع  ُهللا 

«. َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  ای  ِمارْکِْالاَو  ِلالَْجلا  اَذ  ای  َنیِمآ ، ِّقَْحلا  َهلِإ  َنوُرَذْحَی ،

( مالسلا مهیلع  ) هّمئا ترایز  زا  دعب  ياعد 

ریازلا حابصم  رد  سواط  نب  دیس  ار  نآ  هک  تسا  فورعم  نیماضملا  ۀیلاع  ياعد  هب  نآ ، یلاع  دنمشزرا و  رایسب  میهافم  رطاخ  هب  اعد  نیا 
ِِهتَعاَط ِضْرَِفل  ًادِقَتْعُم  ِِهتَمامِِإب  ًاّرِقُم  َمامِْالا  اَذَه  ُْترُز  یِّنِإ  َّمُهَّللَا  : » تسا نیا  فیرـش  ياعد  نآ  هدومرف و  لقن  هروکذم  هعماج  ترایز  زا  دـعب 
ًایِجار َکِْملِِحب  ًاذیِعَتْسُم  َكِْوفَِعب  ًاریِجَتْسُم  یِّنِم  ُُهفِْرعَت  ام  َو  َيایاَطَخ  َو  ِیتائِّیَـس  ِةَْرثَک  َو  یِماثآ  ِتاِقبُوم  َو  ِیبُویُع  َو  ِیبُونُِذب  ُهَدَهْـشَم  ُتْدَصَقَف 

َو َِکئانَمُأ  ِْنبا  َو  َِکنیِمَأ  َو  َِکئاَیِفْـصَأ  ِْنبا  َو  َکِّیِفَـص  َو  َکـِئاَِیلْوَأ  ِْنبا  َو  َکِِّیلَِوب  ًاعِفْـشَتْسُم  َکـِتَْفأَِرب  ًاذـِئاَع  َکـِنْکُر  َیلِإ  ًاـئِجال  َکَـتَمْحَر 
ِیتَجاَح ُلَّوَأ  َو  َّمُهَّللَأ  َکـِناَْرفُغ  َو  َکـِتَْفأَر  َیلِإ  َۀَـعیِرَّذلا  َو  َکـِناوْضِر  َو  َکـِتَمْحَر  یلِإ  َۀَلیِـسَْولا  ُمُهَْتلَعَج  َنیِذَّلا  َکـِئاَفَلُخ  ِْنبا  َو  َکـِتَفِیلَخ 

َو ِِهب  يِرُْزی  َو  ُُهنیِـشَی  َو  ُهُسِّنَدـُی  اَّمِم  ِینیِد  َرِّهَُطت  َو  يِرُمُع  ْنِم  َیَِقب  امِیف  ِینَمِـصْعَت  ْنَأ  َو  اَِهتَْرثَک  یلَع  ِیبُونُذ  ْنِم  َفَلَـس  اَم  ِیل  َرِفْغَت  ْنَأ  َکـَْیلِإ 
َو ْمِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِءاَدَـعُّسلا  ِءاَـبَجُّنلا  ِِهتَّیِّرُذ  َو  َکـِلوُسَر  ِۀَـعاَط  َو  َکـِتَعاَط  یلَع  ِینَتِّبَُثت  َو  ِكْرِّشلا  َو  ِداَـسَْفلا  َو  ِّکَّشلا  َو  ِْبیَّرلا  َنـِم  ُهَـیِمَْحت 
َو ْمُهَتَّدَوَم  ِیْبلَق  ْنِم  َوُحْمَت  ْنَأ ال  َو  ْمِِهتَعاَط  یلَع  ِینَّتَمَأ  اَذِإ  ِینَتیُِمت  َو  ْمِِهتَعاَط  یَلَع  ِینَْتیَیْحَأ  ام  ِینَِییُْحت  َو  َکـُتاَکََرب  َو  َکُمالَـس  َو  َکـُتَمْحَر 
َو اَْهیَلَع  َۀَـبَظاوُْملا  َو  َکَتَداَبِع  ََّیلِإ  َبِّبَُحت  َو  یِّنِم  َِکلَذ  َلَـبْقَت  ْنَأ  ِّبَر  اـی  َکـُلَأْسَأ  َو  ْمُهَِّرب  َو  ْمِِهئاَِـیلْوَأ  َۀَـقَفاَُرم  َو  ْمِِهئاَدـْعَأ  َضُْغب  َو  ْمُهَتَّبَحَم 

ِینَقِّفَُوت َو  اَْهنَع  َیِخاَرَّتلا  َو  اَِهب  َۀَناَِهتْسِْالاَو  ِیتالَـص  ِیف  َریِـصْقَّتلا  ِینَبِّنَُجت  َو  اَْهنَع  ِینَعَفْدَت  َو  َکَمِراَحَم  َو  َکَیِـصاَعَم  ََّیلِإ  َضِّغَُبت  َو  اََهل  ِینَطِّشَُنت 
يِرْدَـص َحَرْـشَت  َو  ًاعوُشُخ  َو  ًاعوُضُخ  َُکتاَکََرب  َو  َُکتَمْحَر  َو  ِِهلآ  َو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َکـِلوُسَر  ِۀَّنُـس  یلَع  ِِهب  َتْرَمَأ  َو  َتْضَرَف  اـمَک  اَِـهتَیِدْأَِتل 

ْنَأ َدـَْعب  ّالِإ  ِیناَّفَوَتَت  َو ال  ْمِِهتاَساُوم  َو  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  دَّمَُحم  ِلآ  ِۀَعیِـش  َیلِإ  ِناَسْحِْالا  َو  ِفوُْرعَْملا  ِلْذـَب  َو  ِتاَـقَدَّصلا  ِءاَـطْعِإ  َو  ِةاَـکَّزلا  ِءاـتیِِال 
ًالَمَع َو  اَهُدَـمَْحت  ًۀَِّین  َو  اَهاَضَْرت  ًاحوُصَن  ًۀـَبَْوت  ِّبَر  ای  َُکلَأْسَأ  َو  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  ِۀَِّمئـالا  ِرُوُبقَو  َکِِّیبَن  ِْربَق  َةَراَـیِز  َو  ِماَرَْحلا  َکـِْتَیب  َّجَـح  ِینَقُزَْرت 

َو ِْهیَلَع  ِهَّللا  ُتاوَلَـص  ِِهلآ  َو  دَّمَُحم  ِةَْرمُز  ِیف  ِینَرُـشَْحت  َو  ِتْوَْملا  ِتاَرَکَـس  َّیَلَع  َنِّوَُهت  َو  ِینَْتیَّفَوـَت  اَذِإ  ِینَمَحَْرت  َو  ِیل  َرِفْغَت  ْنَأ  َو  ُُهلَبْقَت  ًاـِحلاَص 
َو َِکئاَِیلْوَأ  یلَع  ًافوُطَع  ِیْبلَق  َو  َْکنِم  ِیُنبِّرَُقی  امِیف  ًۀَـیِراَج  ِیتَْربَع  َو  َکـِتَعاَط  ِیف  ًاریِزَغ  یِْعمَد  َلَـعَْجت  َو  َکـِتَمْحَِرب  َۀَّنَْجلا  ِینَلِخْدـُت  َو  ْمِْهیَلَع 

ِنَع ِیْبلَق  َفِرْصَت  َو  ِثِداوَْحلا  َو  ِءالَْبلا  ِعاْونَأ  ِعیِمَج  َو  ِۀَنِمْزُْملا  ِماقْسالا  َو  ِةَدیِدَّشلا  ِضاَْرمالا  َو  ِتاَفْالا  َو  ِتاَهاَْعلا  َنِم  اَْینُّدلا  ِهِذَه  ِیف  ِینَنوُصَت 
ِنَحِْملا َباْوبَأ  َِقْلُغت  َو  يِرُمُع  ِیف  َّدُمَت  َو  ِْهیَلَع  ِیْلِعف  َو  ِیتَِّین  َتِّبَُثت  َو  َُهباْوبَأ  ِیل  َحَـتْفَت  َو  َلالَْحلا  ََّیلِإ  َبِّبَُحت  َو  َکَیِـصاَعَم  ََّیلِإ  َضِّغَُبت  َو  ِماَرَْحلا 

َو ِینَْتلَّوَخ  امِیف  َدـیَِزت  َو  َّیَلَع  اَِهب  َتْمَْعنَأ  ِیتَّلا  َمَعِّنلا  یِّنِم  َعِْزنَت  َو ال  ََّیلِإ  ِِهب  َْتنَـسْحَأ  اَّمِم  ًاْئیَـش  َّدِرَتْسَت  َو ال  َّیَلَع  ِِهب  َْتنَنَم  ام  ِینَُبلْـسَت  َو ال  یِّنَع 
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َو ًۀَّماَع  ًۀَِـغباَس  ًۀَـمِْعن  َو  ًاعِینَم  ًاضیِرَع  ًاهاَج  َو  ًاِیفاَک  ًاِیقَاب  ًاّزِع  َو  ًاِیفاَو  ًایِماَن  ًائِینَه  ًاـِغئاَس  ًاعِـساَو  ًارِیثَک  ًـالاَم  ِینَقُزَْرت  َو  ًۀَـفَعاَضُم  ًافاَعْـضَأ  ُهَفِعاَُـضت 
َو ِینَتْحَنَم  َو  ِینَْتیَطْعَأ  ام  َو  يِدـْلُو  َو  یِـسْفَن  َو  ِینیِد  ِیف  ًیفاَـعُم  اَْـهنِم  ِینَـصِّلَُخت  َو  ِۀَـبْعَّصلا  ِدِراوَْملا  َو  ِةَدَّکَنُْملا  ِِبلاَـطَْملا  ِنَع  َِکلَذـِب  ِینَِینُْغت 

َلَعَْجت َو  ِیتَرِخآ  َو  َياَْینُد  ِیف  ِیلَمَأ  َۀَیاَِهن  ِینَغِّلَُبت  َو  ِینَطَو  َیلِإ  ِینَّدَُرت  َو  ِةَِرباَبَْجلا  َيِدـْیَأ  یِّنَع  َِضبْقَت  َو  ِینَْتلَّوَخ  اَم  َعیِمَج  َو  ِیلاَم  َّیَلَع  َظَفَْحت 
ِتْهَْبلاَو ِبْذِْکلاَو  ِقاَفِّنلا  َو  ِْعنَْملا  َو  ِلُْخْبلا  َنِم  ًادیَِعب  ِْقلُْخلا  َنَسَح  ِلاَْحلا  َعِساَو  ِرْدَّصلا  َبیِحَر  ِینَلَعَْجت  َو  ًۀَمِیلَـس  ًۀَنَـسَح  ًةَدوُمْحَم  يِْرمَأ  َۀَِبقاَع 

َو ِیتَناَزُح  ِلْهَأ  َو  يِْدلُو  َو  ِیلاَم  َو  ِیلْهَأ  َو  یِسْفَن  ِیف  ِّبَر  ای  ِینَسُرَْحت  َو  ْمِِهتَعیِـش  َو  دَّمَُحم  ِلآ  َو  دَّمَُحم  َۀَّبَحَم  ِیْبلَق  ِیف  َخِسُْرتَو  ِروُّزلا  ِلْوَق  َو 
ٌةَریِغَـص َكَْدنِع  َیِه  َو  یِّحُـش  َو  یِمُْؤِلل  اَُهتْرَثْکَتْـسا  ِدَق  َو  َكَْدنِع  ِیتاَجاَح  ِهِذَه  َّمُهَّللا  َكِدوُج  َو  َِکتَمْحَِرب  ِیتَّیِّرُذ  َو  ِیتَّدَوَم  ِلْهَأ  َو  ِیناوْخِإ 
ِِرئاَِسب َو  ْمَُهل  َْتبَجْوَأ  اِمب  َو  َْکیَلَع  ْمِهِّقَِحب  َو  َكَْدنِع  ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  َو  ِْهیَلَع  دَّمَُحم  ِلآ  َو  دَّمَُحم  ِهاَِجب  َُکلَأْسَأَف  ٌةَریِـسَی  ٌۀَلْهَـس  َْکیَلَع  َو  ٌةَریِقَح 

َْمل َو  اَِهب  ِینَتْفَعْـسَأ  َو  اهَّلُک  اهَْتیَـضَق  اََّمل  ِمَظْعالا  ِمَظْعالا  َکِمْـسِاب  َو  َكِداَبِع  ْنِم  َنیِـصَلْخُْملا  َکـِئاَِیلْوَأ  َو  َِکئاَیِفْـصَأ  َو  َِکلُـسُر  َو  َکـِئاَِیْبنَأ 
ِیف َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  ِیل  َعَفْـشَت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ِهَّللا  َنیِمَأ  ای  ِهَّللا  َِّیلَو  ای  يِدِّیَـس  ای  َِّیف  ِْربَْقلا  اَذَـه  َبِحاَص  ْعِّفَـشَو  َّمُهَّللَا  ِیئاَجَر ، َو  ِیلَمَأ  ْبِّیَُخت 

َۀَبَتْرَْملا َو  َۀَـفیِرَّشلا  َۀـَلِْزنَْملا  ُهُؤامْـسَأ  ْتَسَّدَـقَت  ِهَّللا  َدـْنِع  ََکل  َّنِإَف  َنِیبَجَْتنُْملا  َكِدالْوَأ  ِّقَِحب  َو  َنیِرِهاَّطلا  َِکئَابآ  ِّقَِحب  اَـهِّلُک  ِتاَـجاَْحلا  ِهِذَـه 
ُةـالَّصلا َو  ُمـالَّسلا  ُمِْهیَلَع  َنیِرِهاَّطلا  ِِهئاـْنبَأ  َو  ِِهئاـَبآ  ْنِم  َو  ِماـمِْالا  اَذَـه  ْنِم  َكَدـْنِع  ُهَجْوَأ  َوُـه  ْنَم  ُْتفَرَع  ْوـَل  َّمُهَّللَا  َضیِرَْعلا  َهاَْـجلا  َو  َۀَـلِیلَْجلا 

ام َو  َّمُهَّللَا  َنیِمِحاَّرلا ، َمَحْرَأ  ای  ُُهلْهَأ  َْتنَأ  ام  ِیب  ْلَْعفا  َو  ِیل  ْبِجَتْسا  َو  یِّنِم  ْعَمْـساَف  ِهِذَه  ِیتاَِبلَط  َو  ِیتَجاَح  َمامَأ  ْمُُهْتمَّدَق  َو  ِیئاَعَفُـش  ْمُُهْتلَعََجل 
ْبَه َو  ِینْسُرْحا  َو  ِینْظَفْحا  َو  َّیَلَع  ِِهب  ُْنْنماَف  ِیتَرِخآ  َو  َياَْینُد  َو  ِینیِد  ِِحلاَص  ْنِم  ِیتَنِْطف  ُهُْغْلبَت  َْمل  َو  ِیتَُّوق  ُْهنَع  ْتَزَجَع  َو  ِیَتلَأْسَم  ُْهنَع  ْتَرُـصَق 
ًۀَمِْعن َّیَلَع  دِساح  َْوأ  اَْینُد  ِیف  ِزانُم ع  َْوأ  نیِد  ِیف  ِفلاَُخم  َْوأ  دِینَع  ناَْطلُـس  َْوأ  دیِرَم  ناَْطیَـش  ْنِم  هوُرْکَم  َْوأ  ءوُِسب  ِینَداَرَأ  ْنَم  َو  ِیل  ْرِفْغا  َو  ِیل 

اَم ِّلُک  ْنِم  ِینْرِجَأ  َو  ِِهنیِطاَیَـش  َو  ِهِعاْبتَأ  َّرَـش  َو  ُهَّرَـش  ِینِفْکا  َو  ِهِسْفَِنب  یِّنَع  ُْهلَغْـشا  َو  ُهَدـْیَک  یِّنَع  ْفِرْـصا  َو  ُهَدَـی  یِّنَع  ِْضْبقاَف  غاـَب  َْوأ  ِملاـظ  َْوأ 
َو َّيَدـِلاِول  َو  ِیل  ْرِفْغا  َو  دَّمَُحم  ِلآ  َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهَّللَا  ُمَلْعَأ ، ـال  اَّمِم  َو  ُمَلْعَأ  اَّمِم  ِهِّلُک  ِْریَْخلا  َعـیِمَج  ِینِطْعَأ  َو  ِیب  ُفِـحُْجی  َو  ِینُّرُـضَی 

ِیئَابِْرقَأ َو  ِیتاَّیِّرُذ  َو  یِجاَوْزَأ  َو  ْمِهیِراَرَذ  َو  ْمِهِدالْوَأ  َو  ِیتاَّدَج  َو  يِداَدْـجَأ  َو  ِیتالاَخ  َو  ِیلاوْخَأ  َو  ِیتاَّمَع  َو  یِمامْعَأ  َو  ِیتاوَخَأ  َو  ِیناوْخِِال 
ِتاْومالا َو  ْمُْهنِم  ِءاَیْحالَا  ِتانِمْؤُْملا ، َو  َنِینِمْؤُْملا  َنِم  ِیتَّدَوَم  ِلْهَأ  ِعیِمَِجل  َو  ِبْرَْغلا  َو  ِقْرَّشلا  ِلْهَأ  ْنِم  َکِیف  ِیناوْخِإ  َو  ِیناَریِج  َو  ِیئاَقِدْصَأ  َو 

ِِحلاَص ِیف  ِینْکِرْـشَأ  َو  َکِِّیلَو  َو  َِکتَّجُح  ِدَهْـشَِمل  ِیتَراَیِز  َو  ِیئاَعُد  ِِحلاَص  ِیف  ْمُهْکِرْـشَأ  َّمُهَّللَا  ًاْملِع ، یِّنِم  َمَّلَعَت  َْوأ  ًاْریَخ  ِینَمَّلَع  ْنَم  ِعیِمَِجل  َو 
َْنب َنالُف  اَی  َيالْوَم  َو  يِدِّیَـس  ای  ُُهتاَکََرب  َو  ِهَّللا  ُۀَـمْحَر  َو  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َو  َمـالَّسلا  ُمُْهنِم  َکَِّیلَو  ْغَِّلب  َو  َنیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  اـی  َکـِتَمْحَِرب  ْمِِهتَیِعْدَأ 

َو َکِحوُر  یلَع  َو  َْکیَلَع  ُهَّللا  یَّلَـص  دـیوگب : ار  راوگرزب  نآ  ردـپ  مان  دـنک و  یم  ترایز  هک  ار  یماما  مان  نـالف » نب  نـالف   » ياـجب نـالُف 
َو ِهِذَه  ِیتَِّصق  یَلَع  ِفُوقُْولا  ِیف  َّلَج  َو  َّزَع  ِهَّللا  َیلِإ  یِعیِفَـش  ْنُکَف  ِیلیِمَْأت  َو  ِیتالاُوم  ُّقَح  ِیل  َو  ِْهَیلِإ  ِیتَعیِرَذ  َو  ِهَّللا  َیلِإ  ِیتَلیِـسَو  َْتنَأ  َِکنَدـَب 

ًارِیثَک ًالَمَع  َو  ًاّیِکَز  ًاْبلَق  َو  ًاِیقَاب  ًاّزِع  َو  ًاحِجاَر  ًاُّبل  َو  ًالِماَک  ًالْقَع  ِیْنقُزْرا  َّمُهَّللا  ِِهتَرُْدق  َو  ِِهتَمْحَِرب  ِهِّلُک  ُُهْتلَأَس  اِمب  ِحْـجُّنلِاب  اَذَـه  یِِفقْوَم  ْنَع  ِیفْرَص 
«. َنیِمِحاَّرلا َمَحْرَأ  اَی  َِکتَمْحَِرب  َّیَلَع  ُْهلَعَْجت  َو ال  ِیل  ُهَّلُک  َِکلَذ  ْلَعْجا  َو  ًاعِرَاب  ًابَدَأ  َو 

فیرشلا هجرف  هللا  لجع  نسحلا  نب  ۀجح  ترضح  يارب  اعد 

هّللا لجع   ) رصع یلو  ترـضح  يارب  اعد  ّتین  هب  تسخن  هک  تسا  نآ  رتهب  يرادرب  اعد  هب  تسد  نارگید  ای  شیوخ  يارب  یهاوخب  هاگره 
، ۀَعاس ِّلُک  ِیفَو  ِۀَعاّسلا  ِهِذـه  ِیف  ِِهئابآ ، یلَعَو  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا ، ِْنب  ِۀَّجُْحلا  َکِِّیلَِول  ْنُک  َّمُهّللَا  : » یناوخب ار  اعد  نیا  فیرـشلا ) هجرف 

«. ًالیِوَط اهِیف  ُهَعِّتَُمتَو  ًاعْوَط ، َکَضْرَأ  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًاْنیَعَو ، ًالِیلَدَو  ًارِصانَو  ًاِدئاقَو  ًاِظفاحَو  ًاِّیلَو 

دهع ياعد 

زا شیپ  هچنانچ  دـشاب و  ام  مئاق  ناروای  زا  دـناوخب  ار  اعد  نیا  دادـماب  لهچ  سک  ره  هک  تسا  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ترـضح  زا 
وا هب  هنـسح  رازه  اعد  نیا  هملک  ره  هب  دنوادخ  دـشاب و  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  ات  دزاس  هدـنز  ار  وا  دـنوادخ  دریمب  ترـضح  نآ  روهظ 
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ِةارْوَّتلا َلِْزنُمَو  ِروُجْـسَْملا ، ِرْحَْبلا  َّبَرَو  ِعـِیفَّرلا ، ِّیـِـسْرُْکلا  َّبَرَو  ِمـیِظَْعلا ، ِروُّنلا  َّبَر  َّمُـهّللَا  . » دـنک وـحم  وا  زا  هاـنگ  رازه  دـیامرف و  تـمارک 
َُکلَأْـسَأ یِّنِإ  َّمُـهّللَا  َنِیلـَـسْرُْملاَو . ِءاـِیْبنالاَو  َنـِیبَّرَقُْملا  ِۀـَِـکئالَْملا  َّبَرَو  ِمـیِظَْعلا ، ِنآْرُْقلا  َلِْزنُمَو  ِروُرَْحلاَو ، ِّلِّظلا  َّبَرَو  ِروـُبَّزلاَو ، ِلــیِْجنِْالاَو 

، َنوُضَرـالاَو ُتاواـمَّسلا  ِِهب  ْتَقَرْـشَأ  يِذَّلا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأ  ُموُّیَق  اـی  ُّیَح  اـی  ِمیِدَْـقلا ، َکِْـکُلمَو  ِرِینُْملا  َکِـهْجَو  رُوِنبَو  ، ِمیِرَْکلا َکِـهْجَِوب 
َتیِمُمَو یتْوَْملا  َِییُْحم  ای  َّیَح ، َنیِح ال  ٌّیَح  ایَو  ، ّیَح ِّلُک  َدَْعب  ٌّیَح  ایَو  ّیَح ، ِّلُک  َْلبَق  ٌّیَح  ای  َنوُرِخآلاَو ، َنُولَّوالا  ِِهب  ُحَلْصَی  يذَّلا  َکِمْسِابَو 

ِعیِمَج ْنَع  َنیِرِهاّطلا ، ِِهئابآ  یلَعَو  ِْهیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَـص  َكِْرمَِأب ، َِمئاْقلا  َّيِدـْهَْملا  َيِداْهلا  َمامِْالااَنالْوَم  ْغَِّلب  َّمُهّللَا  َْتنَأ . َّالِإ  َهلِإ  ُّیَح ال  ای  ِءاـیْحالا ،
َدادِمَو ِهللا  ِشْرَع  َۀـَنِز  ِتاوَلَّصلا  َنِم  َّيَدـِلاو  ْنَع  َو  یِّنَعَو  اهِرَْحبَو ، اهَِّربَو  اِهلَبَجَو  اِهلْهَـس  اِهبِراغَمَو ، ِضْرالا  ِقِراشَم  ِیف  ِتانِمْؤُْملاَو  َنِینِمْؤُْملا 

ِیف َُهل  ًۀَْـعَیبَو  ًادـْقَعَو  ًادـْهَع  یِماّیَأ  ْنِم  ُتْشِع  امَو  اذـه  یِمْوَی  ِۀَـحِیبَص  ِیف  َُهل  ُدِّدَـجُأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ُُهباتِک . ِِهب  َطاحَأَو  ُهُْملِع  ُهاـصْحَأ  اـمَو  ِِهتاـِملَک 
َنِیِلثَتْمُْملاَو ِهِِجئاوَح ، ِءاضَق  ِیف  ِْهَیلِإ  َنیِعِراسُْملاَو  ُْهنَع ، َنیِّباّذـلاَو  ِِهناوْعَأَو ، ِهِراْصنَأ  ْنِم  ِیْنلَعْجا  َّمُهّللَا  ًادـَبَأ . ُلُوزَأ  ـالَو  اـْهنَع  ُلوُحَأ  ـال  یُِقنُع ،

ًاْمتَح َكِدابِع  یلَع  ُهَْتلَعَج  يِذَّلا  ُتْوَْملا  ُهَْنَیبَو  ِیْنَیب  َلاح  ْنِإ  َّمُهّللَا  ِْهیَدَی . َْنَیب  َنیِدَهْشَتْسُْملاَو  ِِهتَدارِإ ، یلِإ  َنیِِقباَّسلاَو  ، ُْهنَع َنیِماحُْملاَو  ِهِِرماوَِال ،
َۀَْعلَّطلا ِینِرَأ  َّمُهّللَا  يِداـْبلاَو . ِرِـضاْحلا  ِیف  یِعاّدـلا  َةَوْعَد  ًاـیِّبَُلم  ِیتاـنَق ، ًادَّرَُجم  یِْفیَـس ، ًارِهاـش  ِینَفَک ، ًارَِزتُْؤم  يِْربَـق ، ْنِم  ِینْجِرْخَأَـف  ًاّیِـضْقَم ،

ُهَْرمَأ ْذِْفنَأَو  ُهَتَّجَحَم ، ِیب  ُْکلْـساَو  ُهَجَْهنَم  ْعِسْوَأَو  ُهَجَرْخَم ، ْلِّهَـسَو  ُهَجَرَف  ْلِّجَعَو  ِْهَیلِإ ، یِّنِم  ةَرْظَِنب  يِرِظان  ْلَحْکاَو  َةَدیِمَْحلا ، َةَّرُْغلاو  َةَدیِـشَّرلا ،
يِدـْیَا ْتَبَـسَک  اِمب  ِرْحَْبلاَو  ِّرَْبلا  ِیف  ُداـسَْفلا  َرَهَظ  ُّقَْحلا " : َکـُلْوَقَو  َْتُلق  َکَّنِإَـف  َكَداـبِع ، ِِهب  ِیْحَأَو  َكَدـِالب ، ِِهب  َّمُهّللا  ِرُمْعاَو  َُهرْزَا ، ْدُدْـشاَو 

، ُهَقِّقَُحیَو َّقَْحلا  َّقُِحیو  ُهَقَّزَم ، ّالِإ  ِلِطاْبلا  َنِم  ءْیَِـشب  َرَفْظَی  یّتَح ال  َِکلوُسَر  ِمْسِاب  یّمَـسُْملا  َکِِّیبَن  ِْتِنب  َْنباَو  َکَِّیلَو  اَنل  َّمُهّللا  ِرِهْظَأَف   " ِساّنلا ،
ْنِم َدَرَو  اِمل  ًادِّیَـشُمَو  َِکباتِک ، ِماکْحَأ  ْنِم  َلِّطُع  اِمل  ًادِّدَُجمَو  َكَْریَغ ، ًارِـصان  َُهل  ُدِجَی  ْنَِمل ال  ًارِـصانَو  َكِدابِع ، ِمُولْظَِمل  ًاعَْزفَم  َّمُهّللا  ُْهلَعْجاَو 
ِْهیَلَع ُهللا  یَّلَـص  ًادَّمَُحم  َکَِّیبَن  َّرُـسَو  َّمُهّللَا  َنیِدَـتْعُْملا . ِسَْأب  ْنِم  ُهَْتنَّصَح  نَّمِم  َّمُهّللا  ُْهلَعْجاَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  َکِِّیبَن  ِنَنُـسَو  َِکنیِد  ِمالْعَأ 
ْمُهَّنِإ ُهَروُهُظ ، اـَنل  ْلِّجَعَو  ِهِروُضُِحب ، ِۀَّمُْـالا  ِهِذـه  ْنَع  َۀَّمُْغلا  ِهِذـه  ْفِشْکا  َّمُهّللَا  ُهَدـَْعب ، انَتَناِکتْـسا  ِمَحْراَو  ِِهتَوْعَد ، یلَع  ُهَِعبَت  ْنَمَو  ِِهتَیْؤُِرب  ِِهلآَو 

َلَجَْعلَا َلَجَْعلَا ، : » ییوگ یمرابره  ینز و  یم  دوخ  تسار  نار  رب  تسد  راب  هس  سپ  َنیِمِحاّرلا .» َمَحْرَأای  َِکتَمْحَِرب  ًاـبیِرَق ، ُهاَرنَوًادـیَِعب  ُهَنْوَرَی 
«. ِنامَّزلا َبِحاص  ای  َيالْوَم  ای 

بش زامن 

هیلع ) قداص ماـما  میزادرپ : یم  اـهنآ  زا  یخرب  رکذ  هب  هک  تسا  ناوارف  بش  زاـمن  تلیـضف  رد  موصعم  ناـیاوشیپ  يوس  زا  هدراو  تاـیاور 
( مالـسلا هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  ترـضح  شّیـصو  هب  ترـضح  نآ  هک  تسا  هدرک  تیاور  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمایپ  زا  مالـسلا )

زامن هب  داب  وت  رب  و  بش ، زامن  هب  داب  وت  رب  و  بش ، زامن  هب  داب  وت  رب  و  راپـسب ... رطاخ  هب  منک  یم  شرافـس  زیچ  دـنچ  هب  ارت  یلع  ای  دومرف :
زا تسا  رتهب  بش  لد  رد  زامن  تعکر  ود  دومرف : یم  هک  مدینش  ربمایپ  زا  دیوگ : هک  تسا  هدش  لقن  سنا  زا  و  ص79 ) ج8 ، یفاک ، ،) بش

ص148) ج87 ، راحب ، . ) تسوا رد  هک  هچنآ  ایند و 

بش زامن  تیفیک 

دـناوخ و دـیاب  بش  زامن  تین  هب  ار  نآ  تعکر  تشه  درک ، افتکا  اهنت  دـمح  هب  تعکر  ره  رد  ناوت  یم  و  تسا ، تعکر  هدزای  بش  زاـمن 
رد رازگزامن  هک  تسا  رتهب  ْرتِو و  زامن  تین  هب  تعکر  کـی  عْفَـش و  زاـمن  تین  هب  تعکر  ود  سپـس  تفگ ، مالـس  تعکر  ود  ره  زا  دـعب 

« ْوفَْعلَا  » هبترم دصیس  دعب  و  ِراّنلا » َنِم  َِکب  ِِذئاْعلا  ُماقَم  اذه  : » راب تفه  سپـس  و  ِْهَیلِإ » ُبُوتَاَو  ّیبَر  َهللا  ُرِفْغَتْـسَأ   » هبترم داتفه  رتو  زامن  تونق 
درازگ و دوجـس  عوکر و  دش  غراف  تونق  زا  نوچ  دـیامن و  اعد  شیوخ  يارب  دـعب  دـنک و  اعد  نانمؤم  زا  رفن  لهچ  يارب  هاگنآ  دـیوگب و 

. دنک اعد  دهاوخ  یم  هچ  ره  دعب  دهد و  ماجنا  ار  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  ترضح  حیبست  زامن ، زا  سپ  دیامن و  مامت  ار  زامن 
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( مالسلا اهیلع   ) همطاف ترضح  زامن 

لّوا تعکر  رد  دوب ، هدرک  وا  میلعت  مالـسلا ) هیلع  ) لیئربج هک  درازگ  یم  زامن  تعکر  ود  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح  هک  هدش  تیاور 
: دناوخ یم  ار  اعد  نیا  تفگ  یم  مالس  نوچ  دیحوت و  هروس  هبترم  دص  دمح  زا  دعب  مّود  تعکر  رد  رْدَق و  هروس  هبترم  دص  دمح  زا  دعب 

َۀَجْهَْبلا َسَِبل  ْنَم  َناْحبُـس  ِمیِدَْـقلا ، ِرِخاـْفلا  ِکـْلُْملا  ِيذ  َناْحبُـس  ِمیِظَْعلا ، ِخِذاـْبلا  ِلـالَْجلا  ِيذ  َناْحبُـس  ِفِینُْملا ، ِخـِماّشلا  ِّزِْعلا  ِيذ  َناْحبُـس  »
َوُه ْنَم  َناْحبُـس  ِءاوَْهلا ، ِیف  ِْریَّطلا  َْعقَو  يرَی  ْنَم  َناْحبُـس  افَّصلا ، ِیف  ِلْمَّنلا  ََرثَا  يرَی  ْنَم  َناْحبُـس  ِراقَْولاَو ، ِروُّنلِاب  يّدََرت  ْنَم  َناْحبُـس  َلامَْجلاَو ،
دوش غراف  حیبست  زا  نوچ  دروآ  یم  اجب  ار  زامن  نیا  هک  یسک  تسا  راوازـس  هدومرف : نیدجهتملا  حابـصم  رد  خیـش  ُهُْریَغ .» اذَکه  اذَکه ال 

دهاوخب و ادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  یلیاح و  زجاح و  نودب  نیمزب  ار  دوخ  دوجـس  عِضاوم  همه  دنابـسچب  دیامن و  هنهرب  ار  اهعارذ  اهوناز و 
ُهَنوُد َْسَیل  ْنَم  ای  یـشُْخی ، ٌهلِإ  ُهَقْوَف  َْسَیل  ْنَم  ای  یعُْدی ، ٌّبَر  ُهَْریَغ  َْسَیل  ْنَم  ای  : » دیوگب هدجـس  لاح  نامه  رد  دهاوخ و  یم  هچنآ  دنک  اعد 

ّالِإ ِلاؤُّسلا  ِةَْرثَک  یلَع  ُدادْزَی  ْنَم ال  ای  یـشُْغی ، ٌباَّوب  َُهل  َْسَیل  ْنَم  ای  یـشُْری ، ٌبِجاح  َُهل  َْسَیل  ْنَم  ای  یتُْؤی ، ٌریِزَو  َُهل  َْسَیل  ْنَم  اـی  یقَُّتی ، ٌکـِلَم 
« اذـک اذـک و   » هملک ياجب  و  «. اذَـکَو اذَـک  یب  ْلَْعفاَو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ًاْحفَـصَو ، ًاْوفَع  ّـالِإ  ِبُونُّذـلا  ِةَْرثَک  یلَعَو  ًادوُج  َو  ًاـمَرَک 

. دهاوخب ادخ  زا  ار  دوخ  تاجاح 

( مالسلا اهیلع  ) همطاف ترضح  زا  رگید  زامن 

( مالـسلا هیلع  ) قداص ترـضح  تمدخ  هعمج  زور  یبلح  ّیلع  نب  دّمحم  هک  ناوفـص  زا  دنا  هدرک  تیاور  سواط  نب  دّیـس  یـسوط و  خیش 
زا رتهب  ار  یسک  نم  دومرف : ترضح  دشاب . لامعا  نیرتهب  زور  نیا  رد  هک  یئامرف  میلعت  یلمع  ارم  مهاوخ  یم  درک : ضرع  دش و  بایفرش 
ره دومرف : سپـس  مرادن . ناشن  تخومآ  وا  هب  ترـضح  هچنآ  زا  رتهب  ار  يزیچ  مرادـن و  غارـس  ربمایپ  دزن  مالـسلا ،) اهیلع  ) همطاف ترـضح 
رد دـیحوت ، هبترم  هاجنپ  دـمح  زا  دـعب  لّوا  تعکر  رد  دـناوخب  مالـس و  ودـب  درازگ  زامن  تعکر  راهچ  دـنک و  لسغ  هعمج  زور  رد  سک 
زا دعب  مراهچ  تعکر  رد  َْتلِزلُز " و  اذِإ  هبترم "  هاجنپ  دمح  زا  دعب  مّوس  تعکر  رد  ِتایِداْعلاَو "  هبترم "  هاجنپ  دمح  زا  دعب  مّود  تعکر 

ِةَدافِِول َّدَعَتْـسا  َِوا  َّدَعَا  َْوأ  َأَّبَعَت  َْوأ  َأَّیَهَت  ْنَم  يِدِّیَـسَو  یِهلِإ  : » دـناوخب اعد  نیا  دوش  غراف  زامن  زا  نوچ  ِهللا "  ُرْـصَن  َءآج  اذِإ   ) هبترم هاجنپ  دـمح 
َكِدـِئاوَف َءاجَر  يِدادِْعتْـساَو ، يِدادـْعِإَو  ِیتَِئبْعَتَو  ِیتَِئیْهَت  َْتناک  یِهلِإ  ای  َکـَْیلِإَف  ِهِِزئاوَجَو ، ِِهلِـضاوَفَو  ِِهِلئاـنو  ِهِدـِئاوَفَو  ِهِدـْفِر  َءاـجَر  قُولْخَم 

لَمَِعب َِکتآ  َْمل  یِّنِإَف  ِلئان ، ُۀَّیِطَع  ُهُصُْقنَت  الَو  ِِلئاّسلا ، ُۀـَلَأْسَم  ِْهیَلَع  ُبیَِخت  ْنَم ال  ای  َکـِلذ ، ْنِم  ِیْنبِّیَُختـالَف  َكِِزئاوَجَو ، َکـِِلئانَو  َکـِفوُْرعَمَو 
َمیظَع وُجْرَأ  َُکْتیَتَأ  ْمِْهیَلَعَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِِهْتَیب  َلـْهَأَو  ًادَّمَُحم  ّـالِإ  ِِهتَعافَِـشب ، َکـَْیلِإ  ُبَّرَقَتَأ  ُُهتْوَجَر  قُولْخَم  ِۀَعافَـش  ـالَو  ُُهْتمَّدَـق ، حـِلاص 

، ِةَرِفْغَْملِاب ْمِْهیَلَع  َتْدُج  ْنَأ  ِمِراحَْملا  یَلَع  ْمِِهفوُکُع  ُلوُط  َکْعَنْمَی  ْمَلَف  ِمِراحَْملا ، یَلَع  ْمِِهفوُکُع  َدـْنِع  َنِیئِطاْخلا  یَلَع  ِِهب  َتْدُـع  يِذَّلا  َكِْوفَع 
َّالِإ َمیِظَْعلا  ُرِفْغَی  ُهَّنِإَف ال  َمیِظَْعلا ، َِیْبنَذ  ِیل  َرِفْغَت  ْنَأ  َنیِرِهاّطلا  ِِهلآَو  دَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  ِءاطَْخلِاب ، ُداّوَْعلا  اـَنَأَو  ِءاـمْعَّنلِاب ، ُداّوَْعلا  يِدِّیَـس  َْتنَأَو 

«. ُمیظَعای ُمیِظَعای  ُمیِظَعای  ُمیِظَعای  ُمیِظَعای  ُمیِظَعای  ُمیِظَعای  ، ُمیِظَْعلا

( مالسلا هیلع  ) نامَّزلا بحاص  ترضح  زامن 

ُُدبْعَن َكاّیِإ  هب "  نوچ  ار و  دْـمَح  هروس  تعکر  ره  رد  یناوخ  یم  تسا  تعکر  ود  ُهَجَرَف  یلاعَت  ُهللا  َلَّجَع  ناـمَّزلا  بحاـص  ترـضح  زاـمن 
یم رابکی  ار  ٌدَحَأ "  ُهللا  َوُه  ُْلق  دـعب "  یناوخ و  یم  ار  هروس  هیقب  سپـس  ینک و  یم  رارکت  هبترم  دـص  ار  نآ  يدیـسر  ُنیِعَتْـسَن "  َكاّیِإَو 
اِمب ُضْرَـألا  ِتَقاـضَو  ُءاـطِْغلا ، َفَشَْکناَو  ُءاـفَْخلا ، َحَِربَو  ُءـالَْبلا ، َمُظَع  َّمُهّللَا  : » یناوخ یم  ار  اـعد  نیا  يدـش  غراـف  زاـمن  زا  نوچ  یناوخ و 

، ْمِِهتَعاِطب انَتْرَمَأ  َنیِذَّلَا  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِءاخَّرلاَو . ِةَدِّشلا  ِیف  ُلَّوَعُْملا  َْکیَلَعَو  یکَتْشُْملا ، ِّبَر  ای  َْکَیلِإَو  ُءامَّسلا ، ِتَعِسَو 
ای ُِّیلَع  ای  ُّیلَع  ای  ُدَّمَُحم  ای  َياِیفاک ، اـمُکَّنِإَف  ِیناـیِفِْکا  ُدَّمَُحم ، اـی  ُِّیلَع  اـی  ُِّیلَع  اـی  ُدَّمَُحم  اـی  ُهَزازْعِإ ، ْرِهْظَاَو  ْمِهِِمئاـِقب ، ْمُهَجَرَف  َّمُهّللا  ِلِّجَعَو 
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ای َيالْوَم  ای  ِنامَّزلا ، َبِحاص  ای  َيالْوَم  ای  َياِظفاح ، امُکَّنِإَف  ِیناظَفِْحا  ُدَّمَُحم ، ای  ُِّیلَع  ای  ُِّیلَع  ای  ُدَّمَُحم  ای  َيارِـصان ، امُکَّنِإَف  ِینارُْـصنُا  ُدَّمَُحم ،
«. َنامالا َنامالا  َنامَألَا  ِینْکِرْدَأ ، ِینْکِرْدَأ  ِینْکِرْدَأ  َثْوَْغلا ، َثوَْغلا  َثوَْغلَا  ِنامَّزلا ، َبِحاص  ای  َيالْوَم  ای  ِنامَّزلا ، َبِحاص 

تجاح زامن 

هب یفاک  باتک  رد  هللا ) همحر  ) ینیلک موحرم  هک  تسا  يزامن  اهنآ  هلمج  زا  تسا و  هدـش  تیاور  یفلتخم  ياـه  تروص  هب  تجاـح  زاـمن 
يور وت  هب  یلکشم  نوچ  دومرف : نم  هب  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ترـضح  دیوگ : یم  هک  تسا  هدرک  تیاور  ریـصق  میحرلادبع  زا  ربتعم  دنس 
مالـس نوچ  و  نک ، هیده  ترـضح  نآ  هب  ار  نآ  رازگب و  زامن  تعکر  ود  سپـس  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  هب  روایب  هانپ  دروآ ،
دَّمَُحم َحُور  ْغَِّلبَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ُمالَّسلا ، ُعِجرَی  َْکَیلِإَو  ُمالَّسلا ، َْکنِمَو  ُمالَّسلا  َْتنَأ  َّمُهّللَا  : » ناوخب ار  اـعد  نیا  یتفگ 

ِْنیَتَعْکَّرلا ِْنیَتاه  َّنِإ  َّمُهّللَا  ُُهتاکََربَو . ِهللا  ُۀَـمْحَرَو  ْمِْهیَلَع  ُمالَّسلاَو  ُمالَّسلا ، ُمُْهنِم  َّیَلَع  ْدُدْراَو  یِمالَـس ، َنِیقِداصلا  ِۀَِّمئالا  َحاوْرَأ  َو  ُمـالَّسلا ، یِّنِم 
سپـس َنینِمْؤُملا .» َِّیلَو  ای  َِکلوُسَر  ِیفَو  َکـِیف  ُتْوَجَرَو  ُْتلَّمَأ  اـم  اـمِْهیَلَع  ِیْنِبثَأَـف  َمَّلَـس   َ هلآ و ِ و  ْهیَلَع ُهللا  یَّلـص  ِهللا  ِلوُسَر  یلِإ  یِّنِم  ٌۀَّیِدَـه 
هاگنآ َنیِمِحاّرلا .» َمَحْرَأ  ای  ِمارْکإلاَو ، ِلالَْجلا  اَذ  ای  َْتنَأ ، َّالِإ  َهلِإال  ُّیَح  ای  ُتوُمَیال ، ُّیَح  ای  ُموُّیَق ، ای  ُّیَح  ای  : » وگب هبترم  لهچ  نک و  هدـجس 

لهچ ار  اعد  نیمه  راذگب و  نیمز  هب  ار  پچ  هنوگ  دعب  وگب  راب  لهچ  یتفگ  هدجس  رد  هک  ار  اعد  نیمه  راذگ و  نیمز  رب  ار  تسار  هنوگ 
دوـخ ندرگ  يور  ار  اـه  تسد  دـعب  ناوـخب ، ار  نآ  هبترم  لـهچ  نک و  دـنلب  ار  تسار  تسد  رادرب و  هدجـس  زا  رـس  سپ  نک ، رارکت  راـب 

امن و هیرگ  هب  عورـش  ریگب و  پچ  تسد  هب  ار  دوخ  نساحم  سپـس  وگب ، ار  اعد  نآ  هبترم  لهچ  نک و  هراشا  هباّبـس  تشگنا  اـب  راذـگب و 
َکَیلِإَو ِهللا  َیلِإ  وُکْشَأ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ِهّللا َلوُسَر  ای  ُدَّمَُحم  ای  : » وگب ریگب و  دوخب  يراز  هیرگ و  تلاح  ینک  هیرگ  یتسناوتن  هچنانچ 

سفن کی  هزادنا  هب  لاح  نامه  رد  نک و  هدجس  سپـس  ِیتَجاح .» ِیف  ِهللا  َیلِإ  ُهَّجََوتَأ  ْمُِکبَو  ِیتَجاح ، َنیِدِشاّرلا  َِکْتَیب  ِلْهَأ  یلِإو  ِیتَجاح ،
، دروآ اج  هب  ار  لمع  نیا  هک  یسک  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  هاوخب . ادخ  زا  ار  تتجاحو  تسرف  تاولـص  دعب  ُهللاَا ،» ای  ُهللاَا  ای  : » وگب

. ددرگ هدروآرب  وا  تجاح  هکنآ  زج  دزیخنرب  دوخ  ياج  زا  هک  منک  یم  تنامض  لجوّزع  يادخ  يوس  زا  نم 

راّیط رفعج  زامن 

و تسا ، هریبک  ناهانگ  ندش  هدیشخب  نآ ، تلیضف  نیرتمهم  هک  هدش ، دراو  ربتعم  رایـسب  دنـسو  تلیـضف  اب  مالـسلا ) هیلع  ) راّیط رفعج  زامن 
دـمح و زا  سپ  تعکر  ره  رد  یتعکر ، ود  زامن  ود  تسا ؛ تعکر  راهچ  نآ  یگنوگچو  تسا ، هعمج  زور  رهظ  زا  شیپ  نآ  تاقوا  لـضفا 

عوکر رکذ  زا  سپ  عوکر  رد  و  ُرَبْکَأ ،» ُهللاَو  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  الَو  ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  ِهللا  َناْحبُس  : » دیوگب هبترم  هدزناپ  دنک ، عوکر  هک  نآ  زا  لبق  هروس ،
هد هدجس  ود  نیب  سولج  رد  و  هبترم ، هد  هدجس  رکذ  زا  دعب  هدجـس  رد  و  هبترم ، هد  مایق  لاح  رد  عوکر  زا  سپ  و  دیوگب ، ار  نآ  هبترم  هد 

عومجم هک  دنک ، لمع  ّتیفیک  نیمه  هب  تعکر  راهچ  ره  رد  و  دیوگب ، هبترم  هد  مود  هدجس  زا  سپ  و  هبترم ، هد  مود  هدجـس  رد  و  هبترم ،
اذِإ  » هروس دمح ، زا  سپ  لّوا  تعکر  رد  هک  تسا  لضفا  یلو  هدشن ، نّیعم  زامن  نیا  رد  یـصوصخم  هروس  و  دوش ، یم  حیبست  دصیـس  نآ 

« ٌدَحَأ ُهللا  َوُه  ُْلق   » مراهچ تعکر  رد  و  هّللا » ُرْـصَن  َءاج  اذِإ   » مّوس تعکر  رد  و  تایِداْعلاَو »  » هروس دـمح ، زا  دـعب  مّود  تعکر  رد  و  َتلِْزلُز »
َناْحبُس َراقَْولاَو ، َّزِْعلا  َسَِبل  ْنَم  َناْحبُس  : » دیوگب تاحیبست  ِمامتا  زا  سپ  مراهچ  تعکر  زا  مود  هدجـس  رد  تسا  بحتـسم  زین  و  دناوخب . ار 
َناْحبُس ِمَعِّنلاَو ، ِّنَْملا  ِيذ  َناْحبُس  ُهُْملِع ، ءْیَش  َّلُک  یصْحَأ  ْنَم  َناْحبُـس  َُهل ، ّالِإ  ُحِیبْسَّتلا  یِغَْبنَی  ْنَم ال  َناْحبُـس  ِِهب ، َمَّرَکَتَو  ِدْجَْملِاب  َفَّطَعَت  ْنَم 

ِیتَّلا ِۀَّماّتلا  َِکتاِملَکَو  ِمَظْعالا ، َکِمْـساَو  َِکباتِک ، نِم  ِۀَـمْحَّرلا  یَهَتنُمَو  َکِشْرَع ، ْنِم  ِّزِْعلا  ِدـِقاعَِمب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِمَرَْکلاَو . ِةَرْدـُْقلا  ِيذ 
دهاوخب ادخ  زا  ار  دوخ  تجاح  اذَکَو » اذَک  ِیب  ْلَْعفاَو   » ياج هب  و  اذَکَو .» اذَک  ِیب  ْلَْعفاَو  ِِهْتَیب  ِلْهَأَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ًالْدَعَو ، ًاقْدِـص  ْتَّمَت 

ای َّبر  ای  : » دیوگب درادرب و  اعد  هب  ار  اه  تسد  زامن  تعکر  راهچ  مامتا  زا  سپ  تسا  ّبحتـسم  یلاعت و  هّللا  ءاش  نإ  دوش  یم  هدروآرب  هک 
« ُهللاَا ای  ُهللاَا  ای   » و سفن ، کی  هزادنا  هب  ِّبَر » ِّبَر   » و سفن ، کی  ردق  هب  دـنک  رارکت  ار  ُهّابَر » ای  ُهّابَر  ای   » هملک زین  سفن و  کی  ردـق  هب  َّبر »
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تفه ُنامْحَر » ای  ُنامْحَر  ای   » دعب و  سفن ، کی  هزادنا  هب  ُمیِحَر » ای  ُمیِحَر  ای   » و سفن ، کی  هزادنا  هب  ُّیَح » ای  ُّیَح  ای   » و سفن ، کی  ردق  هب 
، َْکیَلَع ِءانَّثلِاب  ُقِْطنَأَو  َكِدْـمَِحب ، َلْوَْقلا  ُحـِتَْتفَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » دـناوخب ار  اعد  نیا  هاگنآ  دـیوگب و  هبترم ، تفه  َنیِمِحاّرلا » َمَحْرَأ  ای   » و هبترم ،

َْمل نَمَز  َّيَأَو  َكِدْجَم ؟ ِۀَفِْرعَم  ُْهنُک  َِکتَقِیلَِخل  ّینَأَو  َكِدْجَم  َدَـمَأَو  َِکئانَث ، َۀَـیاغ  ُُغْلبَی  ْنَمَو  َْکیَلَع ، ِیْنُثاَو  َکِحْدَِـمل ، َۀَـیاغ  الَو  َكُدِّجَُماَو 
ًافوُطَع ْمِْهیَلَع  َْتنُکَف  َِکتَعاط ، ْنَع  َکِضْرَأ  ُناّکُـس  َفَّلََخت  َکِْـملِِحب  َنِیِبنْذُْـملا  یَلَع  ًاداّوَع  َكِدْـجَِمب ، ًاـفوُصْوَم  َِکلْـضَِفب ، ًاحوُدْـمَم  ْنُکَت 

«. ِمارْکِْالاَو ِلالَْجلاوُذ  ُناّنَْملا  َْتنَأ  ّالِإ  َهلِإ  ای ال  َکِمَرَِکب ، ًاداّوَع  َِکلْضَِفب ، ًاداوَج  َكِدوُِجب ،

هّجح يذ  لّوا  ههد  لامعا 

تیاهن شیاین  زامن و  تدابع و  رد  نیعبات  هباحص و  ياحَلُص  دش  یم  لخاد  هام  نیا  نوچ  ور  نیا  زا  و  تسا ، فیرش  ياه  هام  زا  هّجح  يذ 
تکرب تلیـضف و  ِتیاهن  رد  و  تسا ، هدـش  رکذ  میرک  نآرق  رد  هک  تسا  تامولعم » ماّیا   » نآ لّوا  ههد  ماـّیا  و  دنتـشاد . ار  ماـمتها  یعس و 

یمن رتبوبحم  ههد  نیا  زا  یلاعت  ّقح  دزن  یماّیا  چـیه  رد  تدابع  ریخ و  لـمع  هک  هدـش : تیاور  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  تسا .
ود ندـناوخ  مّود : دراد . ار  رمُع  ماـمت  هزور  باوـث  هک  ههد  نیا  لّوا  زور  ُهن  نتفرگ  هزور  لّوا : تسا : یلاـمعا  هـهد  نـیا  يارب  زا  و  دـشاب ،

َنِیثَلث یسُومانْدَعاوَو  هیآ "  و  دیحوت ، هبترم  کی  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  ههد ، نیا  ياه  بش  مامت  رد  ءاشع  برغم و  نیب  زامن  تعکر 
ار َنیِدِـسْفُْملا "  َلِیبَس  ِْعبَّتَت  الَو  ِْحلْـصَأَو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُره  ِهیِخَِال  یـسُوم  َلاـقَو  ًۀَـلَیل  َنیَِعبْرَأ  ِهِّبَر  ُتاـقیِم  َّمَتَف  رْـشَِعب  اـهانْمَْمتَأ  َو  ًۀَْـلَیل 
خیش و هک  ار ، اعد  نیا  برغم  زا  شیپ  حبص و  زامن  زا  دعب  هفَرَع  زور  رصع  ات  لّوا  زور  زا  مّوس : دوش . کیرـش  نایجاح  باوث  اب  ات  دناوخب 

اهِینَتْغََّلب ْدَقَو  اهَْتفَّرَشَو ، ِماّیالا  َنِم  اهِْریَغ  یَلَع  اهَْتلَّضَف  ِیتَّلا  ُماّیالا  ِهِذه  َّمُهّللَا  : » دناوخب دنا  هدرک  تیاور  ( مالسلا هیلع  ) قداص ترـضح  زا  دّیس 
ْنَأَو دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َِکئامْعَن . ْنِم  اهِیف  اْنیَلَع  ْعِسْوَأَو  َِکتاکََرب ، ْنِم  اْنیَلَع  ْلِْزنَأَـف  َکـِتَمْحَرَو ، َکِّنَِمب 
ِّلُک َعِماس  ایَو  يوْکَـش ، ِّلُک  َعِضْوَم  ای  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  یـضَْرتو . ُّبُِحت  اِمب  اهِیف  ِلَـمَْعلاَو  ینِْغلاَو ، ِفاـفَْعلاَو  يدُْـهلا  ِلـِیبَِسل  اـهِیف  انَیِدـْهَت 
اَهِیف اَنل  َبیِجَتْـسَتَو  َءالَْبلا ، اَهِیف  اـّنَع  َفِشْکَت  ْنَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  ۀَّیِفَخ ، ِّلُـک  َِملاـعایَو  ءَـالَم ، ِّلُـک  َدِـهاش  اـیَو  يوَْجن ،

. َِکتَیالِو ِلْهَأَو  َِکلوُسَر  ِۀَـعاطَو  َِکتَعاط  ْنِم  اْنیَلَع  َتْضَرَْتفا  اَم  یلَعَو  یـضَْرتَو ، انَّبَر  ُّبُِحت  اِمل  اهِیف  انَقِّفَُوتَو  انَنیُِعتَو ، اهِیف  اـنَیِّوَُقتَو  َءاعُّدـلا ،
ام َْریَخ  اْنمِرَْحت  الَو  ِءاعُّدلا ، ُعیِمَس  َکَّنِإ  اضِّرلا ، اَهِیف  اَنل  َبَهَت  ْنَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َنیِمِحاّرلا  َمَحْرَأ  ای  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا 
اَنل ْكُْرتَت  الَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِدُولُْخلا . َراد  اهِیف  اَنل  ْبِجْوَأَو  ِبُویُْغلا ، َماّلَع  ای  ِبُونُّذلا  َنِم  انْرِّهَطَو  ِءامَّسلا ، َنِم  اهِیف  ُلِْزُنت 

، اهَتْرَّسَیَو اهَْتلَّهَـس  ّالِإ  ِةَرِخْالاَو  اْینُّدـلا  ِجـِئاوَح  ْنِم  ًۀَـجاح  الَو  ُهَْتیَّدَأ ، ّالِإ  ًاِبئاغ  الَو  ُهَْتیَـضَق ، ّالِإ  ًاْنیَد  الَو  ُهَتْجَّرَفّالِإ ، ًاّمَه  الَو  ُهَتْرَفَغّالِإ ، ًاْبنَذ  اهِیف 
َُهباشَتَت ْنَم ال  ای  ِتاوامَّسلاَو ، َنیِـضَرالا  َّبَر  ای  ِتاوَعَّدلا ، َبیُِجم  ای  ِتارَبَْعلا ، َمِحار  ای  ِتاّیِفَْخلا ، َِملاع  ای  َّمُهّللَا  ٌریِدَـق . ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ 

ای َِکتَمْحَِرب ، َنیِجاّنلا  َِکتَّنَِجب ، َنیِِزئاْفلاَو  ِراّنلا ، َنِم  َِکئاقَلُطَو  َکـِئاقَتُع  ْنِم  اـهِیف  اـْنلَعْجاَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  ُتاوْصـالا ، ِْهیَلَع 
هک ار  ییاعد  جنپ  دناوخب  ههد  زا  زور  ره  رد  مراهچ : ًامِیلْسَت .» ْمِْهیَلَع  ْمِّلَـسَو  َنیِعَمْجَأ ، ِِهلآَودَّمَُحمانِدِّیَـس  یلَع  ُهللا  یَّلَـصَو  َنیِمِحاّرلا ، َمَحْرَأ 

ْنَأ ال ُدَهْشَأ  ( » 1 : ) تسا نیا  اعد  چنپ  نآ  و  دناوخب ، ههد  نیا  رد  هک  هدروآ  هیده  یسیع  ترضح  يارب  دنوادخ  يوس  زا  لیئربج  ترـضح 
ُهَدْـحَو ال ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  ( » 2 «. ) ٌریِدَـق ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ، ِهِدَِـیب  ُدْـمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ 

َْملَو َْدلُوی  َملَو  ِْدلَی  َمل  ًادَمَصًادَحَأ  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  ( » 3 «. ) ًاَدلَو الَو  ًۀَبِحاص  ْذِخَّتَی  َْمل  ًادَمَـص  ًادَحَأ  َُهل ، َکیِرَش 
ِهِدَِـیب ُتوُمَی ، ٌّیَح ال  َوُهَو  ُتیُِمیَو ، ِییُْحی  ُدْـمَْحلا ، َُهلَو  ُْکلُْملا  َُهل  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  ( » 4 «. ) ٌدَـحَأ ًاوُفُک  َُهل  ْنُکَی 

ْنَّمِم ٌءيَِرب  ُهَّنَأَو  اعَد ، اِمب  ِهِّلل  ُدَهْـشَأ  یهَْتنُم ، ِهللا  َءارَو  َْسَیل  اـعَد ، ْنَِمل  ُهللا  َعِمَـس  یفَکو ، ُهللا  َِیبْسَح  ( » 5 «. ) ٌریِدَق ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  َوُهَو  ُْریَْخلا ،
هدرک لقن  راب ، دص  ار  اعد  جنپ  نیا  زا  مادک  ره  ندناوخ  يارب  يرایسب  باوث  مالسلا ) هیلع  ) یسیع ترضح  یلوُْالاَو .» َةَرِخْالا  ِهِّلل  َّنَأَو  َءَّرَبَت ،
رگا و  رایـسب ، باوـث  اـب  تسا  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما زا  هک  ار  تـالیلهت  نیا  ههد  نیا  ِزور  ره  رد  دـناوخب  مجنپ : تسا .

اّمِم ٌْریَخ  ُُهتَمْحَرَو  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  ِروُُحْبلا ، ِجاْومَأ  َدَدَع  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  ِروُهُّدلاَو ، ِیلایَّللا  َدَدَـع  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  . » تسا رتهب  دـناوخب  هبترم  هد  يزور 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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ِحَْمل َدَدَع  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  ِرَدَْملاَو ، ِرَجَْحلا  َدَدَع  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  َِربَْولاَو ، ِْرعَّشلا  َدَدَـع  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  ِرَجَّشلاَو ، ِكْوَّشلا  َدَدَـع  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ال  َنوُعَمْجَی ،
ُهللا َّالِإ  َهلِإ  ال  ِروُخُّصلاَو ، يِرارَبلا  ِیف  ِحای  ِّرلا  َدَدَع  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  " ال  َسَّفَنَت ، اذِإ  ِْحبُّصلا  ِیفَو "   " َسَعْسَعاذِإ ، ِْلیَّللا  ِیف  ُهللا "  َّالِإ  َهلِإ  ال  ِنُویُْعلا ،

هک هزور  لّوا : تسا : دراو  لمع  دـنچ  نآ  رد  و  تسا ، یکراـبم  رایـسب  زور  هّجح : يذ  لّوا  زور   " ِروُّصلا .» ِیف  ُخَْـفُنی  ِمْوَی "  یلِإ  ِمْوَْیلا  َنِم 
تعکر راهچ  هدرک ، لقن  خیـش  هک  یتیاور  قبط  و  مالـسلا ،) اهیلع  ) همطاـف ترـضح  زاـمن  ندـناوخ  مّود : دراد . ار  هاـم  داتـشه  هزور  باوث 

، زامن زا  دـعبو  هبترم ، هاجنپ  دـیحوت  و  هبترم ، کی  دـمح  تعکر  رهرد  مالـسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریمازامن لـثم  یتعکر ، ود  زاـمن  ود  تسا ؛
ِرِخاْفلا ِْکلُْملا  ِيذ  َناْحبُـس  ِمیِظَْعلا ، ِخِذاْبلا  ِلالَْجلا  ِيذ  َناْحبُـس  ِفِینُْملا ، ِخِماّشلا  ِّزِْعلا  ِيذ  َناْحبُـس  : » دیوگب و  دناوخب ، ار  ترـضح  حیبست 

مین مّوس : ُهُْریَغ .» اذَـکه  الَو  اذَـکه  َوُه  ْنَم  َناْحبُـس  ِءاوَْهلا ، ِیف  ِْریَّطلا  َْعقَو  يرَی  ْنَم  َناْحبُـس  افَّصلا ، ِیف  ِۀَـلْمَّنلا  ََرثَا  يرَی  ْنَم  َناْحبُـس  ِمیِدَْـقلا ،
هروس یـسرکلا و  ۀـیآ  دـیحوت و  زا  مادـک  ره  دـعب  و  هبترم ، کی  دـمح  تعکر  ره  رد  درازگ ، زامن  تعکر  ود  رهظ ، ناذا  زا  شیپ  تعاس 

و ِیلاِحب .» َکُْملِع  ِیلاؤُس  ْنِم  ِیبْسَح  ِیبْسَح  ِیبْسَح  :» دـیوگب زور  نیا  رد  دـسرتب  یملاـظ  زا  سک  ره  مراـهچ : دـناوخب . هبترم  هد  ار  ردـق ،
امهیلع ) نینمؤملا ریما  اب  همطاف  ترضح  جیوزت  نیخیش  تیاور  هب  و  هدش ، ّدلوتم  ( مالسلا هیلع  ) لیلخ میهاربا  ترـضح  زور  نیا  رد  هک  نادب 
هنیدم رد  مالسلا ) هیلع  ) رقاب دّمحم  ماما  ترـضح  تداهـش  يرمق ، يرجه  هدراهچ  دص و  لاس  متفه : زور  دشاب . یم  زور  نیا  رد  مالـسلا )

هانگ لاس  تصش  هراّفک  هک  هدش  تیاور  و  دراد ، تلیضف  شا  هزورو  تسا ، هَیِوْرت  زور  متشه : زور  تسا . هعیـش  نزُح  زور  هک  هدش ، عقاو 
یـضاق اـب  تاـجانم  بش  هکّربـتم و  یلاـیل  زا  هک  هفرع ، بش  مهن : بش  تـسا . هتـسناد  بحتـسم  ار  زور  نـیا  لـسغ  دیهـش  خیـش  و  تـسا ،

دـص و رجا  دروآ  رـس  هب  تدابع  هب  ار  بش  نآ  هک  یـسک  و  تسا ، باجتـسم  نآ  رد  اـعد  و  لوبقم ، بش  نآ  رد  هبوت  و  تسا ، تاـجاحلا 
دایعا زا  و  هفرع ، زور  مُهن : زور  دوش . یم  رکذ  مّوس  لصف  لّوا  شخب  رد  هک  تسا  لمع  دنچ  بش  نآ  يارب  زا  و  دراد ، تدابع  لاس  داتفه 

، هدناوخ دوخ  تعاطا  تدابع و  هب  ار  شیوخ  ناگدنب  یلاعت  قح  هک  تسا  يزور  و  تسا ، هدشن  هدیمان  دیع  مسا  هب  هچ  رگا  تسا ، همیظع 
دهاوخ تاقوا  همه  زا  رت  نیگمـشخ  رت و  هدـنار  ریقح و  راوخ و  زور  نیا  رد  ناطیـش  و  هدـینارتسگ ، ناشیا  يارب  ار  دوخ  ناسحا  دوج و  و 

زا مهد : بش  دـمآ . دـهاوخ  همرکم ) هکم  تارایز  هیعدا و   ) هفرع زور  لامعا  رد  اهنآ  زا  یـضعب  هک  تسا ، لمع  دـنچ  زور  نیا  يارب  دوب .
نآ رد  تسا  ّتنـس  و  تسا ، زاب  بش  نیا  رد  نامـسآ  ياهرد  و  تسا ، بحتـسم  اهنآ  يایحا  هک  تسا  یبش  راهچ  هلمج  زا  هکّربتم و  یلایل 
یلَع ِّلَص  ِۀَِّینَّسلا ، ِبِهاوَْملا  َبِحاص  ای  ِۀَّیِطَْعلِاب ، ِْنیَدَْـیلا  َطِساب  ای  ِۀَّیِرَْبلا ، یَلَع  ِلْضَْفلا  َِمئاد  ای  : » ياعد و  مالـسلا ) هیلع  ) نیـسح ماـما  تراـیز 

لامعا یضعبو  ، تسا یفیرش  زور  رایسبو  نابرق  دیعزور  مهد : زور  ِۀَّیِشَْعلا .» ِهِذه  ِیف  یلُْعلا  اَذ  ای  اَنل  ْرِفْغاَو  ۀَّیِجَـس ، يرَْولا  ِْریَخ  ِِهلآَو  دَّمَُحم 
. دمآ دهاوخ  همرکم ) هکم  تارایز  هیعدا و   ) رد نآ 

ریدغ دیع  لامعا 

دیع )و  مالـسلا مهیلع   ) دّـمحم لآ  دـیع  هک  ارچ  تسا ، رادروخرب  یّـصاخ  ّتیمها  زا  مالـسلا ،) مهیلع   ) تیب لها  ناوریپ  يارب  ریدـغ ، دـیع 
ریدغ رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زور  نیا  رد  دـشاب . یم  يرایـسب  تسادـق  تمرح و  ياراد  هّمئا  دزن  و  تسا ، يربهر  تلادـع و 

رایـسب دـنا  هتـشون  كرابم  زور  نیا  يارب  هک  یلامعا  دومرف . بوصنم  شیوخ  ینیـشناج  تیـالو و  هب  ار  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  مخ 
ترـضح تراـیز  مّوـس : لـسغ . مّود : دراد . رایـسب  شاداـپ  تسا و  ناـهانگ  هراّـفک  هک  هزور ، لّوا : تسا : ریز  لـمع  دـنچ  هلمج  زا  تسا ،

رْدَق و هروس  دمح  زا  دعب  لّوا  تعکر  رد  تسا  رتهب  زامن و  تعکر  ود  مراهچ : هّللا .» ُنیما  ترایز   » صوصخب مالـسلا ،) هیلع  ) نینمؤملاریما
رس سپس  ًارْکُش ِِهللا ،)  ) دنک ادخ  رکش  هبترم  دصو  دور  هدجس  هب  زامن  نایاپ  زا  سپو  دناوخب  ار  دیحوت  هروس  دمح  زا  دعب  مّود  تعکر  رد 
َْملَو ِْدَلت  َْمل  ٌدَمَص ، ٌدَحَأ  ٌدِحاو  َکَّنَأَو  ََکل ، َکیِرَش  َكَدْحَو ال  َدْمَْحلا  ََکل  َّنَِأب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » دناوخب اراعد  نیاو  درادرب  هدجـس  زا 

َِکنْأَش ْنِم  َناک  امَک  نْأَش ، ِیف  مْوَی  َّلُک  َوُه  ْنَم  ای  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َُکلوُسَرَو ، َكُْدبَع  ًادَّمَحَم  َّنَأَو  ٌدَحَأ ، ًاوُفُک  ََکل  ْنُکَی  َْملَو  َْدلُوت ،
ًامَرَکَو َْکنِم  ًالُّضَفَت  یِْقلَخ ، إَدَْـتبُم  ِیف  َِکلذـِل  ِینَتْقَّفَوَو  َِکتَوْعَد ، ِلْهَأَو  َِکنیِد ، ِلْهَأَو  َِکَتباجِإ ، ِلـْهَأ  ْنِم  ِینَْتلَعَج  ْنَأـِب  َّیَلَع  َْتلَّضَفَت  ْنَأ 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب
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َدَْعب ًادـیِدَْجت  ِیل  َدـْهَْعلا  َکـِلذ  َتْدَّدَـج  ْنَأ  یلِإ  ًۀَـمْحَرَو ، َکـْنِم  ًۀَْـفأَر  ًاـمَرَک ، َمَرَْکلاَو  ًادوُـج  َدوُْـجلاَو  ًالْـضَف  َلْـضَْفلا  َْتفَدْرَأ  َّمـُث  ًادوُـجَو ،
ْنِم ْنُکَْیلَف  َُهل ، ِینَْتیَدَـهَو  َّیَلَع ، ِِهب  َْتنَنَمَو  َِکلذ ، ِینَتْرَّکَذ  ْنَِأب  َکَتَمِْعن  َتْمَْمتَأَف  ًالِفاغ ، ًایِهاس  ًایِـسان  ًاّیِْـسنَم  ًایْـسَن  ُْتنُکَو  یِْقلَخ ، َكِدـیِدَْجت 
َِّمُتت ْنَأ  َنیِمِْعنُْملا  ُّقَحَأ  َکَّنِإَف  ضار ، یِّنَع  َْتنَأَو  َِکلذ  یلَع  ِیناّفَوَتَت  یّتَح  ِهِیْنُبلْـسَت  الو  َِکلذ ، ِیل  َِّمُتت  ْنَأ  َيالْوَمَو  يِدِّیَـسَو  یِهلِإ  ای  َِکنْأَش 

، َُهل َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ِهللاِاب  اّنَمآ   " ُریِصَْملا ، َْکَیلِإَوانَّبَر  َکَناْرفُغ  ُدْمَْحلا " ، َکَلَف  َکِّنَِمب ، َکیِعاد  اْنبَجَاَو  انْعَطَأو  انْعِمَـس  َّمُهّللَا  َّیَلَع . َکَتَمِْعن 
ِهللا ِدـْبَع  ِبلاط ، ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  َنِینِمْؤُملا  َیلْوَمَو  انالْوَم  ِةالاُوم  ِیف  َلوُسَّرلا  اَـنْعَبَّتاَو  ِهللا ، َیِعاد  اـْنبَجَاَو  اْنقَّدَـصَو  دَّمَحَم ، ِِهلوُسَِربَو 

، ِهللا ِْبیَغ  َۀَْـبیَعَو  ِهِْملِِعل ، ًاـنِزاخَو  ِهللا ، ِنیِدـِل  ًاـمَلَع  َنِیبُْـملا ، َّقَْحلا  ُهَنیِدَو  ُهَِّیبـَن  ِِهب  ِدِّیَؤُْملَا  ِِهتَّیَِرب ، یلَع  ِۀَّجُْحلاَو  ِرَبْکـالا  ِقیِّدِّصلاَو  ِِهلوُسَر ، یِخَاَو 
اَنل ْرِفْغاَف  انَّبَر  اّنَمآف ، ْمُکِّبَِرب  اُونِمآ  ْنَأ  ِنامیِِْالل  يِداُنی  ًایِدانُم  انْعِمَسانَّنِإانَّبَر  َّمُهّللَا "  ِِهتَّیَرب . ِیف  ُهَدِهاشَو  ِهِْقلَخ ، یلَع  ِهللا  َنیِمَأَو  ِهللا ، ِّرِـس  َعِضْوَمَو 

انَّبَرای ّانِاَف   " َداعیِْملا ، ُِفلُْخت  َکَّنِإ ال  ِۀَـمایِْقلا  َمْوَی  انِزُْخت  الَو  َِکلُـسُر  یلَع  انَتْدَـعَو  ام  اِنتآَو  انَّبَر  ِراْربالا ، َعَم  انَّفََوتَو  اِنتائِّیَـس  اّنَع  ْرِّفَکَو  اـَنبُونُذ 
انْرُـشْحاَو اْنیَّلََوت ، ام  انِّلَوَف  ِتوُغاّطلاَو ، ِْتبِْجلِاب  انْرَفَکَو  َنِینِمْؤُْملا ، َیلْوَم  اْنقَّدَـصَو  ُهاْنقَّدَـصَو  َلوُسَّرلا ، اَنْعَبَّتاَو  َکیِعاد ، اْنبَجَا  َکـِفُْطلَو  َکِّنَِمب 

ًةَداقَو ًۀَِّمئَأ  ْمِِهب  انیِـضَرَو  ْمِِهتِّیَمَو ، ْمِهِّیَحَو  ْمِِهِبئاغَو  ْمِهِدِهاشَو  ْمِِهتَِینالَعَو  ْمِهِّرِِـسب  اّنَمآ  َنوُمِّلَـسُم ، ْمَُهلَو  َنُوِنقُوم ، َنُونِمُْؤم  ْمِِهب  ّانِاَف  اِنتَِّمئَأ ، َعَم 
ًابْرَح ْمَُهل  َبَصَن  ْنَم  ِّلُک  ْنِم  ِهللا  َیلِإ  اْنئَِربَو  ًۀَجِیلَو ، ْمِِهنوُد  ْنِم  ُذِخَّتَن  الو  ًالَدـَب ، ْمِِهب  یِغَْتبَن  ال  ِهِْقلَخ ، َنُود  ِهللا  َْنَیبَو  انَْنَیب  ْمِِهب  اُنبْـسَحَو  ًةَداسَو ،

ِّنِْجلا َنِم  ْمُهالاو  ْنَم  ِّلُکَو  ْمِهِعاْبتَأَو  ْمِهِعایْـشَأَو  ِۀََـعبْرالا  ِناثْوالاَو  ِتوُغاّطلاَو  ِْتبِْجلِاب  انْرَفَکَو  َنیِرِخْـالاَو ، َنِیلَّوـالا  َنِم  ِْسنِْـالاَو  ِّنِْجلا  َنِم 
، اُولاق ام  اُنلْوَقَو  ْمِْهیَلَعَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَُحم ، ُلآَو  ٌدَّمَُحم  ِِهب  َناد  اِمب  ُنیِدـَن  ّانَأ  َكُدِهُْـشن  اـّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِرِخآ . یلِإ  ِرْهَّدـلا  ِلَّوَأ  ْنِم  ِْسنِْـالاَو ،

ُْهنِم اوُءَّرَبَت  ْنَمَو  اّنََعل ، اُونََعل  ْنَمَو  اْنیَداع ، اْوَداع  ْنَمَو  اْنَیلاو ، اَْولاو  ْنَمَو  انْرَْکنَأ ، اوُرَْکنَأ  امَو  ، ّانِد ِِهب  اُوناد  امَو  اْنُلق ، ِِهب  اُولاق  ام  ِِهب ، اُوناد  ام  اـُننیِدَو 
، ُهاْنُبلْـسَت الَو  َِکلذ  اـَنل  ْمِّمَتَف  َّمُهّللَا  ْمِْهیَلَع . ِهللا  ُتاوَلَـص  اـنَِیلاوَم ، اـنْعَبَّتاَو  انیِـضَرَو  انْمَّلَـسَو  اـّنَمآ  ِْهیَلَع ، اـنْمَّحََرت  ِْهیَلَع  اوُمَّحََرت  ْنَمَو  ُْهنِم ، اـنْأَّرَبَت 
، ِیلاُون ْمُهاّیِإَو  ُّمَتَْأن  ْمِِهبَف  اُنتَِّمئَأ ، دَّمَُحم  ُلآ  ِْهیَلَع ، انَّتَمَأ  اذِإ  اْنتِمَاَو  ِْهیَلَع ، انَْتیَیْحَأ  اـم  اـِنیْحَأَو  ًاراعَتْـسُم ، ُْهلَعَْجت  ـالَو  انَدـْنِع  ًاـِتباث  ًاّرِقَتْـسُم  ُْهلَعْجاَو 
دور و هدجـس  هب  زاب  َنیِمِحاّرلا .» َمَحْرَأ  ای  َنوُضار ، َِکلِذب  ّانِاَف  َنِیبَّرَقُْملا ، َنِمَو  ِةَرِخْالاَو  اْینُّدلا  ِیف  ْمُهَعَم  اْنلَعْجاَف  يِداُعن ، ِهللا  َّوُدَـع  ْمُهَّوُدَـعَو 
رد هک  دشاب  هتشاد  یسک  باوث  دروآ  اجب  ار  لمع  نیا  سک  ره  هک  هدش  تیاور  و  دیوگب . ِهِّلل » ًارْکُش   » هبترم دص  و  ُدْمَْحلَا ِِهللا »  » هبترم دص 
نآ رتهب  و  دشاب ، هدرک  تعیب  تیالو  رب  ترضح  نآ  اب  و  دشاب ، هدش  رضاح  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  ترـضح  دزن  ریدغ  دیع  زور 

تفالخ تماما و  هب  مخ  ریدغ  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما تعاس  نآ  رد  ترـضح  هک  دراذـگ ، لاوز  کیدزن  ار  زامن  نیا  هک  تسا 
َّمُهّللَا : » تسا هدرک  لقن  دیفم  خیـش  زا  سواط  نب  دیـس  هک  اعد ، نیا  ندناوخ  مشـش : هبدن . ياعد  ندناوخ  مجنپ : دومرف . بصن  مدرم  يارب 

َأَْدبَت ْنَأَو  ِّیلَعَو ، دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َکِْقلَخ ، َنُود  ِِهب  امُهَتْـصَصَخ  يِذَّلا  ِرْدَْقلاَو  ِنْأَّشلاَو  َکِِّیلَو ، ِّیلَعَو  َکِِّیبَن ، دَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ 
ِۀَـساسَو ِةَرِهاْبلا ، ِمالْعالاَو  ِةَرِهاّزلا ، ِموُجُّنلاَو  ِةَداّسلا ، ِةاعُّدـلاَو  ِةَداْقلا ، ِۀَِّمئالَا  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  لِجاع . ْریَخ  ِّلُـک  ِیف  اـمِِهب 

، َکِْملِع ِناّزُخ  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِةَِرماْغلا . ِجَجُّللا  ِیف  ِۀَیِراْجلا  ِۀَـیِجاّنلا  ِۀَـنیِفَّسلاَو  ِۀَلَـسْرُْملا ، ِۀَـقاّنلاَو  ِدالِْبلا ، ِناکْرَأَو  ِدابِْعلا ،
، ِراْربالا ِءابَجُّنلا  ِءایِْقنالا  ِءایِْقتالَا  َکِْقلَخ ، ْنِم  َِکتَرَیِخَو  َِکتَّیَِرب ، ْنِم  َِکتَْوفَـصَو  َِکتَمارَک ، ِنِداعَمَو  َِکنیِد ، ِِمئاـعَدَو  َكِدـیِحَْوت ، ِناـکْرَأَو 

ِيَوذَو ْمِِهَتلَأْسَِمب ، َتْرَمَأ  َنیِذَّلا  ِرْکِّذـلا  ِلْهَأ  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  يوَه . ُهابَأ  ْنَمَو  اـَجن ، ُهاـتَا  ْنَم  ُساـّنلا ، ِِهب  یلَْتبُْملا  ِباـْبلاَو 
اوُرَمَأ اـمَک  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  ْمُهَراـثآ . َّصَْتقا  ِنَم  َداـعَم  َۀَّنَْجلا  َْتلَعَجَو  ْمُهَّقَح ، َتْضَرَفَو  ْمِِهتَّدَوَِمب ، َتْرَمَأ  َنیِذَّلا  َیبْرُْقلا 

َِکنیِمَأَو َِکتَْوفَـصَو  َکِّیَِجنَو  َکِِّیبَن  دَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکل  َأْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َِکتَِّینادْـحَو . یلَع  َكَداـبِع  اوُّلَدَو  َِکتَیِـصْعَم ، ْنَع  اْوَهَنَو  َکـِتَعاِطب ،
َْنَیب ِقوُراْفلاَو  ِرَبْکـالا ، ِقیِّدِّصلاَو  ِِّیفَْولا ، ِّیِـصَْولا  َنِیلَّجَحُْملا ، ِّرُغلا  ِدـِئاقَو  ِنیِّدـلا ، ِبوُسْعَیَو  َِننِمْؤُْملا ، ِریِمَأ  ِّقَِحبَو  َکـِْقلَخ ، یلِإ  َکـِلوُسَرَو 

دَّمَُحم یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  ِمئال ، ُۀَمَْول  َکِیف  ُهْذُخَْأت  َْمل  َِکلِیبَس ، ِیف  ِدِهاجُْملاَو  َكِْرمَِأب ، ِعِداّصلاَو  َْکیَلَع ، ِّلاّدلاَو  ََکل ، ِدِهاّشلاَو  ِلِطاْبلاَو ، ِّقَْحلا 
، ِِهتَمْرُِحب َنِیفِراْعلا  َنِم  َنیِّدـلا  ُمَُهل  َْتلَمْکَأَو  َکـِْقلَخ ، ِقاـنْعَأ  ِیف  َدـْهَْعلا  َکِِّیلَِول  ِهِیف  َتْدَـقَع  يِذَّلا  ِمْوَْیلا  اَذـه  ِیف  ِینَلَعَْجت  ْنَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو 

ِءامَّسلا ِیف  ُهَْتیَّمَـسَو  َرَبْکالا ، َكَدیِع  ُهَْتلَعَج  امَکَف  َّمُهّللَا  ِمَعِّنلا . يِدِساح  ِیب  ْتِمُْـشت  الَو  ِراّنلا ، َنِم  َِکئاقَلُطَو  َِکئاقَتُع  ْنِم  ِِهلْـضَِفب ، َنیِّرِقُْملاَو 
ِِهب ْعَمْجاَو  اـنَنُویُع ، ِِهب  ْرِْرقَأَو  دَّمَحَم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  ِلوُؤْسَْملا ، ِعْمَْجلاَو  ِذوُخْأَْـملا  ِقاـثیِْملا  َمْوَـی  ِضْرـالا  ِیفَو  ِدوُـهْعَْملا ، ِدـْهَْعلا  َمْوَـی 
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انَرََّصبَو ِمْوَْیلا ، اَذـه  َلْضَف  انَفَّرَع  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلَا  َنیِمِحاّرلا ، َمَحْرَأ  ای  َنیِرِکاّشلا ، َنِم  َکِـمُْعنَِال  اـْنلَعْجاَو  انَْتیَدَـه ، ْذِإ  َدـَْعب  انَّلُِـضتالَو  اـنَلْمَش ،
ُلَْـضفَأ یِّنِم  امُکیِّبُِحم  یلَعَو  امُِکتَْرتِع  یلَعَو  اـمُْکیَلَع  َنِینِمْؤُْملا ، َریِمَأ  اـی  ِهللا ، َلوُسَر  اـی  ِهِرُوِنب ، انادَـهَو  ِِهتَفِْرعَِمب ، انَفَّرَـشَو  ِِهب ، اـنَمَّرَکَو  ُهَتَمْرُح ،

رد هکنآ  متفه : يِرُومُأ .» ِریِْـسیَتو  یِِجئاوَح ، ِءاضَقَو  ِیتَِبلَط ، ِحاَجن  ِیف  اـمُکِّبرَو  یِّبَر  ِهللا  َیلِإ  ُهَّجََوتَأ  اـمُِکبَو  ُراـهَّنلاَو ، ُلـْیَّللا  َیَِقب  اـم  ِمـالَّسلا 
ِۀَیالِِوب َنیِکِّسَمَتُْملا  َنِم  انَلَعَج  يِذَّلا  ُدْمَْحلَا ِِهللا  : » تسا تیالو  تمعن  ساپـس  هک  دنیوگب  رگیدکی  هب  ار  تینهت  نیا  نمؤم ، ناردارب  اب  رادـید 

انَقَثاو يِذَّلا  ِِهقاثیِمَو  اْنَیلِإ  ِهِدْهَِعب  َنِیفوُْملا  َنِم  انَلَعَجَو  ِمْوَْیلا ، اَذِهب  انَمَرْکَأ  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  : » دناوخب زینو  ُمالَّسلا .» ُمِْهیَلَع  ِۀَِّمئالاَو  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ 
ِهِّلل ُدْمَْحلَا  : » دیوگب هبترم  دص  هکنآ  متـشه  ِنیِّدلا .» ِمْوَِیب  َنِیبِّذَـکُْملاَو  َنیِدِـحاْجلا  َنِم  اْنلَعْجَی  َْملَو  ِهِطْـسِِقب ، ِماّوُْقلاَو  ِهِْرمَأ ، ِةالُو  ِۀَـیالِو  ْنِم  ِِهب 

«. ُمالَّسلا ِْهیَلَع  ِبلاط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ِۀَیالِِوب  ِِهتَمِْعن  َمامَتَو  ِِهنیِد  َلامَک  َلَعَج  يِذَّلا 

هلهابم زور  لامعا 

، دندش یمن  عناق  يرگید  هتفگ  هب  کی  چـیه  دنتـشاد و  رظن  فالتخا  يا  هلأسم  رد  مه  اب  هورگ  ود  ای  رفن  ود  هاگ  نیرید ، ّتنـس  کی  قبط 
. دوش زوریپ  قح  فرط  دـنک و  كـاله  یباذـع  نداتـسرف  اـب  ار  لـطاب  فرط  هک  دنتـساوخ  یم  دـنوادخ  زا  و  دـندرک ، یم  هلهاـبم »  » مهاـب

ياراصن دوش . راکشآ  قح  هلهابم ، اب  هک  دنتساوخ  یم  دنتشادن ، نامیا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ ربمایپ  تلاسر  هب  نوچ  نارجن ، نایحیـسم 
اب هارمه  مه  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  دندش . رضاح  تافیرشت  اه و  شیارآ  اهرویز و  همه  اب  نّیعم  ناکم  رّرقم و  خیرات  رد  نارجن 

سپـس تفرگ و  كرابم  شود  رب  ابع  دـنک ، هلهابم  تساوخ  هکنآ  زا  شیپ  ادـخ  لوسر  دـندش . رـضاح  هلهابم  يارب  دوخ  ّصاخ  تیب  لها 
هدوب یتیب  لها  ار  يربمغیپ  ره  اراگدرورپ ! تفگ : و  دومن ، ابع  ریز  رد  لـخاد  ار  مالـسلا ) مهیلع  ) نیـسح نسح و  همطاـف و  نینمؤملاریما و 
كاپ و  ار ، هانگ  ّکش و  نک  فرطرب  ناشیا  زا  سپ  دنـشاب ، یم  نم  تیب  لها  اهنیا  ادـنوادخ ! راب  دـنا ، هدوب  قلخ  نیرتصوصخم  هک  تسا 

راوگرزب راهچ  نآ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  سپ  دروآ . ناشیا  نأش  رد  ار  ریهطت  هیآ  دش و  لزان  لیئربج  سپ  ار . ناشیا  نک 
تأرج دـندرک ، هدـهاشم  ار  باذـع  لوزن  راثآ  ترـضح و  نآ  ّتیناّقح  داتفا و  ناشیا  رب  يراصن  هاگن  نوچ  هلهاـبم ، يارب  زا  درب  نوریب  ار 
عوـکر لاـح  رد  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما ترـضح  زین  زور  نیا  رد  دـندومن . هیزج  لوـبق  هحلاـصم و  تساوـخرد  و  دـندومنن ، هلهاـبم 

دنچ نآ  ردو  تسا ، یفیرـش  زور  زور ، نیا  هلمجلابو  دـش ، لزان  شنأـش  رد  ُهللا " ... ُمُکُِّیلَو  اـمَّنإ  هیآ "  و  داد ، لـئاس  هب  ار  دوخ  يرتشگنا 
ندناوخ باوث و  ّتیفیک و  تقو و  رظن  زا  هک  ریدـغ  دـیع  زور  ِزامن  لثم  زامن ، تعکر  ود  مّوس : هزور ، مّود : لسغ ، لّوا : تسا : دراو  لمع 

ره دّیس  خیش و  و  تسا ، ناضمر  هام  رحـس  ياعد  هب  هیبش  هک  هلهابم  ياعد  ندناوخ  مراهچ : تسا . ریدغ  دیع  زور  زامن  لثم  یـسرکلا  ۀیآ 
. ٌّیَِهب َِکئاَهب  ُّلُکو  ُهاْهبَِأب  َِکئاَهب  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » دـنا هدرک  لقن  نینچ  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ترـضح  زا  ار  هلهابم  زور  ياعد  ود 

یِّنِإ َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َِکلالَِجب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌلِیلَج . َِکلالَج  ُّلُکَو  ِهِّلَجَِأب  َِکلالَج  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َِکئاهَِبب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا 
امَک ِیل  ْبِجَتْساَف  ِینَتْرَمَأ ، امَک  َكوُعْدَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َِکلامَِجب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌلیِمَج . َِکلامَج  ُّلُکَو  ِِهلَمْجَِأب  َِکلامَج  ْنِم  َُکلَأْسَأ 
ْنِم َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  اهِّلُک . َِکتَمَظَِعب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌۀَـمیِظَع . َِکتَمَظَع  ُّلُکَو  اهِمَظْعَِأب  َِکتَمَظَع  ْنِم  َکـُل  َأْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِینَتْدَـعَو .

َّمُهّللَا ٌۀَعِـساو . َِکتَمْحَر  ُّلُکَو  اهِعَـسْوَِأب  َِکتَمْحَر  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َكِرُوِنب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌرِّیَن . َكِرُون  ُّلُکَو  ِهِرَْونَِأب  َكِرُون 
ُّلُکَو ِِهلَمْکَِأب  َِکلامَک  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِینَتْدَعَو . امَک  ِیل  ْبِجَتْـساَف  ِینَتْرَمَأ ، امَک  َكوُعْدَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  اهِّلُک . َِکتَمْحَِرب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ 
َُکل َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌۀَّمات . َِکتاِملَک  ُّلُکَو  اهِّمَتَِأب  َِکتاِملَک  ْنِم  َکـُل  َأْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َکـِلامَِکب  َکـُل  َأْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌلـِماک . َکـِلامَک 

َكوُعْدَأ یِّنِإ  َّمُهّللَا  اهِّلُک . َِکئامْسَِأب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌةَرِیبَک . َِکئامْسَأ  ُّلُکَو  اهِرَبْکَِأب  َِکئامْسَأ  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  اهِّلُک . َِکتاِملَِکب 
. اهِّلُک َِکتَّزِِعب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌةَزیِزَع . َِکتَّزِع  ُّلُکَو  اهِّزَعَِأب  َِکتَّزِع  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِینَتْدَـعَو . اـمَک  ِیل  ْبِجَتْـساَف  ِینَتْرَمَأ ، اـمَک 

ِیتَّلا َِکتَرْدـُِقب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  اهِّلُک . َِکتَّیِـشَِمب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌۀَیِـضام . َِکتَّیِـشَم  ُّلُکَو  اهاْضمَِأب  َِکتَّیِـشَم  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا 
ِیل ْبِجَتْـساَف  ِینَتْرَمَأ ، امَک  َكوُعْدَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  اهِّلُک . َِکتَرْدُِقب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌۀَلیِطَتْـسُم . َِکتَرُْدق  ُّلُکَو  ءْیَـش  ِّلُک  یلَع  اِهب  َْتلَطَتْـسا 
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َِکلْوَق ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َکِْملِِعب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌِذفان ، َکِْملِع  ُّلُکَو  ِهِذَْفنَِأب  َکِْملِع  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِینَتْدَـعَو . امَک 
یِّنِإ َّمُهّللَا  ٌۀَبِیبَح . َْکَیلِإاهُّلُکَو  َْکَیلِإاهِّبَحَِأب  َِکِلئاسَم  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َِکلْوَِقب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌّیِضَر . َِکلْوَق  ُّلُکَو  ُهاضْرَِأب 
ُّلُکَو ِِهفَرْـشَِأب  َِکفَرَـش  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِینَتْدَـعَو . امَک  ِیل  ْبِجَتْـساَف  ِینَتْرَمَأ ، امَک  َكوُعْدَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  اـهِّلُک . َکـِِلئاسَِمب  َکـُل  َأْـسَأ 
َُکل َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌِمئاد ، َِکناْطلُـس  ُّلُکَو  ِهِمَوْدَِأب  َِکناْطلُـس  ْنِم  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َِکفَرَِـشب  َکـُل  َأْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌفیِرَـش . َکـِفَرَش 

امَک َكوُعْدَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َکِْکلُِمب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌرِخاف . َکِْکُلم  ُّلُکَو  ِهِرَْخفَأـِب  َکِْـکُلم  ْنِم  َکـُل  َأْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َِکناْطلُِـسب 
َّمُهّللَا ِهِّلُک ، َِکئالَِعب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  لاع . َِکئالَع  ُّلُکَو  ُهالْعَِأب  َِکئالَع  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِینَتْدَـعَو . اـمَک  ِیل  ْبِجَتْـساَف  ِینَتْرَمَأ ،

ُّلُکَو ِهِمَدـْقَِأب  َکِّنَم  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  اهِّلُک . َِکتایِآب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌۀَـبیِجَع . َِکتایآ  ُّلُکَو  اـِهبَجْعَِأب  َکـِتایآ  ْنِم  َکـُل  َأْـسَأ  یِّنِإ 
ِهِیف َْتنَأ  اِمب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِینَتْدَعَو . امَک  ِیل  ْبِجَتْساَف  ِینَتْرَمَأ ، امَک  َكوُعْدَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َکِّنَِمب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌمیِدَق . َکِّنَم 
ّالِإ َهلِإ  ای ال  ُهللاَا  ای  َُکلَأْسَأ ، َنیِح  ِِهب  ِیُنبیُِجت  اِمب  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  توُرَبَج . ِّلُکَو  نْأَش  ِّلُِـکب  َکـُل  َأْـسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِتوُرَبَْجلاَو . ِنُوئُّشلا  َنِم 

َّمُهّللَا َْتنَأ . ّالإ  َهلِإ  ِالب  َُکل  َأْسَأ  ، َْتنَأ ّالِإ  َهلِإ  ای ال  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  ِلالَِجب ال  َُکل  َأْسَأ  ، َْتنَأ ّالِإ  َهلِإ  ای ال  َْتنَأ ، ّـالِإ  َهلِإ  ـال  ِءاـهَِبب  َکـُل  َأْـسَأ  ، َْتنَأ
َُکلَأْـسَأ یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌّماـع ، َکـِقْزِر  ُّلُـکَو  ِهِّمَعَأـِب  َکـِقْزِر  ْنِم  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِینَتْدَـعَو . اـمَک  ِیل  ْبِجَتْـساَف  ِینَتْرَمَأ ، اـمَک  َكوُعْدَأ  یِّنِإ 

َكِْریَخ ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َِکئاطَِعب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌئِینَه . َِکئاطَع  ُّلُکَو  ِِهئَنْهَِأب  َِکئاطَع  ْنِم  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َِکقْزِِرب 
یِّنِإ َّمُهّللَا  ٌلِضاف . َِکلْـضَف  ُّلُکَو  ِِهلَْـضفَِأب  َِکلْـضَف  ْنِم  َُکل  َأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َكِْریَِخب  َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ٌلِـجاع . َكِْریَخ  ُّلُـکَو  ِِهلَجْعَأـِب 
یَلَع ِیْنثَْعباَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِینَتْدَـعَو . اـمَک  ِیل  ْبِجَتْـساَف  ِینَتْرَمَأ ، اـمَک  َكوُعْدَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  ِهِّلُک . َِکلْـضَِفب  َکـُلَأْسَأ 

دَّمَُحم ِلآ  ْنِم  ِۀَِّمئالِاب  ِماِمتیِْالاَو  ِهِّوُدَـع ، ْنِم  ِةَءارَْبلاَو  ِبلاط ، ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَِعل  ِۀَـیالِْولاَو  ُمالَّسلا ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  َِکلوُسَِرب  ِقیِدْـصَّتلاَو  َکـِب  ِناـمیِْالا 
، َنیِرِخْالا ِیف  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َنِیلَّوالا ، ِیف  َِکلوُسَرَو  َكِدـْبَع  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِّبَر . ای  َِکلذـِب  ُتیِـضَر  ْدَـق  یِّنِإَف  ُمـالَّسلا ، ُمِْهیَلَع 
. َةَرِیبَْکلا َۀَـجَرَّدلاَو  َۀَلیِـضَْفلاَو  َفَرَّشلاَو  َۀَلیِـسَْولا  ًادَّمَُحم  ِطْعَأ  َّمُهّللَا  َنِیلَـسْرُْملا . ِیف  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  یلْعالا ، َِـالَْملا  ِیف  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَو 

َّمُهّللَا ِیل . َوُه  ِبئاـغ  ِّلُـک  ِیفَو  ِیتَْبیَغ  ِیف  ِینْظَفْحاَو  ِینَْتیَطْعَأ ، اـمِیف  ِیل  ْكِراـبَو  ِینَْتقَزَر ، اـِمب  ِینْعِّنَقَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا 
ِْریَْخلا َْریَخ  َُکلَأْسَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  َِکلوُسَِرب . ِقیِدْـصَّتلاَو  َِکب  ِناـمیِْالا  یَلَع  ِیْنثَْعباَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص 

ِّلُک ْنِمَو  ۀَبیِـصُم ، ِّلُک  ْنِم  ِینْظَفْحاَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِراـّنلاَو . َکِطَخَـس  ِّرَّشلا  ِّرَـش  ْنِم  َکـِب  ُذوُعَأَو  َۀَّنَْجلاَو ، َکـَناوْضِر 
َنِم ُلِْزنَت  َْوأ  َْتلََزن  ۀَفآ  ِّلُک  ْنِمَو  ۀَبیِـصُم ، ِّلُک  ْنِمَو  هوُرْکَم ، ِّلُک  ْنِمَو  ّرَـش ، ِّلُک  ْنِمَو  ءالَب ، ِّلُک  ْنِمَو  ۀَْنِتف ، ِّلُک  ْنِمَو  ۀـَبوُقُع ، ِّلُک  ْنِمَو  ۀَِّیَلب ،
ِلآَو دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِۀَـنَّسلا . ِهِذـه  ِیفَو  ِرْهَّشلا ، اَذـه  ِیفَو  ِمْوَْیلا ، اَذـه  ِیفَو  ِۀَْـلیَّللا ، ِهِذـه  ِیفَو  ِۀَـعاّسلا ، ِهِذـه  ِیف  ِضْرالا ، َیلِإ  ِءامَّسلا 

، ۀَمارَک ِّلُک  ْنِمَو  ۀَمالَس ، ِّلُک  ْنِمَو  ۀَِیفاع ، ِّلُک  ْنِمَو  جَرَف ، ِّلُک  ْنِمَو  ۀَماِقتِْسا ، ِّلُک  ْنِمَو  ۀَجَْهب ، ِّلُک  ْنِمَو  روُرُـس ، ِّلُک  ْنِم  ِیل  ْمِْسقاَو  دَّمَُحم ،
، ِۀَْلیَّللا ِهِذه  ِیفَو  ِۀَعاّسلا ، ِهِذه  ِیف  ِضْرالا ، َیلِإ  ِءامَّسلا  َنِم  ُلِْزنَت  َْوأ  َْتلََزن  ۀَعَس  ِّلُک  ْنِمَو  ۀَمِْعن ، ِّلُک  ْنِمَو  بِّیَط ، لالَح  عِساو  قْزِر  ِّلُک  ْنِمَو 

ِیلاح ْتَرَّیَغَو  َکَْنَیبَو ، ِیْنَیب  َْتلاحَو  َكَْدنِع ، یِهْجَو  ْتَقَلْخَأ  ْدَق  ِیبُونُذ  َْتناک  ْنِإ  َّمُهّللَا  ِۀَنَّسلا . ِهِذه  ِیفَو  ِرْهَّشلا ، اَذه  ِیفَو  ِمْوَْیلا ، اَذـه  ِیفَو 
َِکئاِیلْوَأ ِّقَِحبَو  یـضَتْرُْملا ، ِّیلَع  َکِِّیلَو  ِهْجَِوبَو  یفَطْـصُْملا ، َِکبِیبَح  دَّمَُحم  ِهْجَِوبَو  ُأَـفُْطیال ، يِذَّلا  َکِـهْجَو  ِرُوِنب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإَـف  َكَدـْنِع ،

َِکب ُذوُعَأَو  يِرُمُع ، ْنِم  َیَِقب  اـمِیف  ِینَمِـصْعَت  ْنَأَو  ِیبُونُذ ، ْنِم  یـضَم  اـم  ِیلَرِفْغَت  ْنَأَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  ْمُهَْتبَجَْتنا ، َنیِذَّلا 
، ِِهنَـسْحَِأب ِیلَمَع  ِیل  َِمتَْخت  ْنَأَو  ضار ، یِّنَع  َْتنَأَو  ٌعیِطُم  ََکل  اَنَأَو  ِیناـّفَوَتَت  یّتَح  ِینَْتیَقبَأ ، اـم  ًادـَبَأ  َکیِـصاعَم  ْنِم  ءْیَـش  ِیف  َدوُعَأ  ْنَأ  َّمُهّللَا 

َِکتَمْحَِرب ِینْمَحْراَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  ِةَرِفْغَْملا ، َلْهَأ  ایَو  يْوقَّتلا  َلْهَأ  ای  ُُهلْهَأ ، َْتنَأ  ام  ِیب  َلَـعْفَت  ْنَأَو  َۀَّنَْجلا ، َُهباَوث  ِیل  َلَـعَْجتَو 
«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای 

هرّونم هنیدم  لامعا  ّمود : لصف 

مالسلا مهیلع  عیقب  هّمئا  ارهز و  همطاف  ترضح  هلآو و  هیلع  هللا  یلص  ربمایپ  ترایز  تلیضف 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب
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دّیـس ترـضح  نایملاع  رخف  هرّونم  هناتـسآ  هرّهطُم و  هضور  ترایز  هب  ندش  فّرـشُم  جاّجُح ، ًاصوصخ  مدرم ، يارب  تسا  دّـکٌوم  بحتـسم 
رگا هدومرف : دیهش  خیش  و  دوش . یم  وا  ّقح  رد  افج  ثعاب  ترضح  نآ  ترایز  كرت  و  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) هّللادبع نب  دّمحم  نیلسرملا 

نآ ترایز  كرت  هک  اریز  ترـضح ، نآ  ترایز  نتفر  هب  دـنک  روبجم  ار  ناشیا  هک  تسا  ماما  رب  دـننک ، ترـضح  نآ  تراـیز  كرت  مدرم 
: دومرف هک  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع  ) قداص ترـضح  زا  قودص  خیـش  تسا . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ّقح  رد  افج  بجوم  ترـضح 

ترضح زا  هدرک  تیاور  زین  و  تسا . ّجح  یمامت  زا  نیا  هک  اریز  ام ، ترایز  هب  دنک  متخ  ار  شّجَح  دیاب  دنک ، ّجح  امـش  زا  یـسک  هاگره 
نآ تراـیز  كرت  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  تراـیز  هب  ار  دوخ  ّجـح  دـینک  ماـمت  دومرف : هک  مالـسلا ) هیلع  ) نینمؤـملاریما

هدینادرگ مزال  یلاعت  قح  هک  يروبق  ترایز  هب  دیورب  و  دنا ، هدرک  نیا  هب  رما  ار  امـش  و  تسا ، بدا  فالخ  افج و  ّجـح  زا  دـعب  ترـضح 
هک هدرک  تیاور  يوَرَه  تلّـصلا  وبا  زا  زین  و  اهربق ، نآ  دزن  دـینک  بلط  یلاعت  قح  زا  يزور  و  ار ، اهنآ  تراـیز  اـهنآ و  ّقح  امـش  رب  تسا 

، تشهب رد  شیوخ  لزانم  زا  نینمؤم  هک  ثیدح  نیا  هرابرد  امش  رظن  هک  مدرک  ضرع  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  ترـضح  تمدخ  هب  تفگ :
یلص ) دّمحم ترـضح  شربمغیپ  یلاعت  قح  تلّـصلا ! ابا  يا  دندومرف : وا  باوج  رد  ترـضح  تسیچ ؟ ار  ناشراگدرورپ  دننک  یم  ترایز 

و دوخ ، اب  تعیب  ار  وا  اب  تعیب  و  دوخ ، تعاطا  ار  وا  تعاطا  هدیـشخب و  يرترب  ناگتـشرف  ناربمغیپ و  زا  شقلخ  عیمج  رب  ار  هلآو ) هیلع  هللا 
، حتف هروس  رد  " و  َهللا ، َعاطَأ  ْدَـقَف  َلوُسَّرلا  ِعُِطی  نَم  دومرف " : هیآ 80  ءاسن  هروس  رد  هچنانچ  تسا ، هدرمـش  شدوخ  ترایز  ار  وا  تراـیز 

سک ره  : » هدومرف هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوُسر ترـضح   " ْمِهیِدـْیَأ . َقْوَف  ِهللا  ُدَـی  َهللا  َنوُِعیاُبی  امَّنِإ  َکَنوُِعیاُبی  َنیِذَّلا  َّنِإ  هدومرف " : هیآ 48 
زا دانـسالا » برق   » رد يرَیمِح  و  دشاب .»... هدرک  ترایز  ار  یلاعت  قح  هک  تسا  نانچ  نم  توف  زا  دـعب  ای  تایح  لاح  رد  دـنک  ترایز  ارم 
ای نم  تایح  رد  دنک  ترایز  ارم  سکره  هدومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوُسر  دومرف : هک  هدرک  تیاور  مالسلا ) هیلع  ) قداص ترضح 

لوسر ترایز  هب  تفر  يدیع  زور  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ترـضح  هک  تسا  یثیدح  رد  و  تمایق . زور  رد  مدرگ  وا  عیفـش  نم  توف  زا  دعب 
لها رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  رب  مالس  ترایز و  ببـس  هب  ام  دومرف : و  درک ، مالـس  ترـضح  نآ  رب  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هّللا

زا شردپ ، زا  وا  و  هدرک ، تیاور  کلملادبع  نب  دیزی  زا  بیذهت  رد  یسوط  خیش  موحرم  و  میراد . تلیـضف  هّکم ، ریغ  هّکم و  اهرهـش  همه 
يارب هک  دیسرپ  نم  زا  سپس  درک ، مالس  نم  رب  ترضح  نآ  مدش ، فّرـشم  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح  تمدخ  هب  تفگ : هک  شّدج ،

هـس نم  رب  وا و  رب  سک  ره  هک  تسا  رـضاح  کنیا  و  مردپ ، ارم  داد  ربخ  دومرف : باوث . تکرب و  بلط  يارب  مدرک : ضرع  يا ؟ هدـمآ  هچ 
. اـم توم  زا  دـعب  نینچ  مه  و  یلب ، دومرف : ناـتتایح ؟ لاـح  رد  متفگ : دـنادرگ ، بجاو  وا  يارب  زا  ار  تشهب  یلاـعت  قح  دـنک ، مالـس  زور 

سک ره  دومرف : هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  هک  تسا  لوقنم  ساّبع  نب  هّللادبع  زا  ربتعم  ثیدح  رد  هک  هدومرف  یـسلجم  همّالع 
« هعنقم  » رد و  دزغلب . نآ  رب  اه  مدق  هک  يزور  رد  دزغلن  ددرگ و  تباث  طارـص  رب  شمدق  دـنک  ترایز  عیقب  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) نسح ماما 

نبا دریمن . ناشیرپ  ریقف و  دوش و  هدیزرمآ  شناهانگ  دنک  ترایز  ارم  سک  ره  دومرف : هک  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ترـضح  زا 
نیا نآ  ياهزارف  هلمج  زا  هدرک و  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ترـضح  زا  ملاس  نب  ماشه  زا  ینالوط  ثیدـح  تارایزلا  لماک  رد  هیولوق 

. یلب دومرف : ار ؟ تردـپ  درک  ترایز  دـیاب  ایآ  درک : ضرع  و  دـش ، بایفرـش  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ترـضح  تمدـخ  هب  يدرم  هک : تسا 
هک یـسک  درک : ضرع  تسا . تشهب  نآ  شاداـپ  دـشاب  وا  تماـما  زا  تعباـتم  داـقتعا و  اـب  رگا  دوـمرف : تسیچ ؟ نآ  شاداـپ  درک : ضرع 

نیا رد  ثیداحا  و  تسا ... تمایق  زور  هک  ةرـسحلا  موی  رد  تشاد  دهاوخ  ترـسح  دومرف : تشاد ؟ دهاوخ  هچ  وا  ترایز  زا  دـنک  ضارعا 
. تسا رایسب  باب 

ترایز بادآ 

یموصعم نایاوشیپ  الاو و  ياهدوجو  ربارب  رد  ار  دوخ  رئاز ، تسامن . قح  ياه  هنییآ  لامک و  ياهوگلا  كاپ و  ياهحور  اب  رادید  ترایز ،
و دـیامن ، یم  ناشراثن  ار  دوخ  ياهدورد  و  دـنک ، یم  هراشا  نانآ  لـیاضف  هب  یهلا ، ياـیلوا  نآ  لاـمک  دوخ و  صقن  هب  فارتعا  اـب  هدـید ،
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رد مه  بدا  و  تسا ، بدا » ، » ترایز طرـش  نیتسخن  ور ، نیا  زا  دراد . یم  زاربا  ناشگنهرف  میلاعت و  هار و  اـب  ناـنآ و  اـب  ار  شیوخ  دـنویپ 
مه نداتسیا ، ناماما  كاپ  روبق  ربارب  رد  و  ندید ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) هللا لوسر  رضحم  رد  ار  دوخ  دیآ . یم  دیدپ  ّتبحم  تفرعم و  هیاس 

رایـسب هدمآ ، ترایز  بادآ  هرابرد  املع  ياه  هتـشون  و  راونألا » راحب   » دـننام ییاور  عبانم  رد  هچنآ  ینطاب . ِبادآ  مه  دراد ، يرهاظ  ِبادآ 
اعد نیا  ندناوخ  ندوب و  تراهطاب  ندرک و  لسغ  هاگترایز ، هب  دورو  زا  لبق   1 مینک : یم  لقن  ار  بادآ  نآ  زا  یخرب  اج  نیا  رد  و  تسا ،

ِِهب ْرِّهَط  َّمُهّللَا  ۀَهاعَو . ۀَفآَو  مْقُسَو  ءاد  ِّلُک  ْنِم  ًءافِشَو  ًازْرِحَو  ًاروُهَطَو  ًارُون  ُْهلَعْجا  َّمُهّللَا  ِهللاِابَو . ِهللا  ِمِْسب  :» تسا بحتـسم  ترایز  لسغ  ماگنه 
هب نتفر  ماگنه   3 ندرک . لامعتـسا  شوخ  يوب  رطع و  ندیـشوپ و  هزیکاپ  ياه  ساـبل   2 يِْرمَأ .» ِِهب  ِیل  ْلِّهَـسَو  يِرْدَص ، ِِهب  ْحَرْـشاَو  ِیْبلَق ،
نآ فرط و  نیا  هب  نتخادـنا و  ریز  هب  رـس  ندـمآ ، عوشخ  عوضخ و  اب  نتفر ، هار  راقو  شمارآ و  اب  نتـشادرب ، هاـتوک  ياـه  مدـق  تراـیز ،

مرح و هب  نتفر  ماـگنه   4 مرح . هب  ندیـسر  ات  هار ، رد  ندومن  هلداـجم  همـصاخم و  هدوهیب و  تاـملک  كرت  و  ندرکن ، هاـگن  ـالاب  فرط و 
. نتخاس رّطعم  تیب  لها  مان  ادخ و  دای  اب  ار  ناهدو  نداتسرف ، وا  لآ  دّمحم و  رب  تاولـص  و  ندوشگ ، ادخ  دمح  حیبست و  هب  نابز  ترایز ،

تمظع ماقم و  و  ندومن ، لد  عوشخ  بلق و  ّتقر  لیصحت  رد  یعس  و  نتساوخ ، دورو  هزاجا  و  ندناوخ ، اعد  و  نداتسیا ، مرح  هاگرد  رب   5
لصاح بلق  ّتقر  هاگره  دهد . یم  خساپ  ار  ام  مالـس  و  دونـش ، یم  ار  ام  نخـس  دنیب ، یم  ار  ام  وا  هک  نیا  و  ندومن ، رّوصت  ار  ربق  بحاص 
ماگنه و  نتشاد ، مّدقم  ار  تسار  ياپ  ندش ، لخاد  تقو  رد  دیامن 6  ترایز  و  دوش ، دراو  لاح  نیا  رد  دمآ ، دیدپ  یحور  یگدامآ  دش و 

ار ییاه  همان  ترایز  نداتسیا و  حیرـض  ربارب  رد   7 تسا . بحتـسم  دجـسم  جورخ  دورو و  رد  هک  هنوگ  نآ  ار ، پچ  ياـپ  مرح  زا  جورخ 
زا تغارف  زا  سپ  و  نداتسیا ، اهنآ  رّونم  ربق  هب  ور  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم ربق  ترایز  رد   8 ندناوخ . هدیسر ، مالسلا ) مهیلع  ) همئا زا  هک 

. ندناوخ ترایز  و  ندرک ، اعد  هلبق  هب  ور  و  نتفر ، رس  يالاب  فرط  هب  سپس  نتساوخ ، تجاح  دنوادخ  زا  و  ندرک ، اعد  عّرضت  اب  ترایز ،
يرذع و رگا  ترایز ، ندـناوخ  ماگنه  نداتـسیا   10 نداد . رارق  عیفـش  دـنوادخ  دزن  زاین  عفر  تجاـح و  ندـمآ  رب  يارب  ار  ربق  بحاـص   9
رد ترایز  زامن  تعکر  ود  ندناوخ   12 دیوگب . رَبْکَأ  ُهّللَا  مارآ ) ، ) ترایز ندناوخ  زا  شیپ  رّهطم و  ربق  هدـهاشم  ماگنه   11 درادن . یفعض 

توالت و  ندـیبلط ، تجاح  و  ندـناوخ ، ار  لوقنم  ياـهاعد  زاـمن ، زا  سپ  و  تسا . رتهب  رـس  يـالاب  تسا ، هّمئا  تراـیز  رگا  و  رّهطم ، مرح 
وغل تاملک  و  تسیاشان ، نانخس  زا  زیهرپ   13 موصعم . نآ  سّدقم  حور  هب  نآ  باوث  ندرک  هیدـه  و  هنینأمط ، لیترت و  شمارآ و  اب  نآرق 

ترایز محازم  هک  ندرکن ، دنلب  یلیخ  ترایز  زامن و  رد  ار  دوخ  يادص   14 اه . هاگترایز  اه و  مرح  رد  دروم  یب  ياه  لادج  و  هدوهیب ، و 
ترـضح عادو  ترایز  ) رهـش زا  ندـمآ  نوریب  ماگنه  مالـسلا ،) هیلع  ) ماما و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ اب  ندرک  عادو   15 دوشن . نارگید 

يارب قوش  تّدـش  مه  ات  ندـمآ ، نوریب  رد  لیجعت  ترایز ، زا  سپ   16 تسا .) هدـمآ  باتک  نیمه  رد  هّمئا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر
تمرح و تیاعر  و  هفّرشم ، دهاشَم  رد  نانز  اب  طالتخا  زا  زیهرپ  و  دشاب ، نارگید  يارب  تصرف  تبون و  مه  دوش و  رتشیب  ترایز  هب  عوجر 
هب ترایز  تصرف  ناکم و  و  ندرک ، ار  نانآ  لاح  تیاـعر  راّوز ، ترثک  ماـحدزا و  تروص  رد  نینچ  مه  هاـنگ . اـطخ و  عون  ره  زا  يرود 

ماگنه  18 ناّقحتسم . هب  قافنا  نادنمزاین و  هب  هقدص  رافغتـسا و  هبوت و  زین  و  ترایز ، لحارم  مامت  رد  نتـشاد  بلق  روضح   17 نداد . نانآ 
فافع و یگدـنز و  قالخا و  رد  ار  رئاز  ات  دوش ، مهارف  ناسنا  بلق  هیفـصت  يونعم و  دـشر  یحور و  لامک  يارب  يا  هنیمز  دـیاب  تراـیز ،

نتـشاد اـب  زج  یهلا و  قـیفوت  اـب  زج  نیا  ددرگ . يو  ینطاـب  هیکزت  و  ریهطت ، هبوـت ، يارب  يا  هلیـسو  و  دزاـس ، کـیدزن  هّللا  ءاـیلوا  هـب  اوـقت 
هّمئا و تراـیز  هراـبرد  و  تسا ، تفرعم  هب  مه  تراـیز  شزرا  ساـسا  دوـش . یمن  مهارف  ناراوـگرزب ، نیا  هب  تبـسن  ّتبحم »  » و تـفرعم » »
ار بولطم  لاـمک  باوث و  نآ  تفرعم ، یب  تراـیز  هنرگ ، و  تسا ، هتکن  نیمه  هب  هراـشا  ِهِّقَِحب » ًاـفِراع   » ریبـعت مالـسلا ) مهیلع   ) نیموـصعم

. درادن

ملس هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترضح  لّوا  ترایز 

ِِیبَن َکّ ِتُوُیب  ِباْوبَا  ْنِم  باـب  یلَع  ُْتفَقَو  ْدَـق  ّیِنِا  َّمُهّللَا  : » ناوخب لوخد  نذا  تراـیز  لـسغ  زا  سپ  يدـش ، دراو  لوسّرلا  ۀـنیدم  هب  هاـگره 
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َّمُهّللَا ْمَُکل ،» َنَذُْؤی  ْنَأ  ّالِإ  ِِّیبَّنلا  َتُوُیب  اُولُخْدَت  اُونَمآ ال  َنیِذَّلا  اَهُّیَأ  ای  : » َْتلُقَف ِِهنْذِِإب ، ّالِإ  اُولُخْدَـی  ْنَأ  َساّنلا  َْتعَنَم  ْدَـقَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص 
ٌءایْحَأ ُمالَّسلا  ُمِْهیَلَع  َكَءافَلُخَو  ََکلوُسَر  َّنَأ  ُمَلْعَاَو  ِِهتَرْـضَح ، ِیف  اهُدِقَتْعَأامَک  ِِهتَْبیَغ ، ِیف  ِفیِرَّشلا  ِدَهْـشَْملا  اَذه  ِبِحاص  َۀَمْرُح  ُدـِقَتْعَأ  ّیِنِإ 
ِذیِذَِـلب یِمْهَف  َباـب  َتْحَتَفَو  ْمُهَمـالَک ، یِعْمَـس  ْنَع  َتـْبَجَح  َکَّنَأَو  یِمالَـس ، َنوُّدُرَیَو  یِمـالَک  َنوُعَمْـسَیَو  یِماـقَم  َنْوَرَی  َنوـُقَزُْری ، َكَدـْنِع 
ُلُخْدَاَء ِهّللا ، َۀَّجُح  ای  ُلُخْدَاَء  ِهّللا ، َلوُسَرای  ُلُخْدَاَء  ًاِیناث ... ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَص  ََکلوُسَر  ُنِذْأَتْـسَأَو  ًالَّوَأ ، َِّبر  ای  َُکنِذأَتْـسَأ  ّیِنِإَو  ْمِِهتاجانُم ،

ًالْهَأ ْنُکَأ  َْمل  ْنِاَف  َكِءاِیلْوَأ ، ْنِم  دَحَِال  َْتنِذَا  ام  َلَْضفَأ  ِلوُخُّدلا  ِیف  َيالْوَم  ای  ِیل  ْنَذْأَف  ِدَهْـشَْملا ، اَذه  ِیف  َنیِمیِقُْملَا  َنِیبَّرَقُْملا  ِهّللا  َۀَِکئالَم  ای 
ْرِفْغا َّمُهّللَا  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهّللا  یَّلَـص  ِهّللا  ِلوُسَر  ِۀَِّلم  یلَعَو  ِهللا ، ِلِیبَس  ِیفَو  ِهللاِابَو  ِهللا  ِمِْسب  : » وگبو وش ، لخاد  سپ  َِکلذـِل ،» ٌلْهَا  َْتنَاَـف  َِکلذـِل 

. وگب ُرَبْکَأ  ُهللاَا  هبترم  دـص  و  ار ، تسار  ياـپ  راد  مّدـقُم  و  وش ، لـخاد  لـیئربج  رد  زا  ُمیِحَّرلا .» ُباّوَّتلا  َْتنَا  َکَّنِا  َّیَلَع ، ُْبتَو  ِینْمَحْراَو ، ِیل 
ُمالَّسلَا ِهللاِدـْبَع ، َْنبَدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َِّیبَن  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َلوُسَرای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا   » دجـسم ّتیحت  زاـمن  تعکر  ود  هاـگنآ 
َتْدَبَعَو ِرَْکنُْملا ، ِنَع  َْتیَهَنَو  ِفوُْرعَْملِاب ، َتْرَمَأَو  َةاَکَّزلا ، َْتیَتآَو  َةَالَّصلا ، َتْمَقَأَو  ََۀلاس ، ِّرلا  َْتغََّلب  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َنیِِّیبَّنلا ، َمَتاخ  ای  َْکیَلَع 

تمس رد  هک  ینوتس  رانک  رد  هلبق  هب  ور  سپس  َنیِرِهاّطلا .» َِکْتَیب  ِلْهَأ  یلَعَو  ُُهتَمْحَرَو  َْکیَلَع  ِهللا  ُتاوَلَـصَف  ُنیِقَْیلا ، َكاتَأ  یّتَح  ًاِصلُْخم  َهللا 
ِرَـس الاب  رد  لاح  نیا  رد  هک  دشاب  وت  تسار  تمـس  رد  ربنم  وت و  پچ  تمـس  رد  رّهطم  ربق  هک  یلاح  رد  تسیاب ، تسا  رّهطم  دقرم  تسار 

، ُُهلوُسَرَو ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْـشَأَو  َُهل ، َکیِرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهللا  َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  : » وگب يا و  هتفر  رارق  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 
، ِهللا ِلِیبَس  ِیف  َتْدَهاجَو  َِکتَّمُِال ، َتْحَـصَنَو  َکِّبَر ، ِتالاسِر  َْتغََّلب  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  ِهللاِدـْبَع ، ُْنبا  ُدَّمَُحم  َکَّنَأَو  ِهللا ، ُلوُسَر  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو 

َتُْظلَغَو َنِینِمْؤُْملِاب ، َْتفُؤَر  ْدَق  َکَّنَأَو  ِّقَْحلا ، َنِم  َْکیَلَع  يِذَّلا  َْتیَّدَأَو  ، ِۀَنَـسَْحلا ِۀَظِعْوَْملاَو  ِۀَمْکِْحلِاب  ُنیِقَْیلا  َكاتَأ  یّتَح  ًاِصلُْخم  َهللا  َتْدَـبَعَو 
َِکتاوَلَص ْلَعْجاَف  َّمُهّللَا  َِۀلالَّضلاَو . ِكْرِّشلا  َنِم  َِکب  انَذَْقنَتْسا  يِذَّلا  ِهِّلل  ُدْمَْحلَا  َنیِمَرْکُْملا ، ِّلَحَم  ِفَرَـش  َلَْضفَأ  َِکب  ُهللا  َغَلَبَف  َنیِِرفاْکلا ، یَلَع 

َنِم َنیَِملاْعلا  َّبَرای  ََکل  َحَّبَـس  ْنَمَو  َنیِـضَرالاَِوتاوامَّسلا ، ِلْهَأَو  َنیِِحلاّصلا ، َكِدابِعَو  َنِیلَـسْرُْملا  َکـِئاِیْبنَأَو  َنِیبَّرَقُْملا  َکـِتَِکئالَم  ِتاوَلَـصَو 
ْنِم َِکتَرَیِخَو  َِکتَْوفَـصَو  َِکتَّصاخَو  َکِّیِفَـصَو  َِکبِیبَحَو  َکِّیَِجنَو  َِکنیِمَأَو  َکِِّیبَنَو  َِکلوُسَرَو  َكِدـْبَع  دَّمَُحم  یلَع  َنیِرِخْـالاَو ، َنِیلَّوـالا 
َولَو َْتُلق " : َکَّنِإ  َّمُهّللَا  َنوُرِخْالاَو . نُولَّوالا  ِِهب  ُهُِطبْغَی  ًادوُمْحَم  ًاماقَم  ُْهثَْعباَو  ِۀَّنَْجلا ، َنِم  َۀَلیِـسَْولا  ِِهتآَو  َۀَـعِیفَّرلا ، َۀَـجَرَّدلا  ِهِطْعَأ  َّمُهّللَا  َکِْقلَخ .

، ِیبُونُذ ْنِم  ًاِبئات  ًارِفْغَتْـسُم  َُکْتیَتَأ  یِّنِإَو   " ًامیِحَر ، ًاباَّوت  َهللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـساَو  َهللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُءاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ 
تاولــص و سپ  دوـش . هدروآرب  هـک  تـسا  دــیما  بـلطب ، ار  دوـخ  تجاـح  و  ِیبوـُنُذ .» ِیل  َرِفْغَِیل  َکِّبَرَو  یِّبَر  ِهللا  َیلِإ  َکــِب  ُهَّجَوـَتَأ  یِّنِإَو 

ِّلَـصَو َِکتالاسِر ، َغََّلب  َو  َکَیْحَو  َلَمَح  امَک  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  : » ناوخب ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  رب  صوصخم  ياهدورد 
، َِکنیِد یلِإ  اعَدَو  َةاَکَّزلا ، یَتآَو  َةالَّصلا ، َماقَا  امَک  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَو  َکـَباَتِک ، َمَّلَعَو  َکَـمارَح ، َمَّرَحَو  َکـَلالَح ، َّلَـحَأ  اـمَک  دَّمَُحم  یلَع 
ِِهب َتْجَّرَفَو  َبُویُْعلا ، ِِهب  َتْرَتَسَو  َبُونُّذلا ، ِِهب  َتْرَفَغ  امَک  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َكِدیِعَو ، ْنِم  َقَفْـشَأَو  َكِدْعَِوب ، َقَّدَص  امَک  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو 
امَک دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  ِءالَْبلا ، َنِم  ِِهب  َْتیََّجنَو  َءاعُّدـلا ، ِِهب  َْتبَجَأَو  َءاّمَْغلا ، ِِهب  َْتفَـشَکَو  َءاقَّشلا ، ِِهب  َْتعَفَد  امَک  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَو  َبوُرُْکلا ،

ِِهب َتْزَرْحَأَو  َلاْومالا ، ِِهب  َْتفَعْضَأ  امَک  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َۀَنِعارَْفلا ، ِِهب  َتْکَلْهَأَو  َةَِربابَْجلا ، ِِهب  َتْمَصَقَو  َدالِْبلا ، ِِهب  َْتیَیْحَأَو  َدابِْعلا ، ِِهب  َتْمِحَر 
، َناثْوالا ِِهب  َتْرَّبَتَو  َنامیِْالا ، ِِهب  َتْزَزْعَأَو  ِنایْدالا ، ِْریَِخب  ُهَْتثََعب  امَک  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َمانالا ، ِِهب  َتْمِحَرَو  َمانْصالا ، ِِهب  َتْرَـسَکَو  ِلاوْهالا ، َنِم 

«. ًامِیلْسَت ْمِّلَسَو  ِرایْخالا  َنیِرِهاّطلا  ِِهْتَیب  ِلْهَأَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَصَو  َمارَْحلا ، َْتیَْبلا  ِِهب  َتْمَّظَعَو 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترضح  مّود  ترایز 

و هداتـسیا ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رّهطم  ربق  هب  ور  هک  تسا  هدش  تیاور  مالـسلا ) هیلع  ) اضر ماما  زا  تیاور ، ود  اب  حیحـص و  دنـس  اب 
َةَرَیِخ ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللاِْدبَع ، َْنب  َدَّمَُحم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَـمْحَرَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلَا  : » یناوخ یم  نینچ 

ُْنب ُدَّمَُحم  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  ِهللا ، ُلوُسَر  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِهللا . َنیِمَأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َةَْوفَِـص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َبِیبَح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،
ْنَع ًاِّیبَن  يزَج  ام  َلَْضفَأ  ُهللا  َكازَجَف  ُنیِقَْیلا ، َکیتَا  یّتَح  ُهَتْدَبَعَو  َکِّبَر ، ِلِیبَس  ِیف  َتْدَـهاجو  َِکتَّمُِال ، َتْحَـصَن  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  ِهللاِدـْبَع ،

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب
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نیا و  نک ، هلبق  هب  ور  سپـس  ٌدـیِجَم .» ٌدـیِمَح  َکَّنِإ  َمیِهاربِا ، ِلآَو  َمیِهاربِا  یلَع  َْتیَّلَـص  ام  َلَْضفَأ  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ِِهتَّمُأ ،
، يِْرمَأ ُتْأَْجلَا  َْکَیلِإ  َّمُهّللَا  : » ناوخب دناوخ ، یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  ربق  ترایز  زا  سپ  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  هک  ار  اعد 
. ُْتلَبْقَتْسا ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلص  دَّمَحُِمل  َتیِضَر  ِیتَّلا  َۀَْلبِْقلاَو  يِرْهَظ ، ُتْدَنْـسَأ  َِکلوُسَرَو  َكِْدبَع  ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَُحم  َکِِّیبَن  ِْربَق  یلِإَو 
، یِّنِم ُرَْقفَأ  َریِقَف  الَو  َكِدَِیباهُّلُکُرُومُْالا ، ِتَحَبْصَأَو  اْهیَلَعُرَذْحَأ ، ام  َّرَش  اْهنَع  ُعَفْدَأ  الَو  اَهل ، وُجْرَأام  َْریَخ  یِسْفَِنل  ُِکْلمَأ  ُتْحَبْـصَأ ال  یِّنِإ  َّمُهّللَا 

َرِّیَُغت ْنَأَو  یِمْـسا ، َلِّدَُـبت  ْنَأ  ْنِم  َکـِب  ُذوُـعَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  َِکلْـضَِفل . َّداَر  ـالَو  ْریَِخب  َکـْنِم  ِینْدُدْرا  َّمُـهّللَا  ٌریِقَف . ْریَخ  ْنـِم  ََّیلِإ  َتـْلَْزنَأ  اـِمل  یِّنِإ 
تارایز زا  يرایـسب  رد  ِۀَِـیفاْعلا .» َرْکُـش  ِیْنقُزْراَو  ِۀَِـیفاْعلِاب ، ِینْرُمْغاَو  ِمَعِّنلِاب ، ِیْنلِّمَجَو  يْوقَّتلِاب ، یِّنِّیَز  َّمُهّللَا  یِّنَع . َکَتَمِْعن  َلیُِزت  َْوأ  یِمْـسِج ،

، دـبلطب ار  دوخ  تاجاح  و  دربب ، الاب  ار  اه  تسد  هلبق  هب  ور  دراد ، یتجاح  رگا  و  دـناوخب ، ار  ردـق »  » هروس راب  هدزای  نآ  زا  سپ  هک  هدـمآ 
. دوش هدروآرب  هّللاءاش  نإ  هک 

نآ زا  دعب  ياعد  ترایز و  زامن 

ُْتیَّلَـص یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » ییوگ یم  ینک و  یم  ادـها  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هب  ار  نآ  باوث  و  یناوخ ، یم  ترایز  زاـمن  تعکر  ود  سپس 
َّمُهّللَا َْتنَأ . ّالِإ  َهلِإ  ُهللا ال  َْتنَأ  َکَّنَِال  ََکل ، ّالِإ  ُنوُکَت  َدوُجُّسلاَو ال  َعوُکُّرلاَو  َةالَّصلا  َّنَِال  ََکل ، َکیِرَش  َكَدْحَو ال  ََکل ، ُتْدَجَسَو  ُْتعَکَرَو 

ِلَْضفَِأب َِکلذ  یلَع  ِینْرُْجأَو  َِکلُوبَق ، ِنَسْحَِأب  یِّنِم  امُْهلَّبَقَتَف  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا  ِلوُسَر  َيالْوَمَو  يِدِّیَس  یلِإ  یِّنِم  ٌۀَّیِدَه  ِناتَعْکَّرلا  ِناتاهَو 
َکِِّیبَِنل َْتُلق  َکَّنِإ  َّمُهّللَا  : » یناوخب ار  اعد  نیا  زامن  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  زین  و  َنِینِمْؤُْملا .» َِّیلَو  اـی  َکـِلوُسَر ، ِیفَو  َکـِیف  ِیئاـجَرَو  ِیلَمَأ ،

َْملَو  " ًامیِحَر ، ًاباَّوت  َهللا  اوُدَـجََول  ُلوُسَّرلا  ُمَُهل  َرَفْغَتْـساَو  َهللا  اوُرَفْغَتْـساَف  َكوُءاج  ْمُهَـسُْفنَأ  اوُمَلَظ  ْذِإ  ْمُهَّنَأ  َْولَو  ِِهلآَو " : ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَُحم 
اِهب ُمَلْعَأ  َْتنَأَو  اِهب ، ََکل  ًاّرِقُمَو  ِیبُونُذ ، ْنِم  ََکل  ًارِفْغَتْسُمَو  ِیلَمَع ، ِءِّیَس  ْنِم  ًاِبئات  ًابِغار  ُُهتْرُز  ْدَقَو  ُمالَّسلا ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  َِکلوُسَر  َنامَز  ْرُـضْحَأ 
َنِمَو ِةَرِخْالاَو ، اْینُّدلا  ِیف  ًاهیِجَو  َكَْدنِع  ِِهْتَیب  ِلْهَأَو  دَّمَحُِمب  َّمُهّللا  ِیْنلَعْجاَف  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِۀَمْحَّرلا ، ِِّیبَن  َکِِّیبَِنب  َْکَیلِإ  ًاهِّجَوَتُمَو  یِّنِم ،

، ِیبُونُذ ِیل  َرِفْغَِیل  یِّبَرَو ، َکِّبَر  ِهللا  َیلِإ  َِکب  ُهَّجََوتَأ  یِّنِإ  ِهللا ، ِْقلَخ  َدِّیَـس  اـی  ِهللا ، َِّیبَن  اـی  یِّمُأَو  َْتنَأ  ِیبَأـِب  ِهللا ، َلوُسَر  اـی  ُدَّمَُحم  اـی  َنِیبَّرَقُْملا ،
َْکیَلَع ُدَّمَُحم ، اـی  َْتنَأ  ُعیِفَّشلا  َمِْعنَو  یِّبَر ، ُلوُؤْـسَْملا  َمِْعنَف  یِّبَرَو ، َکِّبَر  َدـْنِع  ًاعیِفَـش  ِیل  ْنُکَف  یِِجئاوَـح ، ِیل  َیِـضْقَیَو  ِیلَمَع ، یِّنِم  َلَّبَقَتَیَو 
ًادَّمَُحم َکَِّیبَن  یتَا  ْنَِمل  َْتبَجْوَأ  امَک  َِعفاّنلا ، َبِّیَّطلا  َعِساْولا  َقْزِّرلاَو  َۀَـمْحَّرلاَو ، َةَرِفْغَْملا  َکـْنِم  ِیل  ْبِجْوَأ  َّمُهّللَا  ُمـالَّسلا . َکـِْتَیب  ِلـْهَأ  یلَعَو 

«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  َُهل  َتْرَفَغَف  ُمالَّسلا ، ِْهیَلَع  َُکلوُسَر  َُهل  َرَفْغَتْساَو  ِِهبُونُِذب ، َُهل  َّرَقَأَف  ٌّیَح ، َوُهَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  َُکتاوَلَص 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) یبّنلادجسم تاّبحتسم  زا  یشخب 

رد زامن  رازه  کی  باوث  لداعم  فیرش ، ناکم  نآ  رد  زامن  ره  يارب  هک  نوچ  رازگب ، زامن  رایسب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ دجـسم  رد 
هیلع هللا  یلـص  ) لوـسر ترـضح  زا  تسا . لـضفا  ترـضح  نآ  رّوـنم  دـقرم  ربـنم و  نـیب  ًاـصوصخ  و  دنـسیون ، یم  رازگزاـمن  لاـمعا  هماـن 
ربنم عضوم  ات  رّونم  ربق  زا  ًالوط  هفیرـش  هضور  دودح  و  تسا ، تشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  نم  ربنم  ربق و  نیب  دـندومرف : هک  تسا  يورم  ( هلآو

ٌۀَضْوَر ِهِذه  َّنِإ  َّمُهّللَا  : » دنناوخب هکرابم  هضور  رد  ار  اعد  نیا  تسا  ّبحتسم  و  هتفرگ ، رارق  مراهچ  نوتـس  ات  ربنم  زا  ًاضرع  و  ترـضح ، نآ 
ِۀَمالَس ِیف  اهِینَتْغََّلب  ْدَقَف  اهِیف ، ََکل  ِدُّبَعَّتلا  ِفَرَشَو  اِهلْضَف ، ْنَع  َنابَأَو  َُکلوُسَر  اهَرَکَذ  ِیتَّلا  َِکتَمْحَر ، ِبَعُـش  ْنِم  ٌۀَبْعُـشَو  َِکتَّنَج ، ِضایِر  ْنِم 
َکِِّیبَن ِۀَمْرُح  ِمیِظْعَتَو  َِکتاضْرَم ، ِبَلَطَو  َِکتَعاط ، ْنِم  ِهِینَْتقَزَر  ام  یلَعَو  َِکلذ ، ِیف  َّیَلَع  َِکتَمِْعن  ِمیِظَع  یلَع  يِدِّیَس  ای  ُدْمَْحلا  َکَلَف  یِـسْفَن ،

ِۀَلَمَح ُدـِماحَم  ِِهب  ُمِظَْتنَی  ًادْـمَح  َيـالْوَم ، اـی  ُدْـمَْحلا  َکَـلَف  ِهِِفقاوَمَو ، ِهِدِـهاشَم  ِیف  ِدُّدَرَّتلاَو  ِْهیَلَع ، ِمِیلْـسَّتلاَو  ِهِْربَـق  ِةَراـیِِزب  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص 
ْنَم َدْمَح  َيالْوَم ، ای  ُدْمَْحلا  ََکلَو  َکِْقلَخ ، ْنِم  َیَِقب  ْنَم  َدْمَح  ُلُضْفَیَو  یـضَم ، ْنَم  ُدْـمَح  ُْهنَع  ُرُـصْقَیَو  ََکل ، َِکتاوامَـس  ِناّکُـسَو  َکِشْرَع ،

ُُغْلبَیَو َکَنوُد ، یِـضَْقنَی  الَو  َْکنَع  ُبُجْحَی  الَو  َْتدَرَأ ، ام  ُْثیَح  ُُغْلبَیَو  َْتقَلَخاـم  َُـالْمَی  ًادْـمَح  َکـْنِم ، ِدْـمَْحِلل  َقِیفْوَّتلاَو  َکـَل ، َدْـمَْحلا  َفَرَع 
ای ُدْمَْحلا ، ِمالَْکلا  ُءاِدْتبا  َلِعُجَو  ُدْمَْحلا ، َدُِقتْعاو  ُدْمَْحلا ، َفِرُع  ام  ُدْمَْحلا  ََکلَو  ََکل ، َکِْقلَخ  ِدـِماحَم  ُِلئاوَأ  ُهَرِخآ  ُُغْلبَی  الَو  َكاضِر  یـْصقَأ 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب
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ْمَک ِةَرِخْالاَو ، اْینُّدلا  َّبَرَو  ِةَرِفْغَْملاَو ، ِۀَمْحَّرلا  َعِساوَو  ِةَدارِْالاَو ، ِْرمالاَِذفانَو  ِةَّوُْقلاَوِشْطَْبلا ، َدیِدَشَو  ِةَرْدُْقلاَو  ِناْطلُّسلا  َِمئادَو  ِۀَـمَظَْعلاَو ، ِّزِْعلا  َِیقاب 
اهُدِّیَُقیالَو یِمْهَو ، اِهتَْرثَِکب  ُطیُِحیال  ََّیلِإ  َْکنِم  َِعئانَـص  ْنِم  ْمَکَو  يِرْکُـش ، اهانْدَأ  ُُغْلبَی  الَو  يِدْـمَح ، اهِرَْـسیَا  ْنَع  ُرُـصْقَی  َّیَلَع  ََکل  ۀَـمِْعن  ْنِم 

ِمَظْعَأَو ًۀَمیِد ، َنیِرَتْمَتْسُْملا  ِدَوْجَأَو  ًۀَمیِش ، َنیِرَّهَطُْملا  ِرَهْطَأ  ًالْهَکَو ، ًّاباش  اهِْریَخَو  ًالْفِط  ِۀَّیِرَْبلا  َْنَیب  یفَطْـصُْملا ، َکِِّیبَن  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  يِرِْکف .
، ًارَهْظَم ُهَتْرَهْظَأ  َو  ِتاْریَْخلا ، َباـب  ِِهب  َتْحَتَفَو  ِتاّوـُبُّنلا ، ِِهب  َتْمَتَخَو  ِتـالاسِّرلا ، ِِهب  َتْمَقَأَو  ِتالالِّدـلا ، ِِهب  َتْحَـضْوَأ  يِذَّلَا  ًۀَـمُوثْرُج ، ِقـْلَْخلا 
، ِِهتَرُْسا نِم  َنِیبِّیَّطلاَو  ِِهتَْرتِع  ْنِم  َنیِموُصْعَْملا  یَلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  َْکیَدَی . َْنَیب  ًۀَّجُحَو  َْکیَلَع ، الادَو  َْکَیلِإ ، ًایِعاد  ًاّیِدْهَم ، ًانیِمَأ  ًایِداهَو  ًاِّیبَن  ُهَْتثَعَْتباَو 

ِِهئاِقِلب ْمِّمَتَو  ْمِِهتاجَرَد ، َِکلوُسَر  ِبُْرق  یلِإ  ْعَفْراَو  ْمُهَِسلاجَم ، یلْعالا  ِقِیفَّرلا  ِیف  ْلَعْجاَو  ْمُهَِبتارَم ، َكَْدنِع  ْمِّظَعَو  ْمَُهلِزانَم ، ِِهب  َْکیََدل  ْفِّرَشَو 
«. ْمُهَْسنُا ِِهناکَِمب  ْرِّفَوَو  ْمُهَروُرُس ،

هبوت نوتس  دزن  زامن  اعد و 

ِنمْحَّرلا ِهللا  ِمِْسب  : » ناوـخب ار  اـعد  نیا  نآ  زا  دـعبو  رازگب ، تسا  هبوـت » نوتـس   » هب فورعم  هـک  هباـبلوبا  نوتـس  کـیدزن  زاـمن  تـعکر  ود 
ْیَک ِینِدْهاَو  َِحلَْـصنَأ ، ْیَک  ِینِْحلْـصَأَو  َمِصَتعَأ ، ْیَک  ِینْمِـصْعَأَو  ِۀَکَلَْهلا ، َیلِإ  ِینَّدَُرت  الَو  ِْنیَّدـلِاب ، ِینَّلِذـُت  الَو  ِْرقَْفلِاب ، یِّنُِهتال  َّمُهّللَا  ِمیِحَّرلا .

َْتنَأَو ُتْأَطْخَأ ، ْدَـقَو  ِیلَرِفْغَت  ْنَأ  ٌلْهَأ  َْتنَأَو  ِیئاجَر ، َْتنَأَو  ِینِْکلُْهت  الَو  یِّنَظ ، ِءوُِسب  ِیْنبِّذَُـعت  الَو  یِـسْفَن ، ِداِهتْجا  یَلَع  یِّنِعَا  َّمُهّللَا  َيِدَـتْهَأ .
ِینْقِّفَوَف ةَرِفْغَْملا ِ، َو  يْوقَّتلا  ُلْهَأ  َْتنَأَو  ُتْأَسَا ، ْدَقَو  َنِسُْحت  ْنَأ  ٌلْهَأ  َْتنَأَو  ُتِْرثَع ، ْدَقَو  َلیُِقت  ْنَأ  ٌلْهَأ  َْتنَأَو  ُتْرَْرقَأ ، ْدَقَو  یِّنَع  َوُفْعَت  ْنَأ  ٌلْهَأ 

، ِْرقَْفلا ِنَع  ینِْغلِابَو  یِصاعَْملا ، ِنَع  ِتاعاّطلِابَو  ِمارَْحلا ، َنِم  ِلالَْحلِاب  ِیِننْغَأ  َّمُهّللَا  ریِـسَع . َّلُک  ِیْنبِّنَجَو  َریِـسَْیلا ، َِیل  ْرِّسَیَو  یـضَْرتَو ، ُّبُِحت  اِمل 
ار دوخ  تاجاح  سپ  ٌریِدَق » ءیَـش  ِّلُک  یلَع  َْتنَأَو  ُریِـصَْبلا ، ُعیِمَّسلا  َوُهَو  ٌءْیَـش ، ِِهْلثِمَک  َْسَیل  ْنَم  ای  ِراّجُفلا ، ِنَع  ِراْربالِابَو  ِراّنلا ، ِنَع  ِۀَّنَْجلِابَو 

. دوش یم  باجتسُم  ادخ  تساوخ  هب  هک  نک ، بلط 

( هلآو هیلع  هللا  یلص   ) یبّنلا دجسم  هرّونم و  هنیدم  رد  اعدو  هزور  بابحتسا 

ياهزور تسا  هتـسیاش  و  دنـشاب ، رفاسم  هچرگ  دـنریگب ، هزور  تاجاح  ندـش  هدروآرب  دـصق  هب  هرّونم  هنیدـم  رد  زور  هس  تسا  ّبحتـسم 
هبنشجنپ بش  و  دنرازگ ، زامن  هبابلوبا  نوتس  کیدزن  نآ  زور  هبنشراهچ و  بش  تسا  بحتسم  زین  و  دشاب ، هعمج  هبنشجنپ و  هبنـشراهچ و 

لوُـسر ترـضح  بارحم  بنج  هـک  ینوتـس  دزن  هـعمج  زور  بـش و  و  دـنرازگ ، زاـمن  هـتفرگ  رارق  نآ  لـباقم  هـک  ینوتـس  دزن  نآ  زور  و 
، دنیامن تلئسم  یهلا  هاگرد  زا  دوخ  يورُخاو  يوینُد  تاجاح  ندش  هدروآرب  تهج  و  دنرازگ ، زامن  هدش  عقاو  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
، ْعَرْـشَأ َْمل  ْوَأاهِـساِمْتلاَو  اِهبَلَط  ِیف  اـَنَأ  ُتْعَرَـش  ۀَـجاح  ْنِم  َکـَْیلِإ  ِیل  َْتناـک  اـم  َّمُهّللَا  : » دـشاب اـعد  نیا  یناوخ  یم  هک  ییاـهاعد  نمـض  و 

یِّنِإ َّمُهّللَا  اهِرِیبَکَو . اهِریِغَص  یِِجئاوَح  ِءاضَق  ِیف  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِۀَمْحَّرلا  ِِّیبَن  دَّمَُحم  َکِِّیبَِنب  َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأ  یِّنِإَف  اهَْکلَأْسَأ ، َْمل  ْوَأاهَُکْتلَأَس 
ِیب َلَعْفَت  ْنَأو  ِِهلآ ، ِْهیَلَع و  ُهللا  یَّلَـص  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َکُْملِع ، ِِهب  َطاحَأ  ام  ِعیِمَجَو  َِکتَرُْدقَو ، َِکتَُّوقَو  َِکتَّزِِعب  َُکلَأْسَأ 

. دوش یم  باجتسم  هللاءاش  نإ  هک  ، بلطب اردوخ  تاجاح  هاگنآو  اذَکَو .» اذَک 

لیئربج ماقم  دزن  اعد  زامن و 

هللا یلـص  ) مرکا ربمغیپ  رب  دورو  ماگنه  لیئربج  هک  تسا  یماقم  نامه  نآ  و  دـناوخب ، اعد  و  درازگ ، زامن  لیئربج  ماقم  رد  تسا  بحتـسم 
اهیلع ) ارهز ترـضح  هناخ  ِرد  يالاب  هک  تسا  ینادوان  ریز  نآ  ناکم  و  دـیبلط ، یم  دورو  نذا  ناشیا  زا  دیـسر  یم  هک  اـجنآ  هب  هلآو ) هیلع 

تـسا يرد  نامه  تسا  هدرک  نّیعم  شا  هناخ  رد  ار  همّظعم  يوناب  نآ  ربق  هک  یتایاور  ربانب  ترـضح  نآ  هناـخ  ِرد  و  هتفرگ ، رارق  مالـسلا )
َنیِدِّجَمُْملاَو ِِهتَِکئالَم ، ْنِم  َُهل  َنیِحِّبَـسُْملا  َنِم  ًادُونُج  اهََالَمَو  ِتاوامَّسلا ، َقَلَخ  ْنَمای  : » وگب زامن  زا  سپ  و  تسا ، ترـضح  نآربق  يذاحم  هک 

، یهُّنلا َدـِئالَق  ْمُهَدَّلَقَو  يْوقَّتلا ، َراعِـش  ْمُهَـسَْبلَاَو  ِتاغُّللا ، ِبوُرُِـضب  ْمُهَتَنِْـسلَأ  َقَْطنَأَو  ِتامارَْکلا ، َلَلُح  ْمِِهنادـْبَأ  یلَع  َغَْرفَأَو  ِِهتَمَظَعَو ، ِِهتَرْدـُِقل 
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ًاعوُـضُخَو ًۀَـعاط  َُهل  ْمُهَمَوْدَأو  ، ًاـقَرَف ْمُهَّدَـشَاَو  ، ِِهب ًاـْملِع  ْمُهَلَمْکَأَو  ِِهتَمَظَعَو ، ِِهَتلـالَجَو  ِِهتَرْدـُقَوِِهتَِّینادْحَِوب  ًۀَـفِْرعَم  ِهِْقلَخ  ِساـنْجَأ  َرَفْوَأ  ْمُهَلَعَجَو 
ِلاْزنِإَو ِِهتَنامَأَو ، ِهِدْهَعَو  ِِهتَرافِسَو  ِِهیْحَِول  ُهَراتْخاَو  ِِهلِزانَمَو ، ِِهتاجَرَدَو  ِهِِصئاصَِخب  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َلِیئَْربَج  َنیِمالا  َلَّضَف  ْنَم  ای  ًاعوُشُخَو ، ًۀَناِکتْـساَو 

َِکتَِکئالَم ِعیِمَج  یلَعَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َکـُلَأْسَأ  ْمُهَنَیبَو ، ِهِسْفَن  َْنَیب  ًۀَطِـساو  ُهَلَعَجَو  ِِهلُـسُرَو ، ِِهئاـِیْبنَأ  یلَع  ِهِِرماوَأَو  ِِهُبتُک 
ُمَْون ْمُهاشْغَی  َنیِذَّلَا ال  َِکتَعاِطب ، َکِْقلَخ  ِلَمْعَأَو  َْکنِم ، َکِْقلَخ  ِبَْرقَأَو  ََکل ، َکِْقلَخ  ِفَوْخَأَو  َِکب ، َکـِْقلَخ  ِمَلْعَأ  َِکتاوامَـس ، ِناّکُـسَو 

َّمُهّللَا ِتائِّیَّسلا . َنِیقوُْملاَو  ِتافْالا ، َنِیبَنَتْجُْملَا  َِکیْحَو ، یلَع  َنِینَمَتْؤُْملاَو  َكِراوِِجب ، َنیِمَّرَکُْملَا  ِنادـْبالا ، ُةَْرتَف  الَو  ِلوُقُْعلا ، ُوْهَـس  ـالَو  ِنُویُْعلا ،
ِِهِبتارَم ِیف  ْدِزَو  َنیِِّیناحوُّرلاَو ، َنیِِّیبوُّرَکلا  ِتاقَبَطَو  َنِیبَّرَقُْملا  َکـِتَِکئالَم  یلَعَو  َکـْنِم ، اِهفاعْـضَأب  ِْهیَلَع  َُکتاوَلَـص  َنیِمـالا ، َحوُّرلا  ِصُـصْخاَو 

َِکتـالَّلَُحم ْنـِم  َکـِئاِیْبنَأ ، ِۀَنِْـسلَأ  یلَع  ُهَْـتنََّیب  اـمَو  َکـِنیِد ، ِِعئارَـش  ْنـِم  ِهـِب  ُلِْزنَی  َناـک  اـِمب  ِضْرـالا ، ِلـْهَأ  یلَع  ُهـَل  ِیتَّلا  ِِهقوـُقُحَو  َكَدـْنِع ،
ِیف ِیفُوقُو  ْلَعْجا  َّمُهّللَا  ِءاسِْکلا . ِباحْـصَأ  ُسِداسَو  ِءایِفْـصالا  يِداهَو  ِءاِیْبنالا ، ُةَوُْدق  ُهَّنِإَف  َلِیئَْربَج ، یلَع  َِکتاوَلَـص  ِْرثْکَأ  َّمُهّللَا  َِکتامَّرَُحمَو .
ِلآَو دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ُدـیَِعب ، َيأ  ُبیِرَق  َيأ  ُمیِرَک ، َيأ  ُداوَج  َيأ  یِّنَع ، َكِزُواَجتَو  َّیَلَع ، َکـِتَمْحَر  ِلوُِزِنل  ًابَبَـس  اذـه  ِهِماـقَم 
ِرارِـش ْنَـع  ِینَِینُْغتَو  َِکلْـضَف ، ْنـِم  َّیَلَع  َعِّسَوـُتَو  َکـِتَمْحَِرب ، َۀَّنَْجلا  ِینَقُزَْرت  نَاَو  َکَـتَمِْعن ، یِّنَع  َلـیُِزت  ـالَو  َکـِتَعاِطل ، ِینَقِّفَوـُت  ْنَأَو  دَّمَُحم ،
َْتنَأ َکَّنَِأب  َُکلَأْسَأَو  : » وگب سپـس  و  ِِهلآَو .» دَّمَحُِمب  ِیئاجَر ، َعَطْقَت  الَو  ِیئاعُد ، ِّبَر  ای  َبِّیَُخت  ـالَو  َكَرْکِذَو ، َكَرْکُـش  ِینَمِْهُلتَو  َکـِْقلَخ ،

ِینَّدَُرت ْنَأَو  ِبَلَْقنُْملا ، ِءوُسَو  ِرَفَّسلا  ِءاثْعَوَو  ِةَرِخْالاَو ، اْینُّدـلا  ِتافآ  ْنِم  ِینَمِّلَُـست  ْنَأَو  ِِکلاهَْملا ، َنِم  ِینَمِـصْعَت  ْنَأ  ٌءْیَـش ، َکـِْلثِمَک  َْسَیل  ُهللا 
و ِِهلآَو .» ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  َکِِّیبَن ، ِمَرَحَو  َکِمَرَح  ْنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجت  الَو  لَّبَقَتُم ، لَمَعَو  روُکْشَم  یْعَـسَو  لُوبقَم  ّجَح  َدَْعب  ِینَطَو ، یلِإ  ًاِملاس 

َيأ ُبیِرَق  َيأ  ُمیِرَک ، َيأ  ُداوَج  َيأ  : » وگب تسیاب و  مالسلا ) هیلع  ) لیئربج ماقم  دزن  هک  تسا  تیاور  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  ترـضح  زا 
«. َکَتَمِْعن َّیَلَع  َّدَُرت  ْنَأَو  ِِهتَیب ، ِلْهَأَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُصت  ْنَأ  َُکلَأْسَأ  ُدیَِعب ،

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  عادو  ترایز 

یم ماـجنا  ًـالبق  ار  هچنآ  نک  لـمع  ورب و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ ربق  دزن  ورب  و  نک ، لـسُغ  يوش  جراـخ  هنیدـم  زا  یتساوخ  هاـگره 
ِهللاِاب ُْتنَمآ  ، َمالَّسلا َْکیَلَع  ُأَْرقَأَو  َکیِعْرَتْسَأَو  َهللا  َکُعِدوَتْـسَأ  ِهللا ، َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  : » وگب و  ار ، ترـضح  نآ  نک  عادو  سپ  يداد ،

ُتْدِهَش ام  یلَع  ِیتامَم  ِیف  ُدَهْشَأ  یِّنِإَف  َِکلذ  َْلبَق  ِینَْتیَّفََوت  ْنِاَف  َکِِّیبَن ، ِْربَق  ِةَرایِِزل  یِّنِم  ِدْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجتال  َّمُهّللَا  ِهیَلَع ، َْتَللَدَو  ِِهب  َْتئِج  اِمبَو 
ربق عادو  رد  مالسلا ) هیلع  ) قداص ترضح  ِِهلآَو .» ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  َُکلوُسَرَو ، َكُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  ، َْتنَأ ّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ  ِیتایَح ، ِیف  ِْهیَلَع 

رد َْکیَلَع .» یِمِیلْـسَت  َرِخآ  ُهللا  ُهَلَعَج  ال  َْکیَلَع ، ُمالَّسلَا  َْکیَلَع ، ُهللا  یَّلَـص  : » وگب هدومرف ، بوقعی  نب  سنوی  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ
ار تیاهـسابل  نیرت  كاپ  و  نک ، لسُغ  لامعا  هّیلک  مامتا  زا  سپ  يوش ، جراخ  هرّونم  هنیدـم  زا  یتساوخ  هاگره  تسا : هدـمآ  يرگید  لقن 
نآ عادو  رد  سپـس  نک ، ترایز  دش  هتفگ  ًالبق  هک  یتارایز  نامه  هب  و  وش ، فَّرَـشُم  ( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  ترایز  هب  و  شوپب ،

ُریِفَّسلا اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُرِینُْملا ، ُجارِّسلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُریِذَّنلا ، ُریِشَْبلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » وگب ترضح 
َْملَو اَهِـساْجنَِأب ، ُۀَِّیلِهاْجلا  َکْسِّجَُنت  َْمل  ِةَرَّهَطُْملا ، ِماحْرالاَو  ِۀَِخماّشلا  ِبالْـصالا  ِیف  ًارُون  َْتنُک  َکَّنَأ  ِهللا  َلوُسَر  ای  ُدَهْـشَأ  ِهِْقلَخ ، َْنَیبَو  ِهللا  َْنَیب 

ُدَهْـشَأَو ٌنِمُْؤم  ضار  ِِهب  َْتیَتَأ  ام  ِعیِمَِجب  ٌِنقُوم  َِکْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  ِۀَِّمئالِابَو  َِکب  ٌنِمُْؤم  یِّنَأ  ِهللا  َلوُسَر  ای  ُدَهْـشَأَو  اِهباِیث ، ِتاّمَِهلْدُم  ْنِم  َکِْسْبُلت 
ِْهیَلَع َکِِّیبَن  ِةَراـیِز  ْنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجتـال  َّمُهّللَا  اْینُّدـلا . ِلـْهَأ  یلَع  ِۀَّجُْحلاَو  یْقثُْولا ، ِةَوْرُْعلاَو  يدُْـهلا ، ِمـالْعَأ  َکـِْتَیب  ِلـْهَأ  ْنِم  َۀَِّمئـالا  َّنَأ 
َّنَأَو ََکل ، َکیِرَـشال  َكَدْـحَو  َْتنَأ ، ّالِإ  َهلِإ  ُهللا ال  َْتنَأ  َکَّنَأ  ِیتایَح ، ِیف  ِْهیَلَع  ُدَهْـشَأ  ام  یلَع  ِیتامَم  ِیف  ُدَهْـشَأ  یِّنِإَف  ِینَْتیَّفََوت  ْنِإَو  ُمالَّسلا ،

َکُمالْعَأَو َكِدابِع  ِیف  َكُؤافَلُخَو  َکِْقلَخ ، یلَع  َکُجَجُحَو  َكُراْصنَأَو  َكُؤاِیلْوَأ  ِِهْتَیب  ِلـْهَأ  ْنِم  َۀَِّمئـالا  َّنَأَو  َکـُلوُسَرَو ، َكُدـْبَع  ًادَّمَُحم 
ِیف ِِهلآَو ، دَّمَُحم  َکِِّیبَن  َحُور  ْغَِّلبَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  َِکیْحَو . ُۀَـمِجاَرتَو  َكِّرِـس ، ُۀَـظَفَحَو  َکِْملِع ، ُناّزُخَو  َكِدـِالب ، ِیف 

: وگبو َْکیَلَع .» یِمِیلْسَت  َرِخآ  ُهللا  ُهَلَعَج  ال  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ِهللا  َلوُسَر  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ًامالَـسَو ، یِّنِم  ًۀَّیَِحت  ۀَعاس  ِّلُک  ِیفَو  ِهِذه  ِیتَعاس 
َهلِإ ْنَأ ال  ِیتایَح ، ِیف  ِْهیَلَع  ُدَهْـشَأ  ام  یلَع  ِیتامَم  ِیف  ُدَهْـشَأ  یِّنِإَف  َِکلذ ، َْلبَق  ِینَْتیَّفََوت  ْنِاَف  َکِِّیبَن ، ِْربَق  ِةَرایِز  ْنِم  ِدـْهَْعلا  َرِخآ  ُْهلَعَْجتال  َّمُهّللَا  »
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ُمُْهنَع َْتبَهْذَأ  َنیِذَّلا  َنیِرِهاّطلا ، ِۀَِّمئالا  ِِهْتَیب  ِلْهَأ  ْنِم  َتْرَتْخا  َُّمث  َکـِْقلَخ ، ْنِم  ُهَتْرَتْخاِدَـق  َکَّنَأَو  َکـُلوُسَرَو ، َكُدـْبَع  اًدَّمَُحم  َّنَأَو  َْتنَأ ، ّـالِإ 
«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأای  ِةَرِخْالاَو ، اْینُّدلا  ِیف  ْمُهَْنَیبَو  انَْنَیب  ْقِّرَُفت  الَو  ْمِِهئاِول ، َتَْحتَو  ْمِِهتَْرمُز  ِیفَو  ْمُهَعَم ، انْرُشْحاَف  اًریِهْطَت ، ْمُهَتْرَّهَطَو  َسْجِّرلا 

( مالسلا اهیلع  ) ارهز همطاف  ترضح  ترایز 

لقن هب  تسا . میظع  یـشاداپ  راکادف ، گرزب و  يوناب  نآ  ترایز  رد  و  دراد ، الاو  سب  یماقم  دـنوادخ  دزن  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز ترـضح 
دنوادخ دتسرفب ، تاولص  وت  رب  سک  ره  دومرف : نم  هب  مردپ  هک  مالـسلا :) اهیلع  ) همطاف ترـضح  زا  راونألا ،» حابـصم   » رد یـسلجم  همالع 

رد هچنآ  تسا : هتشون  بیذهت »  » رد یسوط  خیش  موحرم  دزاس . قحلم  نم  هب  ار  وا  مشاب ، هک  تشهب  زا  ياج  ره  رد  و  دزرمایب ، ار  وا  لاعتم 
لاس رد  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح  دیآ . رامـش  هب  هک  تسا  نآ  زا  شیب  هدش ، تیاور  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز ترـضح  ترایز  تلیـضف 
هیلع هللا  یلص  ) ادخ لوسر  تلاسر  تخـس  نارود  رد  و  دش ، گرزب  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ ناماد  رد  و  دمآ ، ایند  هب  تثعب  لّوا  ياه 

هلصاف 75 هب  شراوگرزب ، ردپ  تلحر  زا  سپ  و  درک ، جاودزا  مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  اب  تخادرپ . ردپ  يرای  تبقارم و  هب  هلآو )
ربق و نیب   ) ربمایپ مرح  رد  ار  وا  نفدـم  یخرب  تسین . مولعم  ترـضح ، نآ  ربق  قیقد  ياج  تفگ . عادِو  ار  اـیند  یناـف  راد  زور ) ای 95   ) زور

مهیلع ) هّمئا ربق  رانک  رد  عیقب و  رد  ار  وا  نفدم  مه  یضعب  هدش ، نفد  ربمایپ ) دقرم  رانک   ) شدوخ هناخ  رد  دنا  هتفگ  یخرب  دنناد ، یم  ربنم )
( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  ربق  رانک  هضور و  رد  ترـضح  نآ  ترایز  تسا ، حرطم  ام  باحـصا  دزن  رتشیب  هچنآ  دنناد . یم  مالـسلا )

. ینک ترایز  ار  ترضح  نآ  ناکم ، هس  ره  رد  هک  تسا  رتهب  و  تسا ،

( مالسلا اهیلع  ) همطاف ترضح  لّوا  ترایز 

: وگب و  هدرک ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربـمغیپ  نت  هراـپ  هرّهطم و  هموصعم  نآ  هب  باـطخ  يداتـسیا ، عضاوم  نیا  زا  کـی  ره  رد  یتـقو 
ُمالَّسلَا ِهللا ، ِلِیلَخ  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِبِیبَح  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللااِِّیبَن ، َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َْتِنباـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  »

ِهللا ِءاِیْبنَأ  ِلَْضفَأ  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِْقلَخ  ِْریَخ  َْتِنب  ای  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِنیِمَأ  َْتِنب  اـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِّیِفَـص  َْتِنب  اـی  ِکـْیَلَع 
ای ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  «. » َنیِرِخْالاَو َنِیلَّوالا  َنِم  َنیَِملاْعلا ، ِءاِسن  َةَدِّیَـس  ای  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِۀَّیِرَْبلا ، ِْریَخ  َْتِنب  اـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِِهتَِکئـالَمَو ، ِِهلُـسُرَو 

ُۀَقیِّدِّصلا اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِۀَّنَْجلا ، ِلْهَأ  ِبابَش  ْيَدِّیَـس  ِْنیَـسُْحلاَو  ِنَسَْحلا  َّمُأ  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َدَْعب  ِْقلَْخلا  ِْریَخَو  ِهللا  ِِّیلَو  َۀَجْوَز 
ِْکیَلَع ُمالَّسلَا  ُۀَّیِْـسنِْالا ، ُءارْوَْحلا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، ُۀَّیِکَّزلا ُۀَلِـضاْفلا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُۀَّیِـضْرَْملا ، ُۀَّیِـضَّرلا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُةَدیِهَّشلا ،

، ِهللا ِلوُسَر  َْتِنب  ُۀَمِطاف  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُةَروُهْقَْملا ، ُةَدَهَطْضُْملااَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُۀَْمِیلَْعلا ، ُۀَثَّدَحُْملا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُۀَّیِقَّنلا ، ُۀَّیِقَّتلا  اَُهتَّیَأ 
َلوُسَر َّرَس  ْدَقَف  ِكَّرَس  ْنَم  َّنَأَو  ِکِّبَر ، ْنِم  ۀَنَِّیب  یلَع  ِْتیَـضَم  ِکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِِکنََدبَو ، ِکِحوُر  یلَعَو  ِْکیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ُُهتاکََربَو ،» ِهللا  ُۀَمْحَرَو 

ْدَقَف ِکَلَـصَو  ْنَمَو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِهللا  َلوُسَر  يذآ  ْدَـقَف  ِكاذآ  ْنَمَو  ِهللا ، َلوُـسَر  اـفَج  ْدَـقَف  ِكاـفَج  ْنَمَو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِهللا 
ُلَْـضفَأ ِْهیَلَع  َلاق  امَک  ِْهیَْبنَج ، َْنَیب  ِیتَّلا  ُهُحوُرَو  ُْهنِم ، ٌۀَعَْـضب  ِکَّنَِال  ِهللا ، َلوُسَر  َعَطَق  ْدَـقَف  ِکَعَطَق  ْنَمَو  ِِهلآ ، َو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِهللا  َلوُسَر  َلَصَو 

ْنَِمل لاُوم  ُْهنِم ، ِْتاَّرَبَت  ْنَّمِم  ٌءِّرَبَتُم  ِْهیَلَع ، ِتْطِخَس  ْنَّمَع  ٌطِخاس  ُْهنَع ، ِتیِـضَر  ْنَّمَع  ضار  یِّنَأ  َُهلوُسَرَو  َهللا  ُدِهُْـشا  ِِهتاوَلَـص ، ُلَْضفَأَو  ِهللا  ِمالَس 
َّمُهّللَا : » ییوگ یم  سپس  ًابِیثُمَو .» ًایِزاجَو  ًابیِـسَحَو  ًادیِهَـش  ِهللاِاب  یفَکَو  ِْتبَبْحَأ ، ْنَِمل  ٌّبُِحم  ِتْضَْغبَأ ، ْنَِمل  ٌضِْغبُم  ِْتیَداع ، ْنَِمل  داعُم  ِْتَیلاو ،

ِریِمَأ ِبلاط  ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  ِهِّیِـصَویلَع  ِّلَـصَو  َنیِعَمْجَأ ، ِِقئـالَْخلاِْریَخَو  َنیِِّیبَّنلا ، ِمَتاـخ  ِهللاِدـْبَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  َکـِلوُسَرَو  َكِدـْبَع  یلَع  ْمِّلَـسَو  ِّلَـص 
، ِۀَّنَْجلا ِلْهَأ  ِبابَـش  ْيَدِّیَـس  یلَع  ِّلَصَو  َنیَِملاْعلا ، ِءاِسن  ِةَدِّیَـس  دَّمَُحم  ِْتِنب  َۀَـمِطاف  یلَع  ِّلَصَو  َنیِّیِـصَْولا ، ِْریَخَو  َنیِِملْـسُْملا ، ِماـِماَو  َنِینِمْؤُْملا ،

ِهللا ِنَع  ِقِداّصلا  یَلَع  ِّلَصَو  َنیِِّیبَّنلا ، ِْملِع  ِِرقاب  ِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَو  ِْنیَـسُْحلا ، ِْنب  ِِّیلَع  َنیِدـِباْعلا  ِْنیَز  یلَع  ِّلَـصَو  ِْنیَـسُْحلاو ، ِنَسَْحلَا 
، ّیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  ِّیِقَّتلا  یَلَع  ِّلَصَو  یـسُوم ، ِْنب  ِِّیلَع  اضِّرلا  یَلَع  ِّلَصَو  رَفْعَج ، ِْنب  یَـسُوم  ِهللا  ِیف  ِْظیَْغلا  ِمِظاک  یلَع  ِّلَـصَو  دَّمَُحم ، ِْنب  ِرَفْعَج 
، َلْدَْـعلا ِِهب  ِیْحَأ  َّمُهّللَا  . ِّیلَع ِْنب  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِِمئاْقلا  ِۀَّجُْحلا  یَلَع  ِّلَصَو  ِّیلَع ، ِْنب  ِنَسَْحلا  ِّیِکَّزلا  یَلَع  ِّلَصَو  دَّمَُحم ، ِْنب  ِِّیلَع  ِّیِقَّنلا  یَلَع  ِّلَصَو 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
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، ِْقلَْخلا َنِم  دَـحَأ  َۀَـفاخَم  ِّقَْحلا  َنِم  ءْیَِـشب  َیِفْخَتْـسَی  یّتَح ال  َکِِّیبَن ، َۀَّنُـسَو  َکَنیِد  ِِهب  ْرِهْظَأَو  َضْرـالا ، ِِهئاـَقب  ِلْوَِطب  ْنِّیَز  َو  َرْوَْجلا ، ِِهب  ِْتمَأَو 
ُمُْهنَع َْتبَهْذَأ  َنیِذَّلَا  ِِهْتَیب ، ِلـْهَأَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  َنیِمِحاّرلا . َمَحْرَأ  اـی  ِِهئاـِیلْوَأ ، ِةَْرمُز  ِیف  َنِیلُوبْقَْملاَو  ِهِعایْـشَأ ، َو  ِِهناوْعَأ  ْنِم  اـْنلَعْجاَو 

ترـضح رّونم  حور  هب  ار  نآ  باوث  و  هلآو ،) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ دجـسم  رد  رازگب  زاـمن  تعکر  ود  سپـس  ًاریِهْطَت ،» ْمُهَتْرَّهَطَو  َسْجِّرلا 
َُکلَأْسَأَو ْمِْهیَلَع ، َُکتاوَلَـص  ِِهْتَیب  ِلْهَِأبَو  دَّمَُحم ، انِِّیبَِنب  َْکَیلِإ  ُهَّجََوتَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » ناوخب ار  اعد  نیا  هاـگنآ  نک ، هیدـه  مالـسلا ) اـهیلع  ) ارهز

، اِهب َكَوُعْدَأ  ْنَأ  ِینَتْرَمَأ  ِیتَّلا  یَنْـسُْحلا  َِکئامْـسَِأبَو  ٌمیِظَع ، َكَدـْنِع  ُهُّقَح  ْنَم  ِّقَِحب  َکـُلَأْسَأَو  َكاوِس ، ُهَْهنُک  ُمَْلعَی  ـال  يِذَّلا  ِمیِظَْعلا  َکِّقَِحب 
ًامالَـسَو ًادَْرب  ِینوُک  ِراّنِلل "  َْتُلق  يِذَّلا  ِمیِظَْعلا  َکِمْـسِابَو  ُْهَتباجَأَف ، َْریَّطلا  ِِهب  َوُعْدَـی  ْنَأ  َمیِهاْربِإ ، ِِهب  َتْرَمَأ  يِذَّلا  ِمَظْعـالا  َکِمْـسِاب  َکـُلَأْسَأو 

ُهُّقِحَتْسُمَو ُُهلْهَأ  َْتنَأ  اِمبَو  ًۀَِبلَط ، اهِحَْجنَأَو  ًۀباجِإ  اهِعَرْسَأَو  َْکیََدل ، اهِمَظْعَأَو  اِهفَرْشَأَو  َْکَیلِإ  ِءامْـسالا  ِّبَحَِأبَو  ًادَْرب ، َْتناکَف   " َمیِهاْربِإ ، یلَع 
َِکلُـسُرَو َکـِئاِیْبنَأ  یلَع  اـهَْتلَْزنَأ  ِیتَّلا  َکـُِبتُِکب  َکـُلَأْسَأَو  َکـْیَلَع ، ُّحـِلُأو  َکـَْیلِإ ، ُعَّرَـضَتَأَو  َکـَْیلِإ ، ُبَغْرَأَو  َکـَْیلِإ  ُلَّسََوتَأو  ُُهبِجْوَتْـسُمَو ،

َیِّلَُـصت ْنَأ  یمْظُْعلا ، َِکئامْـسَأ  ْنِم  اهِیف  اِمبَو  َمَظْعالا ، َکَمْـسا  اَهِیف  َّنِاَف  ِمیِظَْعلا ، ِنآْرُْقلاَو  ِرُوبَّزلاَو  ِلـیِْجنِْالاَو  ِۀـیرْوَّتلا  َنِم  ْمِْهیَلَع ، َکـُتاوَلَص 
ِیل َنَذَْأتَو  َنییِّلِع ، ِیف  ُهَعَفَْرتَو  ِیئاعُِدل ، ِءامَّسلا  َباْوبَأ  َحَتْفَتَو  یِّنَعَو ، ْمِهیِّبُِحمَو  ْمِِهتَعیِشَو  دَّمَُحم  ِلآ  ْنَع  َجِّرَُفت  ْنَأو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع 
َّدَـس ْنَم  ای  َوُه ، ّالِإ  ُهَتَرُْدقَو  َوُه  َْفیَک  ٌدَحَأ  ُمَْلعَی  ْنَم ال  ای  ِةَرِخْالاَواْینُّدلا ، ِیف  ِیلْؤُسَو  ِیلَمَأ  ِءاطْعِإَو  یِجَرَِفب  ِۀَعاّسلا  ِهِذـه  ِیفَو  ِمْوَیلا  اَذـه  ِیف 

، ُهوُعْدَـی ْنَم  ُۀَـجاح  ِِهب  یـضُْقت  يِذَّلا  ِمْسِْالِاب  ُهَسْفَن  یّمَـس  ْنَم  ای  ِءامْـسالا ، َنَسْحَأ  ِهِسْفَِنل  َراتْخاَو  ِءاْملا ، یَلَع  َضْرالا  َسَبَکَو  ِءامَّسلِاب ، َءاوَْهلا 
ِّیلَعَو دَّمَحُِمب  َعِمُْستَو  یِِجئاوَح ، ِیل  َیِـضْقَت  ْنَأو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  َیِّلَُـصت  ْنَأ  ُْهنِم ، ِیل  يْوقَأ  َعیِفَـش  الَف  ِمْسِْالا ، َِکلذ  ِّقَِحب  َُکلَأْسَأ 

ِّیلَع ِْنب  ِدَّمَُحمَو  یسُوم ، ِْنب  ِِّیلَعَو  رَفْعَج  ِْنب  یَسُومَو  دَّمَُحم ، ِْنب  ِرَفْعَجَو  ِّیلَع  ِْنب  ِدَّمَُحمَو  ِْنیَـسُْحلا ، ِْنب  ِِّیلَعَو  ِْنیَـسُْحلاَو ، ِنَسَْحلاَو  َۀَمِطافَو 
ِیل اوُعَفْـشَِیل  ِیتْوَـص  ْمِْهیَلَع  َکـُتاکََربَو  َکـُتَمْحَرَو  َکُمالَـسَو  َُکتاوَلَـص  َکـِنْذِِال ، ِرَظَْتنُملا  ِۀَّجُْحلاو  ِّیلَع  ِنـْب  ِنَـسَْحلاو  دَّمَُحم ، ِنـْب  ِِّیلَعَو 

. دوش یم  هدروآرب  هّللا  ءاش  نإ  هک  هاوخب  ار  تتاجاح  سپس  َْتنَأ .» ّالِإ  َهلِإ  ِّقَِحب ال  ًاِبئاخ ، ِینَّدَُرت  الَو  َِّیف ، ْمُهَعِّفَُشتَو  َْکَیلِإ ،

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  مّود  ترایز 

َو َنُوقِّدَـصُمَو  ُءاِیلْوَأ  َِکل  ّانأ  انْمَعَز  َو  ًةَِرباص ، ِکَنَحَْتما  اِمل  ِكَدَـجَوَف  ِکَُقلْخَی ، ْنَأ  َْلبَق  ِکَقَلَخ  يِذَّلا  ِکَنَحَْتما  ُۀَـنَحَتْمُمای  ِْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
انِقیِدْصَِتب اِنتْقَْحلَأ  ّالِإ  ِكاْنقَّدَـص  اّنُک  ْنِإ  ُِکلَأْسَن  ّانِاَف  ُمالَّسلا ، ِْهیَلَع  ُهُّیِـصَو  ِِهب  اناتَأَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  ِكُوبَأ ، ِِهب  اناتَأ  ام  ِّلُِکلَو  َنوُِرباص ،

ُمالَّسلَا ِهللا ، ِِّیبَن  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » ییوگ یم  هاگنآ  ِکـِتَیالِِوب .» اـنْرُهَط  ْدَـق  اـّنَِأب  انَـسُْفنَأ  َرِّشَُبِنل  اـمَُهل 
ُمالَّسلَا ِهللا ، ِْقلَخ  ِْریَخ  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِنیِمَأ  َْتِنب  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلـِیلَخ  َْتِنب  اـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ، ِهللا ِبِیبَح  َْتِنب  اـی  ِکـْیَلَع 

ْنَّمِم ٌءِّرَبَتُم  ِْهیَلَع ، ِتْطِخَـس  ْنَم  یلَع  ٌطِخاس  ُْهنَع ، ِتیِـضَر  ْنَّمَع  ضار  یِّنَأ  ُهَتَِکئـالَمَو  َُهلوُسَرَو  َهللا  ُدِهُْـشا  ِۀَْـمِیلَْعلا ، ِۀـَث  ِّدَـحُْملا  اَُـهتَّیَأ  ِکـْیَلَع 
«. ًابِیثُمَو ًایِزاجَو  ًابیِـسَحَو  ًادیِهَـش  ِهللااـِب  یفَکَو  ِْتبَبْحَأ ، ْنَِمل  ٌّبُِحم  ِتْضَْغبَأ ، ْنَِمل  ٌضِْغبُم  ِْتیَداـع ، ْنَِمل  داـعُم  ِْتَیلاو ، ْنَِمل  لاُوم  ُْهنِم ، ِْتأَّرَبَت 

. میدرک رکذ  ترضح  نآ  لّوا  ترایز  رد  هک  یبیترت  نامه  هب  رازگب ، ترایز  زامن  تعکر  ود  سپ 

مالسلا مهیلع  عیقب  هّمئا  ترایز 

، هزیکاپ كاپ و  ياه  هماج  ندیـشوپ  تراهط ، لسغ ، زا   ) دـش رکذ  ترایز  بادآ  رد  هچنآ  ینک  ترایز  ار  ناراوگرزب  نیا  یتساوخ  نوچ 
ُْنباَو ْمُکُدـْبَع  ِهللا ، ِلوُسَر  َءاْنبَأ  ای  َِّیلاوَم  ای  : » وگب لوخد  نذا  رد  و  روآ ، ياجب  زین  اـجنیا  نآ ) لاـثما  لوخد و  نذإ  شوخ و  يوب  لامعتـسا 
یلِإ ًابِّرَقَتُم  ْمُکِمَرَح ، یلِإ  ًادِـصاق  ْمُِکب ، ًاریِجَتْـسُم  ْمُکَءاـج  ْمُکِّقََحب ، ُفِرَتْعُْملاَو  ْمُکِرْدَـق ، ُِّولُع  ِیف  ُفَعْـضُْملاَو  ْمُکیِدـْیَا ، َْنَیب  ُلِیلَّذـلَا  مُِکتَمَأ ،

َنیِمیِقُْملَا ِمَرَْحلا ، اَذـِهب  َنِیقِدْـحُْملا  ِهللا  َۀَِـکئالَم  ای  ُلُخدَأ  َأ  ِهللا ، َءاِیلْوَأ  ای  ُلُخدَأ  َأ  َِّیلاوَم ، ای  ُلُخدَأ  َأ  ْمُِکب ، یلاـعَت  ِهللا  َیلِإ  ًـالِّسَوَتُم  ْمُکِماـقَم ،
، ًارِیثَک ِهِّلل  ُدْمَْحلاَو  ًارِیبَک ، ُرَبْکَأ  ُهللاَا  : » وگب و  راد ، مّدقم  ار  تسار  ياپ  وش و  لخاد  بلق  ّتقر  عوشخ و  عوضخ و  زا  دـعب  و  ِدَهْـشَْملا .» اَذـِهب 

َةَرایِز َلَّهَـسَو  ِِهلْوَِطب ، َّنَم  يِذَّلَا  ِناّنَْحلا ، ِلِّوَطَتُْملَا  ِناّنَْملا ، ِلِّضَفَتُْملَا  ِدَحالا ، ِدِجاْملَا  ِدَمَّصلا ، ِدْرَْفلا  ِهِّلل  ُدْـمَْحلاَو  ًالیِـصَاَو ، ًةَرُْکب  ِهللا  َناْحبُـسَو 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب
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ناراوگرزب نآ  ربق  هب  ور  و  ورب ، ناشیا  هسّدـقم  روبق  کیدزن  سپ  َحَـنَمَو .» َلَّوَطَت  َْلب  ًاعُونْمَم ، ْمِِهتَرایِز  ْنَع  ِیْنلَعْجَی  َْملَو  ِِهناـسْحِِإب ، ِیتَداـس 
اَهُّیَأ ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  اْینُّدـلا ، ِلْهَأ  یلَع  ُۀَّجُْحلا  اَهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  يْوقَّتلا ، َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  يدُْـهلا ، َۀَِّمئَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » وگب تسیاـب و 

ُةَوْرُْعلا ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  يوْجَّنلا ، َلْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َلآ  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِةَْوفَّصلا ، َلـْهَأ  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِطْـسِْقلِاب ، ِۀَّیِرَْبلا  ِیف  ُماّوُْقلا 
، َنوُدَتْهُْملا َنوُدِشاّرلا  ُۀَِّمئالا  ُمُکَّنَأ  ُدَهْشَأَو  ُْمتوَفَعَف ، ْمُْکَیلِإ  َیِـسُأَو  ُْمْتبِّذُکَو  ِهللا ، ِتاذ  ِیف  ُْمتْرَبَصَو  ُْمتْحَـصَنَو  ُْمتْغََّلب  ْدَق  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  یْقثُْولا ،

َْمل ِضْرالا ، ُناکْرَأَو  ِنیِّدـلا  ُِمئاعَد  ْمُکَّنَأَو  اوُعاـُطت ، ْمَلَف  ُْمتْرَمَأَو  اُوباـُجت ، ْمَلَف  ُمتْوَعَد  ْمُکَّنَأَو  ُقْدِّصلا ، ُمَُکلْوَق  َّنَأَو  ٌۀَـضوُْرفَم ، ْمُکَتَعاـط  َّنَأَو 
ُنَِتف ْمُکِیف  ْكَرْشَت  َْملَو  ُءالْهَْجلا ، ُۀَِّیلِهاْجلا  ُمُکْـسِّنَُدت  َْمل  ِتارَّهَطُْملا ، ِماحْرَأ  ِیف  ْمُُکلُْقنَیَو  رَّهَطُم ، ِّلُک  ِبالْـصَأ  ْنِم  ْمُکُخَْـسنَی  ِهللا ، ِْنیَِعب  اُولاَزت 

ْمُْکیَلَع انَتاوَلَـص  َلَعَجَو  ُهُمْـس ، اَهِیف  َرَکُْذیَو  َعَفُْرت  ْنَأ  ُهللا  َنِذَا  تُوُیب  ِیف  ْمُکَلَعَجَف  ِنیِّدـلا ، ُناّیَد  اْنیَلَع  ْمُِکب  َّنَم  ْمُکُؤَْشنَم ، َباطَو  ُْمْتبِط  ِءاوْهالا ،
، ْمُکاّیِإ انِقیِدْصَِتب  َنِیفِرَتْعُم  ْمُکِْملِِعب ، َنیِّمَـسُم  ُهَْدنِعاّنُکَو  ْمُِکتَیالِْونِم ، اْنیَلَع  ِِهب  َّنَم  اِمب  انَْقلَخ  َبَّیَطَو  اَنل ، ُمُکَراتْخا  ِذِا  اِنبُونُِذل ، ًةَراّفَکَو  اَنل  ًۀَمْحَر 

اُونوُکَف يدَّرلا ، َنِم  یْکلَْهلا  ُذِْقنَتْـسُم  ْمُِکب  ُهَذِْقنَتْـسَی  ْنَأَو  َصالَْخلا ، ِهِماقَِمب  یجَرَو  ینَج ، اِمب  َّرَقَأَو  َناکَتْـساَو  َأَطْخَأَو  َفَرْـسَأ  ْنَم  ُماقَم  اذهَو 
ٌِمئادَو ال وُهْـسَیال ، ٌِمئاق  َوُه  ْنَم  ای  اْهنَع ، اوُرَبْکَتْـساَو  ًاوُزُه ، ِهللا  ِتایآ  اوُذَـخَّتاَو  اْینُّدـلا ، ُلْهَأ  ْمُْکنَع  َبِغَر  ْذِإ  ْمُْکَیلِإ  ُتْدَـفَو  ْدَـقَف  َءاعَفُـش ، ِیل 
، ِهِّقَِحب اوُّفَخَتْـساَو  ُهَتَفِْرعَم ، اوُدَـحَجَو  َكُدابِع  ُْهنَع  َّدَـص  ْذِإ  ِْهیَلَع ، ِینَْتنَمَْتئِإ  اِمب  ِینَْتفَّرَعَو  ِینَتْقَّفَو ، اِمب  ُّنَْملا  َکـَل  ءْیَـش ، ِّلُِـکب  ٌطـیُِحمَو  وُْهلَی ،

یِماـقَم ِیف  َكَدـْنِع  ُْتنُک  ْذِإ  ُدْـمَْحلا  َکَـلَف  ِِهب ، ِینَتْـصَصَخ  اـِمب  ْمُهَتْـصَصَخ  ماْوقَأ  َعَم  َّیَلَع  َکـْنِم  َو  َکـَل  ُۀَّنِْملا  َِتناـکَف  ُهاوِس ، یلِإ  اُولاـمَو 
ناگرزب رثکا  حیرـصت  هب  یهاوخ . هچ  ره  دوخ  يارب  زا  نک  اعد  سپ  ُتْوَعَد .» امِیف  ِیْنبِّیَُخت  الَو  ُتْوَجَر ، ام  ِیْنمِرَْحت  الَف  ًاـبُوتْکَم ، ًاروُکْذَـم 

نایب یلاع و  میهافم  ياراد  دـش و  رکذ  هکرتشم  تارایز  هیعدا و  رد  هک  تسا  هریبک  هعماج  تراـیز  ناـمه  عیقب  هّمئا  يارب  تراـیز  نیرتهب 
. تسا مالسلا ) مهیلع  ) تیب لها  بقانم  فاصوا و 

مالسلا مهیلع  عیقب  همئا  رگید  ترایز 

َةَداـسَو َنِینِمْؤُْملا ، َۀَِّمئَأ  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  : » ناوخب عیقب  همئا  دـصق  هب  ار  تراـیز  نیا  دـیوگ : راونـألا » راـحب   » رد هللا ) همحر  ) یـسلجم همـالع 
، ِءایِفْـصالا َةَْوفَـصَو  ِءاِیْبنالا ، َۀَثَرَوَو  َنِیفِراْعلا ، َراْونَأَو  َنیِدَـتْهُْملا ، َمالْعَأَو  َنِینِـسْحُْملا ، َةَداقَو  َنیِِحلاّصلا ، َءارَمُأَو  َنیِقیِّدِّصلا ، َءارَبُکَو  َنیِقَّتُْملا ،

ْمُکَّنَأ ُدَهْشَأ  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ِِقئالَْخلا ، َءاعَفُـشَو  ِِقئاقَْحلا ، َنِداعَمَو  ِنامیِْالا ، َجِهانَمَو  ِناقْرُْفلا ، َءاکَرُـشَو  ِنامْحَّرلا ، َدابِعَو  ِءایِْقتالا ، َةَرَیِخَو 
ُحِیتاـفَم ْمُکَّنإَو  ِِهتَعیِرَـش ، ِبیِذـْهَِتل  اهَبَـصَن  ِیتَّلا  ُنیِزاوَْـملاَو  ِِهتَقِیلَخ ، ِداـشْرِِال  اـهَرَطَف  ِیتَّلا  ُمـالْعالاَو  ِِهتَّیَِرب ، یلَع  اـهَحَتَف  ِیتَّلا  ِهللا  ِمَِعن  ُباوـْبَأ 

، ِِهیْهَنَو ِهِْرمَأ  ُنِداعَمَو  ِِهیْحَو ، ُِطبْهَمَو  ِهِّرِس ، ُۀَظَفَحَو  ِهِْملِع ، ُۀَنَزَخَو  ِِهناقُْرف ، ُۀَلَمَحَو  ِِهنانِج ، ُحِیتافَمَو  ِِهناوْضِر ، ُِبئاحَسَو  ِِهتَرِفْغَم ، ُدِیلاقَمَو  ِِهتَمْحَر ،
ُْمْتنَأَو ِۀَِکئالَْملاَو ، ِهللا  ِلُسُر  ُفَلَتُْخم  ْمُْکَیلِإَو  ُنامیِْالاَو ، ُمالْـسِْالا  َرَهَظ  ْمُکِراد  ْنِمَو  ُنآرُْقلا ، َلََزن  ْمُِکْتَیب  ِیفَو  َِۀلاسِّرلا ، ُِعئادَوَو  ِةَُّوبُّنلا ، ُتانامَأَو 

ْمُکَرَّهَطَو ِبُویُْعلا ، َنِم  ْمُکَأََربَو  ِبُونُّذلا ، َنِم  ْمُکَمَصَعَو  ِۀَفالِْخِلل ، ْمُکابَتْجاَو  ِۀَمامِِْالل ، َّلَجَوَّزَع  ُهللا  ُمُکاضَتْرا  َنیِذَّلا  ُمالَّسلا  ِْهیَلَع  َمیِهاْربِإ  ُلْهَأ 
، ِراـقَْولاَو ِۀَـنیِکَّسلاَو  یهُّنلاَو ، ِْملِْحلاَو  یقُّتلاَو  ِْملِْعلاَو  يدُْـهلاَو ، ِروُّنلاـِب  َنیَِملاـعلا  یَلَع  ْمُکافَطْـصاَو  ِْسنِْجلاَو ، ِعْوَّنلاـِب  ْمُکَلَّضَفَو  ِسْجِّرلا ، َنـِم 
، ِةَرِینُْملا ِصاخْـشالاَو  ِۀَِیلاْعلا ، ِسوُفُّنلاَو  ِۀَیِکاّزلا ، ِبُولُْقلاَو  ِفافَْکلاَو ، اضِّرلاَو  ِفافَْعلاَو ، يْوقَّتلاَو  ِراثْالاَو ، ِۀَـمْکِْحلاَو  ِرافِْغتْـسِْالاَو ، ِۀَیْـشَْخلاَو 

ْمُکَّزَعَأَو ِتانِّیَْبلِاب ، ْمُکَدَّیَأَو  ِتایْالِاب ، ْمُکَمَرْکَأَو  ِۀـَنوُْرقَْملا ، ِماکْحالاَو  ِۀـَلوُصْوَْمل ، ِةَرِهاْبلا  ِراْونالاَو  ِةَرِهاّطلا ، ِباـْسنالاَو  ِةَرِیبَْکلا ، ِباـسْحالاَو 
َْملِع ْمُکَثِرَوَو  ِۀَِـغلاْبلا ، ِمَکِْحلاَو  ِۀَِـیفاّشلا ، ِظِعاوَْملاَو  ِۀَـقِطاّنلا ، ِلاـْثمالاَو  ِۀَـقِداّصلا ، ِلاْوقـالِاب  ْمُکَّصَخَو  ِۀَحِـضاْولا ، ِۀَّلِدـالاَو  ِۀَِـغلاْبلا ، ِجَـجُْحلِاب 

َلِـصافَمَو ِلیِْزنَّتلا ، َِملاعَمَو  ایافَْخلا ، َنُونْکَمَو  ایالَْبلاَو ، ایانَْملا  َْملِع  ْمُکَعَدْوَأَو  ِباوَّصلا ، ِقُرُِطل  ْمُکَدَشْرَأَو  ِباطِْخلا ، َلْصَف  ْمُکَحَنَمَو  ِباتِْکلا ،
ِْفیَـسَو یفَطْـصُْملا ، ِلْضَفَو  ِْکلُْملا ، ِمَتاخَو  َدُواد ، ِۀَِـغباسَو  ِمِیلَْکلا ، ِةَأَْسنِمَو  ِلِیلَْخلا ، ِراعِـشَو  ِۀَـمْکِْحلا ، ِتُوباتَک  ِءاِیْبنالا ، َثیِراوَمَو  ِلیِوْأَّتلا ،

ُمُْکیَلَع َمَّرَحَو  َتُولاط ، ِرْهَن  َّلَحَم  ْمُکَّلَحَأَو  ًيْوَلب ، ْمُکَنَحَْتماَو  ًالاْثمَأ ، ِنآْرُْقلا  ِیف  ْمَُکل  َبَرَـضَو  ِمیِدَْـقلا ، ِثْرِْالاَو  ِمیِظَْعلا ، ِْرفَْجلاَو  یـضَتْرُْملا ،
ُءاــــفَلُْخلاَو َنُومَرْکُْملاُداــــبِْعلا ، ُُمْتنَأـــَـف  ، َنََطباــــمَواْهنِم َرَهَظاــــم  ِِثئاــــبَْخلا  ِنـــَـع  ْمـــُـکَهََّزنَو  َسْمُْخلا ، ُمـــَُـکل  َّلـــَـحَأَو  َۀـــَـقَدَّصلا ،

ُءارَُشْبلاَو َنُونِّیَبُْملا ، َنوُخِـساّرلا  ُءامَکُْحلاَو  َنُوقِداّصلا ، ُءامَلُْعلاَو  َنوُّیِـضْرَْملا  ِءاِیلْوالاَو  َنُوموُصْعَْملا ، ُۀَِّمئالاَو  ، َنْوَفَطْـصُْملاُءایِصْوالاَو ، َنوُدِشاّرلا
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، يوـْقَّتلا َءادِرَو  يوـْلَْبلا  َراعـِـش  َنوُِسبّـاللاَو  ِرَْکنُْملا ، ِنَـع  َنوُهاـّنلاَو  ِفوُْرعَْملاـِب ، َنوُِرمْـالَا  ُءاــیِْقتالا ، ُةَداـّـسلاَو  ُءالـَـضُْفلا ، ُءاــفَرُّشلا  ُءارَذُّنلا 
ُمُِکلْـضَِفب َقَطَنَو  ُنیقَْیلا ، ُمُکاّذَغَو  ُقْدِّصلا ، ُمُکّابَرَو  ُّقَْحلا ، ُمُکََدلَو  ِسْأَْبلا ، َنیِحَو  ِءاّرَّضلاَو  ِءاسْأَْبلا  ِیف  َنوُِرباّصلاَو  يدُْهلا ، َرُون  َنُوِلبْرَـسَتُْملاَو 

، ِهِْقلَخ َْنَیب  َو  ُهَْنَیب  ُءارَفُّسلاَو  ِِهتَّیَِرب ، ِیف  ُمـالْعالاَو  ِِهتَقِیلَخ ، یلِإ  ُةادُْـهلاَو  ِِهباَوث ، یلِإ  ُقُرُّطلاَو  َّلَـجَو ، َّزَع  ِهللا  َیلِإ  ُلـِیبَّسلا  ُمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  َنیِّدـلا ،
اذِإ ِّقَْحلا  یَلَع  َنوُّلاّدـلا  َو  اوُفَلَتْخا ، اَذِا  ِدابِْعلا  ُعَْزفَمَو  يدُْـهلا ، ُِلبُـس  ُِملاعَمَو  يْوقَّتلا ، ِۀَِـملَک  ُراـْصنَأَو  ِهِْملِع ، یلَع  ُُهناّزُخَو  ِهِضْرَأ ، ِیف  ُهُداـتْوَأَو 
یلَع ْمُکَّنِإَو  ُنامیِْالاَو ، ُنیِّدلا  َلُمَک  ْمُِکتَیالِِوبَو  ُنآْرُْقلا ، َقَطَن  ْمُِکلْـضَِفبَو  يدَتُْقی ، ْمُِکلاْعفَأَو  ْمُِکلاْوقَِأبَو  يدَـتُْهی ، ْمُِکب  ِیتَّلا  ُموُجُّنلاَو  اوُعَزانَت ،

ِۀَنیِکَّسلا َدـِییَْأت  ْمُْکَیلِإ  َدَـفْوَأَو  ِبوُطُْخلا ، َریِداـقَمَو  ِبُویُْغلا  َرارْـسَأ  ْمَُکبُوُلق  ََعدَْوأ  َهللا  َّنَأَو  ِلِـطاْبلا ، ِجاـْهنِم  یلَع  ْمُکََفلاـخ  ْنَمَو  ِّقَْحلا ، ِجاـْهنِم 
ُءانَُما ُْمْتنَأ  ُلُسُّرلا ، َّالِإ  ْمُکُفِـصَی  الَو  ُۀَِکئالَْملا ، َّالِإ  ْمُُکتَْعنَی  الَف  ِسْدُْقِلل ، َنِداعَم  ْمُکَحاوْرَأَو  ِةَرْدـُْقِلل ، ًاِفلْأَم  ْمُکَراْصبَأ  َلَعَجَو  ِراقَْولا ، َۀَـنِینْأَمُطَو 

ُۀَظَفَحَو ِهِِقئالَخ ، ُۀَسَرَحَو  ِِهنیِد ، یلِإ  ُُهتاعُدَو  ِهِدیِمَْحت ، ُِمئاعَدَو  ِهِدیِجْمَت ، ُناکْرَأَو  ِهِدیِحَْوت ، ُراْصنَأَو  ُهُؤایِفْـصَأَو ، ِسْدـُْقِلل  ُهُدابِعَو  ُهُؤاّبِحَأَو ، ِهللا 
ٌنِمُْؤم ْمُِکتَماـمِِال ، ٌدـِقَتْعُم  ْمُِکلْـضَِفب ، ٌّرِقُم  ْمُِکب ، ٌنِمُْؤم  یِّنَأ  ْمُکُدِهُْـشاَو  ُهَلُـسُرَو ، ُهَءاـِیْبنَأَو  ُهَتَِکئـالَم  ُدِهُْـشاَو  یِِقلاـخ ، َهللا  ُدِهُْـشا  اـَنَأَو  ِهِِعئارَش ،

ِشِحاوَْفلا َنِم  ْمُکَرَّهَط  ْدَق  ُُهلالَج  َّلَج  َهللا  َّنَِأب  ٌِملاع  ْمُِکئادْعَأ ، ْنِم  ِةَءارَْبلِابَو  ْمُکِّبُِحب ، ُهَناْحبُـس  ِهللا  َیلِإ  ٌبِّرَقَتُم  ْمُِکتَیالِِول ، ٌعِضاخ  ْمُِکتَمْـصِِعب ،
َضَرَفَو َّلَذ ، اْهنَع  َفَّلََخت  ْنَم  ، َ َّلَض اهَمَّدَـق  ْنَم  ِیتَّلا  ِّقَْحلا ، َۀَـیار  ْمُکاطْعَأَو  ۀَـساَجنَو ، ۀـَئانَدَو  ۀَـساجَر  َو  ۀَْـبیَر  ِّلُک  ْنِمَو  ، َنََطبامَواْهنِم َرَهَظاـم 
دَّمَُحم ِیبَأ  یلَع  ُمالَّسلَا  : » وگب هاـگنآ  ْمُکِداـسْجَأَو .» ْمُکِحاوْرَأ  یلَع  ِهللا  ُتاوَلَـصَف  ِهِداـبِع ، ْنِم  َضَْیبَأَو  َدَوْسَأ  ِّلُـک  یلَع  ْمُکَتَّدَوَمَو  ْمُکَتَعاـط 

ِّیلَع ِْنب  ِدَّمَُحم  رَفْعَج  ِیبَأ  یلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِدباْعلا ، ِْنیَز  ِْنیَسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِنَسَْحلا  ِیبَأ  یلَع  ُمالَّسلَا  ِۀَّنَْجلا ، ِلْهَأ  ِبابَـش  ِدِّیَـس  ِّیلَع ، ِْنب  ِنَسَْحلا 
َيْدـَث ُْمتْعِـضُر  ْدََـقل  یّمُأَو ، ُْمْتنَأ  ِیبَِأب  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَـمْحَرَو  ِنیِمـالا ، ِقِداّـصلا  دَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج  ِهللاِدـْبَع  ِیبَأ  یلَع  ُمـالَّسلَا  ِنیِّدـلا ، ِْملِع  ِِرقاـب 

َثیِراوَم ْمُکِیف  يرْجَأَو  ِباطِْخلا ، َلْصَف  ْمُکَمَّلَعَو  ِباتِْکلا ، َْملِع  ْمُکَثِرَوَو  ِساـّنلا ، یَلَع  ُهللا  ُمُکاَفَطْـصاَو  ِمالْـسِْالا ، ِرْجِح  ِیف  ُْمتیِّبُرَو  ِناـمیِْالا ،
ِۀَفیلَخ ِّیلَع ، ِْنبا  ِنَسَْحلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  ِساّنلا ، یَلَع  ْمُکَتَّدَوَمَو  ْمُکَتَعاط  َضَرَفَو  ِۀَـعیِرَّشلا ، ِْظفِِحب  ْمُکَمَْزلَاَو  ِۀَـمْکِْحلا ، َعِیبانَی  ْمُِکب  َرَّجَفَو  ِةَُّوبُّنلا ،
یْمنَأَو یکْزَاَو ، َبَیْطَأَو  َلَْضفَأ  ِطْسِْقلِاب ، ِِمئاْقلاَو  ِّقَْحلِاب  ِلِماْعلَا  َنیِقَّتُْملا ، ِمامِإَو  ِنیِّدلا  ِمَلَع  ِّیِـضْرَْملا ، يِداْهلا  ِّیِـضَّرلا  ِمامِْالا  َنِینِمْؤُْملا ، ِریِمَأ 

َعَفَدَو َۀَّیِـصَْولا ، ِِهئابآ  ْنَع  َمَِزل  ْدَقَف  ُهَحوُر ، اِهب  ُبِّیَُطتَو  ُهَهْجَو ، اِهب  ُضِّیَُبت  ًةالَـص  َِکئاّبِحَأ ، َو  َِکئایِفْـصَأَو  َِکئاِیلْوَأ  ْنِم  دَحَأ  یلَع  َْتیَّلَـص  ام 
َءازَج َّمُهّللا  ِهِزْجَأَف  ًاِمئاق ، ِِهنیِدـِبَو  ًاِملاع ، ُهللا  ُهاتَأ  اِمب  َناکَو  َنَکَر ، ِْهَیلِإ  يِذَّلا  َیلِإ  َنَکَر  َنَتِْفلا  َنِینِمْؤُْملا  یَلَع  َفاـخ  اّـمَلَف  َۀَِّیلَْبلا ، ِمالْـسِْالا  ِنَع 
یَلَع ِّلَص  َّمُهّللَا  َنیِمِحاّرلا . َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  َمـالَّسلا ، ُْهنِم  اـْنیَلَع  ْدُدْراَو  َمـالَّسلا ، اَّنِم  ُهْغَِّلبَو  َنیِرِخْـالاَو ، َنِیلَّوـالا  ِیف  ِْهیَلَع  ِّلَـصَو  َنِیفِراـْعلا ،
اِمب ُهْصُـصْخا  َّمُهّللَا  َنیِِّیبَّنلا ، ِْملِع  ِثِراوَو  َنِینِمْؤُْملا ، ِماِما  َنیِِدباْعلا ، ِْنیَز  ِْنیَـسُْحلا  ِْنب  ِِّیلَع  ِنیِمالا ، ِدـِباْعلاَو  ِّیِـضَّرلا ، ِدِّیَّسلاَو  ِّیِـصَْولا ، ِمامِْالا 

َعَراسَو ِِهتَعاط ، ِیف  ََکل  َحَـصَنَو  ِهِدابِع ، ِیف  َغََّلب  ْدَـقَلَف  َِکتاکََرب ، یِماَونَو  َِکتاّیَِحت ، ِِمئارَکَو  َِکناوْضِر ، ِِفئارَـش  ْنِم  َكَءاِیلْوَأ  ِِهب  َتْصَـصَخ 
ْتَـضَْقنا یَّتَح  ِِهتَیالِو ، ِیف  ِْهیَلَع  َبَجَو  ام  ّيدَأَو  ِِهَتلْوَد ، ِیف  َکِّقَح  ْنِم  ِْهیَلَع  َناـک  اـم  یـضَقَو  َكادُـه ، َقیِرَط  ِۀَّمُْـالِاب  َکَلَـسَو  َكاـضِر ، ِیف 

ِّلَصَو َّمُهّللَا  ُُهتاکََربَو . ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ِهیَلَع  ُمالَّسلاَو  َمالَّسلا ، اْنیَلَع  ُْهنِم  ْدُدْراَو  َمالَّسلا ، اَّنِم  ُهْغَِّلب  َّمُهّللَا  ًامیِحَر . ِِهتَّیِعَِربَو  ًافوُؤَر ، ِِهتَعیِِـشب  َناک  َو  ُهُماّیَأ ،
ِقِطاّنلاَو ِّقَْحلِاب ، ِعِداّصلا  َکِِّیلَو ، یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللَا  ِِرقاـْبلا . رَفْعَج  ِیبَأ  ِّیلِع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  ِرِهاّـظلا ، ِمَلَْعلاَو  ِرِهاّـطلا ، ِماـمِْالاَو  ِِرقاـْبلا ، ِّیِـصَْولا  یَلَع 

ْنَع یهَن  َو  َِکتَعاِطب ، َرَمَأَو  ِْهَیلِإ ، ْتَراص  ِیتَّلا  َۀَنامالا  يَّدَأَو  ِْهیَلَع ، َناک  يِذَّلا  ِّقَْحلِاب  یضَقَو  ًارْهَجَو ، ًاّرِـس  ُهَنََّیبَو  ًاْرَقب  َْملِْعلاَرََقب  يِذَّلا  ِقْدِّصلِاب ،
ِِهئاـْنبَأَو َنیِرِهاّـطلا ، ِِهئاـبآ  یلَعَو  ِهـْیَلَع  ِّلَـصَف  َنوـُقَّتُْملا ، ِهـِب  يِدَـتْقَی  ًالْـضَفَو  َنوـُنِمْؤُْملا ، ِهـِب  ُیِـضَتْسَی  ًاروـُن  ُهَْـتلَعَج  اـمَکَف  َّمُـهّللَا  َِکتَیِـصْعَم .

ِهللا ُۀَـمْحَرَو  ِْهیَلَع  ُمالَّسلاَو  َمالَّسلا ، ُْهنِم  اْنیَلَع  ْدُدْراَو  َمالَّسلا ، اَّنِم  ُهِْغْلبَأَو  ِِهلُومْأَـم ، َۀَـیاغَو  َُهلْؤُس  ِهِطْعَأَو  اـَهلَزْجَأَو ، ِةـالَّصلا  َلَْـضفَأ  َنیِموُصْعَْملا ،
، ِنیِکاسَْملا ِیبَأَو  ِنیِقَْیلا ، ِّقَْحلِاب  ِقِطاّنلاَو  ِنیِّدـلا ، ِمَلَع  ِءاـِیْبنالا ، ِْملِع  ِثِراوَو  ِءایِـصْوالا ، ِّیِـصَو  يِداـْهلا ، ِماـمِْالا  یَلَع  ِّلَـصَو  َّمُهّللَا  ُُهتاـکََربَو .

ِۀَماِقاَو َِکتَّنُـس  ِءاـیْحِإ  ْنَع  ِهِزْجاَو  ًادِـهَتُْجم ، ًاـِصلُْخم  َکَـعاطَأَو  ًاـِصلُْخم  َكَدَـبَع  اـمَک  ِْهیَلَع  ِّلَـصَف  َّمُهّللَا  ِنیِمـالا . ِقِداّـصلا  دَّمَُحم  ِْنب  ِرَفْعَج 
«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ِْهیَلَع  ُمالَّسلاَو  َمالَّسلا ، ُْهنِم  اْنیَلَع  ْدُدْراَو  ِمالَّسلِاب ، اّنِم  ُهَّصُخَو  َنیِِحلاّصلا ، ِباَوث  َلَْضفَأو  َنیِقَّتُْملا ، ِءازَج  َْریَخ  َکِِضئارَف 

( مالسلا هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  ترایز 
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( هر  ) تجهب
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َبِیبَح ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِءارْهَّزلا ، َۀَمِطاف  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ ، َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ِلوُسَر  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  »
َطارِـص ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َرُون  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َنیِمَأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َةَْوفَـص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ،

، ُِّیفَْولا ُُّرَْبلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُّیِکَّزلا ، ُدِّیَّسلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِنیِد  َرِـصان  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِمْکُح  َناـَیب  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ،
ُرِهاّطلا اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُّيِدـْهَْملا ، يِداْهلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِلیِوْأَّتلِاب ، ُِملاْعلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُنیِمـالا ، ُِمئاـْقلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 

ابَأ ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُدـیِهَّشلا ، ُقیِّدِّصلا  اَهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُقیِقَْحلا ، ُّقَْحلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُّیِقَّنلا ، ُّیِقَّتلا  اَُـهیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُّیِکَّزلا ،
«. ُُهتاکََرب َو  ِهللا  ُۀَمْحَر  َو  ِّیلَع  ِْنب  ِنَسَْحلا  دَّمَُحم 

( مالسلا هیلع  ) نیدباعلا نیز  ماما  ترایز 

، َنیِِملْـسُْملا َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِقَّتُْملا ، َماِما  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِدِّجَهَتُْملا ، َْنیَز  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  َنیِدـِباْعلا ، َْنیَز  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِیلَسْرُْملا ، اَیاصَو  َنِزاخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِّیِصَْولا ، َّیِـصَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِیفِراْعلا ، َنیِرِظاّنلا  ِْنیَع  َةَُّرق  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

ُمالَّسلَا َنیِدِّبَعَتُْملا ، َةَریِخَذ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِـضاتْرُْملا ، َجارِـس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِدِـهَتْجُْملا ، َرُون  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  َنیِـشِحْوَتْسُْملا ، َءْوَض 
َْکیَلَع ُمالَّسلَا  ِصاصِْقلا ، َنازیِم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِْملِْحلا ، َۀَنیِکَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِْملِْعلا ، َۀَنیِفَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیَِملاْعلا ، َحابْصِم  ای  َْکیَلَع 

اَهُّیَأ َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُمِیلَْحلا ، ُهاّوالا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  یجُّدـلا ، َرْدـَب  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  يدَّنلا ، َرَْحب  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِصـالَْخلا ، َۀَنیِفَـس  اـی 
َکَّنَأ ُدَهْـشَأ  دَّمَُحم ، ابَأ  ای  َيالْوَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِینِمْؤُْملا ، َحابْـصِما  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِیئاّکَْبلا ، َسِیئَر  ای  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُمیِکَْحلا ، ُِرباّـصلا 

، ُهَءادـْعَأ َْتبَّیَخَو  ِِهتاـضْرَم ، ِیف  َتْعَراـسَو  َکِّبَر ، ِةَداـبِع  ِیف  َتْحَـصان  َکَّنَأَو  ِِهئاـنَُما ، ُْنباَو  ِِهنیِمَأ  ُْنباَو  ِهِجَجُح ، وـُبَأَو  ِِهتَّجُح  ُنـْباَو  ِهللا  ُۀَّجُح 
َْنبااَی َيالْوَم  ای  َْکیَلَعَف  ُنیِقَْیلا ، َکیتَا  یّتَح  ِِهتَعاط ، َّقَح  ُهَتْعَطَأَو  ِِهتاُقت ، َّقَح  ُهَْتیَقَّتاَو  ِِهتَدابِع ، َّقَح  َهللا  َتْدَبَع  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ُهَءاِیلْوَأ ، َتْرَرَسَو 

«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلاَو  ِۀَّیِحَّتلا ، َلَْضفَأ  ِهللا  ِلوُسَر 

( مالسلا هیلع  ) رقاب دّمحم  ماما  ترایز 

اَهُّیَأ َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِمْکُِحل  ُنِّیَبُْملا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِنیِد  ْنَع  ُصِحاْفلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِْملِِعب  ُِرقاـْبلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
ُمالَّسلَا ِهللا ، یَلَع  ُلِیلَّدـلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َیلِإ  یِعاّدـلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِدابِِعل  ُحِـصاّنلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِطْـسِِقب  ُِمئاـْقلا 
ُمالَّسلَا ُعِمّاللا ، ُرْدَْـبلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُعِطاّسلا ، ُروُّنلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُنِیبُْملا ، ُلْضَْفلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُنِیتَْملا ، ُْلبَْحلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع 

، ُرَْهبالا ُبَکْوَْکلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُرَهْزالا ، ُمْجَّنلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُجَرْـسالا ، ُجارِّسلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُجَْـلبالا ، ُّقَْحلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع 
ُمالَّسلَا ِبَسَْحلا ، ِیف  ُّیِکَّزلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِتّـالَّزلا ، َنِم  ُموُصْعَْملا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِتالَـضْعُْملا ، ِنَع  ُهَّزَنُْملا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 

ْدَق َکَّنَأ  َيالْوَم  ای  ُدَهْشَأ  َنیِعَمْجَأ ، ِهِْقلَخ  یلَع  ِهللا  َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُدیِشَْملا ، ُرْصَْقلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِبَسَّنلا ، ِیف  ُعِیفَّرلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع 
، َْکیَلَع َناک  ام  َْتیَـضَقَو  ًاِمتاکُم ، ِهللا  ِنیِِدل  َْتنُکَو  ِمئال ، ُۀَمَْول  ِهللا  ِیف  َكْذُخَْأت  َْمل  ًاْرثَن ، ُهَتْرَثَنَو  ًاْرَقب ، َْملِْعلا  َتْرََقبَو  ًاعْدَـص ، ِّقَْحلِاب  َتْعَدَـص 

َبَهَذَو ِِهناوْضِر ، یلِإ  ُهللا  َکَضَبَق  یّتَح  ِهللا ، ِۀَیِـصْعَم  ْنَع  َْتیَهَنَو  ِهللا ، ِۀَـعاِطب  َتْرَمَأَو  ِهللا ، ِۀَـیالِو  یلِإ  ِهللا  ِْریَغ  ِۀَـیالِو  ْنِم  َكَءاـِیلْوَأ  َتْجَرْخَأَو 
«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهئاِیلْوَأ ، ِةَرِواُجمَو  ِِهئایِفْصَأ ، ِنِکاَسَم  یلِإَو  ِِهتَمارَک ، ِراد  یلِإ  َِکب 

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  ترایز 

ُمانَّسلا اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُِقئاّرلا ، ُِقئاْفلا  اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُقِطاـّنلا ، ُّیِـصَْولا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُقِداّـصلا ، ُماـمِْالا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِتالَـضْعُملا ، َِعفاد  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِتاُملُّظلا ، َحابْـصِم  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُمَْوقـالا ، ُطارِّصلا  اَـهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ُمَظْعـالا ،

َنیِهارَْبلا َبِحاص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِتالالَّدـلاَو ، ِجَـجُْحلا  َبِحاص  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِتاـکَرَْبلا ، َنِدـْعَم  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِتاْریَْخلا ، َحاـتْفِم 
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ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِتاباطَْخلا ، َلِصاف  ای  َْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِمْکُح  َرِـشان  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِنیِد  َرِـصان  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِتاحِـضاْولا ،
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِفئاْخلا ، َفَلَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِقِطاّنلا ، َناِسل  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِیقِداّصلا ، َدـیِمَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِتابُرُْکلا ، َفِشاک 
ای ُدَهْشَأ  َنیِِعئاّطلا ، َنَکَس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِّلِضُْملا ، َيِداه  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِملْسُْملا ، َدِّیَـس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِحلاّصلا ، َنِیقِداّصلا  َمیِعَز 

َکِحوُر یلَع  ُهللا  یَّلَـص  یلْعـالا ، ُلَـثَْملاَو  يرَْولا ، ُفْهَکَو  يدَْـملا ، ُرَْحبَو  یحُّضلا ، ُسْمَـشَو  یْقثُوـْلا ، ُةَوْرُْعلاَو  يدُْـهلا ، یَلَع  َکَّنِإ  َيـالْوَم 
«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  َمَّلَسَو  ِِهلآو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا ، ِلوُسَر  ِّمَع  ِساّبَْعلا  یَلَعَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلاو  َِکنََدبَو ،

( مالسلا مهیلع  ) عیقب هّمئا  عادو  ترایز 

ِهللا ُۀَمْحَرَو  يدُْهلا  َۀَِّمئَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » وگب ینک ، عادو  ار  عیقب  هّمئا  یتساوخ  نوچ  هک  دنا  هتفگ  سواط  نب  دّیس  یـسوط و  خیـش  موحرم 
اعد سپ  َنیِدِـهاّشلا .» َعَم  اـْنُبتکاَف  َّمُهّللَا  ِْهیَلَع . ُْمْتَللَدَو  ِِهب  ُمْتئِج  اـِمبَو  ِلوُسَّرلِاـبَو  ِهللاِاـب  اـّنَمآ  َمـالَّسلا ، ُمُْکیَلَع  ُأَْرقَأَو  َهللا  ُمُکُعِدْوَتْـسَأ  ُُهتاـکََربَو ،

. دشابن وت  ترایز  نیرخآ  نیا  و  دنادرگ ، وت  بیصن  ار  ناشیا  ترایز  رگید  راب  هک  هاوخب  دنوادخ  زا  و  نکرایسب ،

( مالسلا امهیلع  ) بلّطملادبع نب  ساّبع  ترایز 

نایماح زا  هدرک و  رایسب  ياه  يراکادف  مالسا  هار  رد  و  دراد ، الاو  یماقم  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  يومع  بلّطملادبع ، نب  سابع 
هدـش لـقن  راوگرزب  نآ  يارب  تراـیز  نیا  تاـّنجلا  حاـتفم  رد  تسا . عیقب  ناتـسربق  رد  وا  ربق  هک  هدوب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 
«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ِۀَیاقِّسلا  َبِحاص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َّمَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِبلَّطُْملاِْدبَع ، ُْنب  ُساّبَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » تسا

( مالسلا امهیلع  ) نینمؤملاریما یمارگ  ردام  دسا  تنب  همطاف  ترایز 

یبا نب  ّیلع  نوچ  مه  يدـنزرف  و  دوب ، هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  ّصاـخ  مارتـحا  دروم  ماـقم و  یلاـع  ناـنز  زا  دـسا ، تنب  همطاـف 
هّیدعس همیلح  ربق  کیدزن  هرّدخم  نآ  ربق  دنا  هتفگ  یضعب  نکل  تسا ، عیقب  هّمئا  روبق  کیدزن  ناشیا  ربق  دروآ . ایند  هب  ( مالسلا هیلع  ) بلاط

یلَع ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِِّیبَن  یلَع  ُمالَّسلَا  : » ییوگ یم  هّللجم  يوناب  نآ  ربق  دزن  دشاب . یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هیاد 
، َنیَِملاْعِلل ًۀَـمْحَر  ُهللا  ُهَثََعب  ْنَم  یلَع  ُمالَّسلَا  َنیِرِخْالا ، ِدِّیَـس  دَّمَُحم  یلَع  ُمـالَّسلَا  َنِیلَّوـالا ، ِدِّیَـس  دَّمَُحم  یلَع  ُمـالَّسلَا  َنِیلَـسْرُْملا ، ِدِّیَـس  دَّمَُحم 

ُمالَّسلَا ُۀَّیِـضْرَْملا ، ُۀَـقیِّدِّصلا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِۀَّیِمِـشاْهلا ، دَـسَا  ِْتِنب  َۀَـمِطاف  یلَع  ُمالَّسلَا  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَـمْحَرَو  ُِّیبَّنلا  اَهُّیَأ  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 
ِدِّیَـس َةَِدلاو  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  دَّمَُحم  َۀَِلفاک  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُۀَّیِـضَّرلا ، ُۀَـمیِرَْکلا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُۀَّیِقَّنلا ، ُۀَّیِقَّتلا  اَُهتَّیَأ  ِْکیَلَع 

ِْکیَلَع ُمالَّسلَا  ِنیِمالا ، ِهللا  ِِّیلَِول  اُهتَِیبَرت  ْنَم  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  ِهللا  ِلوُسَر  یلَع  اُهتَقَفَـش  ْتَرَهَظ  ْنَم  ای  ِْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  َنیِّیِـصَْولا ،
، َۀـَنامالا ِْتیَّدَأَو  َۀـَلافَْکلا ، ِْتنَـسْحَأ  ِکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُُهتاکََربَو ، ِهللا  ُۀَـمْحَرَو  ِكِدـَلَو ، یلَعَو  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِرِهاّـطلا ، ِِکنَدـَبَو  ِکِـحوُر  یلَعَو 

ًۀَقِفْشُم ِِهتَِیبْرَِتب ، ًۀَِلفاک  ِِهتَمِْعِنب ، ًةَرِْصبَتْسُم  ِِهتَُّوُبِنب ، ًۀَفِرَتْعُم  ِِهقْدِِصب ، ًۀَنِمُْؤم  ِهِّقَِحب ، ًۀَفِراع  ِهللا ، ِلوُسَر  ِْظفِح  ِیف  ِْتَغلابَو  ِهللا ، ِةاضْرَم  ِیف  ِتْدَهَتْجاَو 
، ًۀَّیِکَز ًةَرِهاط  ًۀَّیِضْرَم ، ًۀَیِضار  ِنایْدالا ، ِفَرْشَِأب  ِکُّسَمَّتلاَو  ِنامیِْالا  یَلَع  ِْتیَضَم  ِکَّنَأ  ُدَهْشَأَو  ُهاضِر ، ًةَراتُْخم  ِِهتَمْدِخ ، یلَع  ًۀَِفقاو  ِهِسْفَن ، یلَع 

یلَع ِیْنتِّبَثَو  اِهتَرایِِزب ، ِینْعَْفناَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهَّللَا  ِكاوْأَمَو ، َِکلِْزنَم  َۀَّنَْجلا  َلَعَجَو  ِكاضْرَأَو ، ِْکنَع  ُهللا  َیِضَرَف  ًۀَّیِقَن ، ًۀَّیِقَت 
َرِخآ ُْهلَعَْجت  َّمُهّللَا ال  َنیِرِهاّطلا ، اَهِدالْوَأ  َعَمَو  اهَعَم  ِینْرُـشْحاَو  اهَتَقَفاُرم ، ِیْنقُزْراَو  اِهتَّیِّرُذ ، نِم  ِۀَِّمئالا  َۀَعافَـشَو  اهَتَعافَـش  ِیْنمِرَحت  الَو  اِهتَّبَحَم ،

ای َِکتَمْحَِرب  اِهتَعافَـش ، ِیف  ِیْنلِخْدَأَو  اِهتَْرمُز ، ِیف  ِینْرُـشْحاَف  ِینَْتیَّفََوت  اذِإَو  ِینَْتیَْقبَأ ، ام  ًادـَبَأ  اـْهَیلِإ  َدْوَْعلا  ِیْنقُزْراَو  اـهاّیِإ ، ِیتَراـیِز  ْنِم  ِدـْهَْعلا 
ِةَرِخْالا ِیفَو  ًۀَنَسَح  اْینُّدلا  ِیف  اِنتآَو  ِتانِمْؤُْملاَو ، َنِینِمْؤُْملا  ِعیِمَِجلَو  َّيَِدلاِولَو  ِیلرِفِْغا  َْکیََدل ، اِهَتلِزنَمَو  َكَدنِع  اهِّقَِحب  َّمُهّللَا  َنیِمِحاّرلا . َمَحْرَأ 

«. ِراّنلا َباذَع  َِکتَمْحَِرب  اِنقَو  ًۀَنَسَح ،
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( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترضح  نارتخد  ترایز 

هتـشاد هّیقر » و« موثلک » ّما  «، » بنیز  » ياه مان  هب  مه  يرگید  نارتخد  مالـسلا ) اـهیلع  ) ارهز همطاـف  زا  ریغ  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 
ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  :» ییوگ یم  نینچ  باوث ، دیما  هب  یتسیا و  یم  ناشروبق  کیدزن  نانآ ، ترایز  يارب  دـشاب . یم  عیقب  رد  ناشربق  هک  تسا 
ِهللا ُۀَمْحَرَو  َنیِعَمْجَأ ، ِْقلَْخلا  یَلَع  ُهللا  ُهَراتْخا  ِنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِیلَـسْرُْملاَو ، ِءاِیْبنالا  ِعیِمَج  َةَْوفَـص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  َلوُسَر 
یلَع ُهَلَّضَفَو  ِءامَّسلا ، ِیف  ُهللا  ُهیفَطْصا  ِنَم  ِتاَنب  یلَع  ُمالَّسلَا  یبَتْجُْملا ، ِِّیبَّنلا  ِتاَنب  یلَع  ُمالَّسلَا  یفَطْصُْملا ، ِدِّیَّسلا  ِتاَنب  یلَع  ُمالَّسلَا  ُُهتاکََربَو ،

، ِلوُسَّرلا ِِّیبَّنلا  ِتاـَنب  یلَع  ُمـالَّسلَا  ِلـِیلَْخلا ، َمیِهاْربِإ  َِۀلالُـسَو  َلیِعامْـسِإ ، ِلْـسَن  ْنِم  ِلـِیلَْجلا ، ِدِّیَّسلا  ِۀَّیِّرُذ  یلَع  ُمـالَّسلَا  يرَْولاَو ، ِۀَّیِرَْبلا  ِعیِمَج 
، ِباْسنالا ِتارِهاّطلاَو  ِباسْحالا ، ِتافیِرَّشلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  َۀَّیَقُرَو ، َمُوْثلُک  ِّمُأَو  َبَْنیَز  یلَع  ُمـالَّسلَا  ِلُوتَْبلا ، ِءارْهَّزلا  َۀَـمِطاف  ِتاوَخَا  یلَع  ُمـالَّسلَا 

«. ُُهتاکََربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  مِشاهَو ، فانَمِْدبَعَو  ِِبلَّطُْملاِْدبَع  ِمِخافالا ، ِمِراکالا  ِدادْجالا  َِۀلالُسَو  ِمِظاعالا ، ِءابْالا  ِتاَنب  یلَع  ُمالَّسلَا 

( مالسلا امهیلع  ) راّیط رفعج  دنزرف  هّللادبع  بانجو  لیقع  بانج  ترایز 

ربق تسا . ( مالـسلا اهیلع  ) بنیز ترـضح  رـسمه  راّیط ، رفعج  رـسپ  هللادـبع  دنتـسه . بلاط  یبا  نب  ّیلع  ناردارب  ود  ره  راّیط  رفعج  لـیقع و 
، ِبلاطیبَا َْنب  َلیِقَع  ای  انَدِّیَـس  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » ییوگ یم  نینچ  راوگرزب  ود  نیا  ترایز  رد  دراد . رارق  عیقب  رد  رفعج  نب  هللادـبع  لیقع و 

ِّمَع َْنبااَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِبِیبَح  ِّمَع  َْنبااَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِِّیبَن  ِّمَع  َْنبااَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  ِّمَع  َْنبا  اَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 
ِلوُسَر ِباحْصَأ  ْنِم  امَُکلْوَح  ْنَم  یلَعَو  ِنانِْجلا ، ِیف  ِراّیَّطلارَفْعَج  ِْنب  ِهللاِْدبَع  یلَع  ُمالَّسلَا  یـضَتْرُْملا ، ِّیلَع  اخَأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  یفَطْـصُْملا ،
ُۀَمْحَرَو امُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  امُکیوْأَمَو ، امُکَّلَحَم  َو  امُکَنَکْـسَم  َو  امَُکلِْزنَم  َۀَّنَْجلا  َلَعَج  َو  اضِّرلا ، َنَسْحَأ  امُکاضْرَأ  َو  اـمُْکنَع  یلاـعَت  ُهللا  َیِـضَر  ِهللا 

«. ُُهتاکَربَو ِهللا 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  دنزرف  میهاربا ، ترایز 

تـشذگرد درک . رادـغاد  ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ ربمغیپ  تفر و  ایند  زا  یکدوک  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  رـسپ  میهاربا ،
تسا و ناشف  کشا  مشچ  : » دومرف یم  تخیر و  یم  کشا  دنزرف ، گوس  رد  ترـضح  نآ  تخاس و  نیگمغ  تّدـش  هب  ار  ربمایپ  میهاربا ،

نیا ح1 ) ص142 ، ح35 و ج77 ، ص235 ، ج16 ، راحب ، «.) ددرگ نامراگدرورپ  يدونشوخان  بجوم  هک  میوگ  یمن  ینخس  یلو  نیگمغ ،
کیدزن عیقب ، ناتسربق  رد  وا ، ترایز  يارب  دش . هدرپس  كاخ  هب  عیقب  رد  دوب ، هلآ ) هیلع و  هللا  یلـص  ) ربمایپ دیدش  هقالع  دروم  هک  دنزرف ،

ُمالَّسلَا ِهللا ، ِّیِفَـص  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِبِیبَح  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِِّیبَن  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  یلَع  ُمالَّسلَا  : » ییوگ یم  نینچ  یتسیا و  یم  وا  ربق 
ِعیِمَج یلَع  ُمالَّسلَا  ، ِِهئامَـسَو ِهِضْرَأ  ِیف  ِهِْقلَخ  ْنِم  ِهللا  ِةَرَیِخَو  َنِیلَـسْرُْملا ، ِمَتاخَو  ِءاـِیْبنالا  ِدِّیَـس  ِهللاِدـْبَع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُمـالَّسلَا  ، ِهللا ِّیَِجن  یلَع 

، ُۀَـیِکاّزلا ُحوُّرلا  اَُهتَّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِحلاّصلا ، ِهللاِدابِع  یلَعَو  اْنیَلَع  ُمالَّسلَا  ، َنیِِحلاّصلاَو ِءادَـهُّشلا  َو  ِءادَـعُّسلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهلُـسُرَو ، ِهللا  ِءاِیْبنَأ 
ِْریَخ َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُۀَـیِکاّزلا ، ُۀَمَـسَّنلا  اَُهتَّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُةَرِهاّطلا ، ُۀـَلالُّسلا  اَُهتَّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُۀَـفیِرَّشلا ، ُسْفَّنلا  اَُهتَّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا 

ُمالَّسلَا ِریِذَّنلا ، ِریِـشَْبلا  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  يرَْولا ، ِۀَّفاک  یلِإ  ِثوُْعبَْملا  َْنبااَی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  یبَتْجُْملا ، ِِّیبَّنلا  َْنبااَـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  يرَْولا ،
َْنبااَی َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِّناْجلاَو ، ِْسنِْالا  َیلِإ  ِلَسْرُْملا  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِنآْرُْقلِاب ، ِدَّیَؤُْملا  َْنبااَی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِرِینُْملا ، ِجارِّسلا  َْنبااَـی  َکـْیَلَع 

ِهللا ُۀَـمْحَرَو  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِۀَـمارَْکلِاب ، ُهللا  ُهابَح  ْنَم  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِۀَـمایِْقلا ، َمْوَی  ِعیِفَّشلا  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِۀَـمالَْعلاَو ، ِۀَـیاّرلا  ِبِحاص 
ًایِکاز ًابِّیَط  ِْهَیلِإ  َکَلَقَنَف  ُهَمارَحَو ، َُهلالَح  َکَفِّلَُکی  َْوأ  ُهَماکْحَأ ، َْکیَلَع  َُبتْکَی  ْنَأ  َْلبَق  ِهِماـْعنِإ  َراد  َکـَل  ُهللا  َراـتِْخا  ْدَـق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ُُهتاـکََربو ،

اِهب ُّرَقَت  ًةالَص  َْکیَلَع  ُهللا  یَّلَصَو  یلُْعلا ، ِتاجَرَّدلا  َیلِإ  َکَعَفَرَو  يوْأَْملا ، َۀَّنَج  َكَأََّوبَو  سَنَد ، ِّلُک  ْنِم  ًاسَّدَقُم  سََجن ، ِّلُک  ْنِم  ًارِهاط  ًاّیِـضْرَم 
ْنِم َِکتَرَیِخَو  َکِِّیبَنَو  َِکلوُسَر  یلَع  اهافْوَأَو ، َِکتاکََرب  یْمنَأَو  اهاکْزَأَو ، َِکتاوَلَـص  َلَْضفَأ  ْلَـعْجا  َّمُهّللَا  ِِهلُومْأَـم . َرَبْکَأ  ُهُغِّلَُبتَو  ِِهلوُسَر ، ُْنیَع 
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. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  َکـِتَمْحَِرب  َنیِرِهاّـطلا ، ِِهتَْرتِع  ْنِم  َفَّلَخ  اـم  یلَعَو  َنِیبِّیَّطلا ، ِهِدـالْوَأ  ْنِم  َلَـسَن  ْنَم  یلَعَو  َنیِِّیبَّنلا ، ِمَتاـخ  دَّمَُحم  َکـِْقلَخ ،
، ًةَدیِعَـس ْمِِهب  ِیتایَحَو  ًاروُفْغَم ، ْمِِهب  ِیْبنَذَو  ًاروُکْـشَم ، ْمِِهب  ِییْعَـس  َلَعَْجت  ْنَأ  َکِِّیبَن  ِلَْجن  َمیِهاْربِإَو  َکِّیِفَـص ، دَّمَُحم  ِّقَِحب  َکـُلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا 

َِیل ْنِسْحَأَو  َّمُهّللَا  ًةَدوُمْحَم . ْمِِهب  ِینوُؤُشَو  ًةَدوُعْـسَم ، ْمِِهب  يِروـُمُأَو  ًۀَّیِـضْرَم ، ْمِِهب  ِیلاـْعفَأَو  ًۀَّیِـضْقَم ، ْمِِهب  یِِجئاوَـحَو  ًةَدـیِمَح ، ْمِِهب  ِیتَِبقاـعَو 
ْكِرْشَأَو َکَنامَأَو ، َکَناوْضِر  ِیْنقُزْراَو  َکَنانِج ، یِّنِکْـسَأَو  ََکباَوث ، ِینْحَْنماَو  ََکباقِع ، ِیْنبِّنَج  َّمُهّللَا  قیِـضَو . ّمَه  َّلُک  یِّنَع  ْسِّفَنَو  َقِیفْوَّتلا ،

َّبَر َنیِمآ  ِتاِحلاّصلا ، ِتاِیقاْبلا  ُِّیلَو  َکَّنِإ  َتاْومالاَو ، ْمُْهنِم  َءایْحالَا  ِتاـنِمْؤُْملاَو ، َنِینِمْؤُْملا  َعیِمَجَو  يِدـْلُوَو  َّيَدـِلاو  ِیئاـعُد  ِحـِلاص  ِیف  ِیل 
«. َنیَِملاْعلا

( مالسلا امهیلع  ) قداص ماما  دنزرف  لیعامسا  ترایز 

هب دـندرک و  ادـیپ  داقتعا  وا  تماما  هب  قداص  ماما  زا  سپ  نایعیـش  زا  يا  هّدـع  و  دوب ، مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماما  گرزب  دـنزرف  لیعامـسا ،
ترایز رد  دوب . ترضح  نآ  مارتحا  دروم  تشاد و  هدیقع  مظاک  یسوم  ماما  شردارب  تماما  هب  دوخ  هچ  رگا  دندش ، فورعم  هّیلیعامسا » »

، ِنیَـسُْحلا َو  ِنَسَْحلا  ِْنیَدِّیَـسلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  اضِّرلا ، یَـضَترُْملا  َکِیبَأ  یلَع  ُمـالَّسلَا  یفَطْـصُْملا ، َكِّدَـج  یلَع  ُمـالَّسلَا  : » ییوگ یم  لیعامـسا 
ِروُُحب ِةَرِخاْفلا ، ِسوُفُّنلا  یَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِرِهاّطلا ، ِۀَِّمئالا  ِّمُأ  َۀَـمِطاف  یلَع  ُمالَّسلَا  َنیَِملاـْعلا ، ِءاـِسن  ِةَدِّیَـس  ِّمُأ  َنِینِمْؤُْملا  ِّمُأ  َۀَـجیِدَخ  یلَع  ُمـالَّسلَا 

ُصْخَّشلا اَهُّیَأ  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ، ِّقَْحلا ِةالُوَو  ِْقلَْخلا  ِۀَِّمئَأ  ِةَرِخَّنلا ، ِماظِْعلا  َیلِإ  ِحوُّرلا  ِدْوَع  َدـْنِع  ِیئاـِیلْوَأ  َو  ِةَرِخْـالا ، ِیف  ِیئاعَفُـش  ِةَرِخاّزلا ، ِمُولُْعلا 
ِمْوَی یلِإ  ِهِدـْلُو  ِیف  َۀَـمامِْالا  َّنَأَو  ُهابَتُْجمَو ، ُهُِّیلَو  ًاِّیلَع  َّنَأَو  ُهیفَطْـصُمَو ، ُهُدـْبَع  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  ِمیِرَْکلا ، ِرِهاّـطلا  ُِفیرَّشلا ،

«. َنوُدِهَتُْجم ْمِهِرْصَن  ِیفَو  َنوُدِقَتْعُم ، َِکلِذل  ُنَْحنَو  ِنیِقَْیلا ، َْملِع  َِکلذ  ُمَْلعَن  ِنیِّدلا ،

( مالسلا اهیلع  ) هّیدعس همیلح  ترایز 

( ربمایپ ّدـج   ) بلّطملادـبع زا  یکدوک  رد  ار  ترـضح  نآ  هک  دوب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  یعاضر  ردام  هیاد و  هّیدعـس ، همیلح 
یگیاد راـختفا  هک  ناـبرهم  هفطاـع و  اـب  ینز  درک . شگرزب  داد و  ریـش  وا  هـب  و  درب ، هّـکم  نوریب  رد  دوـخ  هلیبـق  ناـیم  تـفرگ و  لـیوحت 
ُمالَّسلَا : » ییوگ یم  نینچ  نأّشلا  میظع  يوناب  نآ  ترایز  رد  دوب . ترـضح  هقالع  مارتحا و  دروم  و  تشاد ، ار  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

ِْکیَلَع ُمالَّسلَا  یفَطْـصُْملا ، َّمُأ  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِبِیبَح  َّمُأ  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِّیِفَـص  َّمُأ  اـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َّمُأ  اـی  ِکـْیَلَع 
ِهللا ُۀَمْحَرَو  ِكاوْأَم ، َو  َِکلِْزنَم  َۀَّنَْجلا  َلَعَجَو  ِكاضْرَأَو ، ِْکنَع  یلاعَت  ُهللا  َیِـضَرَف  ِۀَّیِدـْعَّسلا ، َۀَـمِیلَح  ای  ِْکیَلَع  ُمالّـسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  َۀَعِـضُْرمای 

«. ُُهتاکََربَو

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  ياه  هّمع  ترایز 

مه رانک  رد  عیقب  رد  مالسلا ) هیلع  ) لضفلاوبا ترـضح  ردام  نینبلا  ّما  بلّطملادبع و  نارتخد  هکتاع ،» هّیفـص و   » راوگرزب يوناب  ود  نیا  ربق 
هیلع هللا  یلـص  ) مالـسا ربمایپ  اب  و  دـش ، ناملـسم  مالـسا  روهظ  زاغآ  رد  و  دوب ، رعاش  بیدا و  لامک و  اب  عاجـش ، ینز  هّیفـص ، دـنراد . رارق 
ایند زا  یگلاس  نس 73  رد  يرجه  لاس 20  رد  و  دوب ، رـضاح  مه  قدـنخ  دُُـحا و  گنج  رد  دومن . ترجه  هنیدـم  هب  و  درک ، تعیب  هلآو )

ترایز رد  درک . ترجه  هنیدـم  هب  رجاهم  ناناملـسم  هارمه  و  تشاد ، رارق  ربمایپ  هباحـص  فیدر  رد  و  دوب ، نامیا  اب  ینز  زین  هکتاع  تفر .
ِِّیبَن ْیَتَّمَع  ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  ْیَتَّمَع  ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » ییوگ یم  هکتاع  هّیفص و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترضح  هّمع  ود 

ِهللا ُۀَـمْحَرَو  امَُکلِْزنَم  َۀَّنَجلا  َلَعَجَو  امُْکنَع  یلاعَت  ُهللا  َیِـضَر  یفَطْـصُْملا ، ِیَتَّمَع  ای  امُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِبِیبَح  ْیَتَّمَع  اـی  اـمُْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ،
«. ُُهتاکََربَو
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( مالسلا هیلع  ) لضفلاوبا ترضح  ردام  نینبلا  ّما  ترایز 

تداهـش زا  سپ  هک  دوب  صـالخا  اـب  بیجن و  لـضاف و  فراـع و  عاجـش و  دیـشر ، ینز  تسا ، مازح  رتخد  همطاـف »  » شماـن هک  نینبلا ، ّما 
نامثع رفعج و  هّللادبع ، سابع ، ياهمان  هب  دیشر  دنزرف  راهچ  بحاص  و  دمآ ، رد  نینمؤملاریما  يرسمه  هب  مالـسلا ،) اهیلع  ) ارهز ترـضح 

البرک يادهش  يارب  نینبلا  ّما  دندیشون . تداهش  تبرش  و  دندیگنج ، مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  باکر  رد  البرک ، رد  رفن  راهچ  ره  هک  دش 
ّما ترایز  رد  دوب . ادهـش  البرک و  دای  نارگاـیحا  زاو  دورـس ، یم  رعـش  ناـشیاثر  رد  و  درک ، یم  يرادازع  هنیدـم  رد  دوخ  دیهـش  راـهچ  و 

، َنِینَْبلا َّمُأ  ای  ِْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنِینِمْؤُملاِریِمَأ ، َۀَـجْوَز  ای  ِْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِِّیلَو  َۀَـجْوَز  اـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  : » ییوگ یم  مالـسلا ) اـهیلع  ) نینبلا
ِهللا ُۀَـمْحَرَو  ِکیوْأَمَو ، َِکلِْزنَم  َۀَّنَجلا  َلَعَجَو  ِْکنَع ، یلاعَت  ُهللا  َیِـضَر  ِبلاط ، ِیبَأ  ِْنب  ِِّیلَع  َنِینِمْؤُْملاِریِمَأ  ِْنب  ِساـّبَْعلا  َّمُأ  اـی  ِکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا 

«. ُُهتاکََربَو

روبق لها  ترایز 

ُمالَّسلَا  » ِمیِحَّرلا ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب  دوش : یم  هدناوخ  اه  ناتـسربق  رگید  رد  عیقب و  رد  نوفدـم  هنمؤم  نمؤم و  تاوما  رگید  يارب  ترایز  نیا 
َّالِإ َهلِإ  ْنِم ال  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  َلْوَق ال  ُْمتْدَـجَو  َْفیَک  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  ِّقَِحب ال  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  َلْهَأ ال  ای  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  ِلـْهَأ ال  ْنِم  ُهللا ، ـَّالِإ  َهلِإ  ـال  ِلـْهَأ  یلَع 
ُِّیلَو ٌِّیلَع  ِهللا  ُلوُسَر  ٌدَّمَُحم  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  َلاق ال  ْنَم  ِةَْرمُز  ِیف  انْرُـشْحاَو  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  َلاق ال  ْنَِمل  ْرِفِْغا  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  ِّقَِحب ال  ُهللا ، َّالِإ  َهلِإ  اـی ال  ُهللا ،

تدابع لاس  هاجنپ  باوث  لاعتم  دنوادخ  دورب ، روبق  لها  ترایز  يارب  ناتسربق  هب  سک  ره  هدش  تیاور  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملاریما زا  ِهللا .»
هروس هبترم  تفه  سک  ره  تسا  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمغیپ  زا  دشخبب . ار  شنیدلاو  وا و  هلاس  هاجنپ  هانگ  و  دیامرف ، اطع  وا  هب 

شباوث و  دنک ، ادخ  شتسرپ  هک  دتسرف  یم  وا  ربق  دزن  ار  يا  هتـشرف  لاعتم  دنوادخ  دناوخب ، ینمؤم  ربق  دزن  ار  رْدَقلا "  ِۀَْلَیل  ِیف  ُهاْنلَْزنَأ  ّانِإ  " 
ات دنک ، فرطرب  وا  زا  ار  لوه  نآ  دنوادخ  دسرب ، تمایق  لاوها  زا  یلوه  ره  هب  دوش  تمایق  زور  نوچ  سپ  دـسیون . یم  ّتیم  نآ  مان  هب  ار 

. دوش تشهب  لخاد  هکنیا 

( مالسلا امهیلع  ) بلّطملادبع نب  هّللا  دبع  ترضح  ترایز 

زا هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  تدالو  زا  لبق  ماش و  رفس  زا  تعجارم  زا  سپ  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  ترضح  یمارگ  ردپ 
ناتسبش لخاد  رد  مرح ، هعسوت  حرط  زا  سپ  هک  تشاد  رارق  یّلَـصُم » ّلحم  رد  مالّـسلا  باب   » يور هبور  ًابیرقت  راوگرزب  نآ  ربق  تفر ، ایند 

ای َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َِّیلَو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » وگب ترـضح  نآ  ترایز  رد  تسین . مولعم  نآ  قیقد  ياـج  نونکا  مه  تفرگ و  رارق  دجـسم 
ِنَم ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِءاِیْبنالا ، ِمَتاخ  َدـِلاو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  ِرُون  َعَدْوَتْـسُم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِهللا ، َرُون  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، َنیِمَأ 

ُمالَّسلَا ِنیِمالا ، ِقِداّصلا  ِهللا  ِلوُسَر  َرُون  ِنیِکَْملا  ِرِهاّطلا  ِبِّیَّطلا  ِِهْبلُـص  ِیف  ُهللا  ََعدَْوأ  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُۀَعِینَْملا ، ُۀَنامالاَو  ُۀَـعیِدَْولا  ِْهَیلِإ  یهَْتنا 
َِکنیِد ِیف  َْتنُکَو  ِِهلوُسَر ، ِیف  َنیَِملاْعلا  ِّبَر  ْنَع  َۀَنامالا  َْتیَّدَأَو  َۀَّیِـصَْولا ، َتْظِفَح  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  َنِیلَـسْرُْملاَو ، ِءاِیْبنالا  ِدِّیَـس  َِدلاو  ای  َْکیَلَع 

، ِِهلوُسَر ِیف  ِهللا  ِتاضْرَم  یلَع  َِکتافَو ، َدـَْعبَو  َِکتایَح  ِیف  ِهللا  ِلِیلَخ  َمیِهاْربِإ  َكِّدَـج  ِجاـْهنِم  یلَع  ِهللا  َنیِد  َْتعَبَّتا  َکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو  نیِقَی ، یلَع 
ُهللا یَّلَـصَف  ُمالَّسلا ، ُمِْهیَلَع  َنیِرِهاّطلا  ِۀَِّمئـالاَو  ُمـالَّسلا ، ِْهیَلَع  َنِینِمْؤُملا   ِ ریِمَأ ِۀَـیالِوَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ِهللا  یَّلَـص  ِهللا  ِلوُسَر  ِةَُّوُبِنب  َْتقَّدَـصَو  َتْرَْرقَأَو 

«. ُُهتاکَربَو ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ًاتِّیَمَو ، ًاّیَح  َْکیَلَع 

( مالسلا امهیلع  ) بلّطملادبع نب  هللادبع  ترضح  مود  ترایز 

ُمالَّسلَا َلیِعامْـسِإ ، ِحـِیبَّذل  َْنبااَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِلِیلَْخلا ، ِۀَـحْوَد  ْنِم  عْرَف  َةَرَیِخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِلِیثالا ، ِدْـجَْملا  َبِحاص  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلَا  »
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ِرُوِنب ْتَءاضَأ  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِراهْطالا ، ِۀَِّمئالا  َِدلاوَو  ِراّرَْکلا ، ِّیِصَْولا  َّمَعَو  ِراتْخُْملا ، ِِّیبَّنلا  َابَأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِراْربالا ، ََۀلالُـس  ای  َْکیَلَع 
َمَلْـسَأَف َلیِعامْـسِإ ، ِهِّدَج  َکَلْـسَم  َکَلَـس  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  فانَم ، ِْدبَع  ِلآ  َفُسُوی  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِءامَّسلا ، ُفارْطَأ  ِِهتَدالِو  َدـْنِع  ِِهنِیبَج 
َفَرْـشَأ ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِةَُّوبُّنلا ، ِرُون  َلِماح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُهابَأَو ، ُهللا  ُهاطْعَأَف  ُهَلَّبَقَتَف  ُهادَف ، اِمب  ُهللا  ُهادَـف  ْنَم  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ُهََحبْذَِـیل ، ِهِیبَِال 

ِهللا ُۀَـمْحَرَو  َنیِرِهاّطلا ، َْنباَو  َنیِرِهاّطلا ، َدـَْعب  َنیِرِهاّطلا  َابَأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِِّیبَّنلا ، ِمَتاخ  َدـِلاو  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِةَُّوُنْبلاَو ، ِةَُّوبُْـالا  ِیف  ِساـّنلا 
«. ُُهتاکََربَو

دُحُا يادهُش  ریاس  هزمح و  ترضح  ترایز  تلیضف 

یلو دندش ، زوریپ  ناناملسم  ادتبا  هک  داتفا  قاّفتا  راّفک  ناناملسم و  نایم  یگنج  دُُحا  هوک  هنماد  رد  هنیدم ، لامش  رد  يرجه  مّوس  لاس  رد 
رخف دندش . دیهـش  ناناملـسم  زا  رفن  داتفه  زا  شیب  هجیتن  رد  و  دندرک ، یچیپرـس  يربهر  نامرف  زا  يا  هّدع  فّلخت ، رثا  رد  دـعب  هلحرم  رد 

ترضح زا  دُحا . ناتسربق  رد  دُُحا  يادهش  رگید  و  مالسلا ) هیلع  ) هزمح ترضح  ترایز  تسا  بحتسُم  هتشون : هّیرخف  هلاسر  رد  نیقّقحملا 
خیش تسا . هدرک  افج  نم  هب  دیامنن ، ترایز  ار  هزمح  میومع  دنک و  ترایز  ارم  سک  ره  هک  تسا  لقن  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر 

یم مامتها  ادهـش  ناشیا و  ترایز  هبو  دومرف  یم  رما  هزمح  ربق  ترایز  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  هک  هدومرف  هللا ) همحر  ) دـیفم
زا و  دومن . یم  تبظاوم  راوگرزب  نآ  ربق  ترایز  رب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  تلحر  زا  سپ  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح  درک .

رانک رد  و  دنور ، یم  ترـضح  نآ  یمارگ  يومع  ترایز  هب  ناناملـسم  هک  تسا  هدش  ّتنـس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  نامز 
هب هتفه  ره  هبنش  جنپ  هبنشود و  ياهزور  ردپ  تلحر  زا  سپ  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ترضح  هک  تسا  ثیدح  ردو  دننک . یم  گنرد  شربق 

هیلع هللا  یلص  ) ادخ لوسر  عضوم  اج  نیا  دومرف : یم  دُُحا ، گنج  هنحص  رد  ناناملـسم  عضاوم  هب  هراشا  اب  تفر و  یم  ادهُـش  روبق  ترایز 
دودح مهیلع  هّللا  ناوضر  دُُـحا  يادهـش  درک . یم  اعدو  درازگ  یم  زامن  اج  نآ  رد  رگید  یلقن  هبو  نیکرـشم ، ناکم  نیا  رد  و  دوب ، هلآو )

. دنشاب یم  رفن  داتفه 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ يومع  هزمح  ترضح  ترایز 

ِْهیَلَع ُهللا  یَّلَـص  ِهللا ، ِلوُسَر  َّمَع  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  : » ناوخب ار  ترایز  نیا  تسیاـب و  شربق  دزن  یتفر  دُُـحا  رد  ترـضح  نآ  تراـیز  هب  نوچ 
، َکِسْفَِنب َتْدُجَو  َّلَجَو ، َّزَع  ِهللا  ِیف  َتْدَهاج  ْدَق  َکَّنَأ  ُدَهْشَأ  ِِهلوُسَر ، َدَسَأَو  ِهللاَدَسَأ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِءادَهُّشلا ، َْریَخ  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلَا  ِِهلآَو ،

ِلوُسَر یلِإ  ًابِّرَقَتُمَو  َِکتَرایِِزب ، َّلَجَو  َّزَع  ِهللا  َیلِإ  ًابِّرَقَتُم  َُکْتیَتَأ  یِّمُأَو ، َْتنَأ  ِیبَِأب  ًابِغار ، ُهَناْحبُـس  ِهللا  َدـْنِع  امِیف  َْتنُکَو  ِهللا ، َلوُسَر  َتْحَـصَنَو 
یلَع ُْتیَنَج  اِمب  ِیْلثِم  اهَّقَحَتْسا  ران  ْنِم  َك  ًاذِّوَعَتَم  یِسْفَن  َصالَخ  َِکتَرایِِزب  یِغَْتبَأ  ِۀَعافَّشلا ، ِیف  َْکَیلِإ  ًابِغار  َِکلِذب ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  ِهللا 

، ِراّنلا َنِم  ِیتَبَقَر  َكاکَف  ًاِبلاط  ةَدـیَِعب ، ۀَّقُـش  ْنِم  َُکْتیَتَأ  یِّبَر ، ِۀَـمْحَر  َءاجَر  َْکَیلِإ  ًاعِزَف  يِرْهَظ ، یلَع  اُهْتبَطَتْحا  ِیتَّلا  ِیبُونُذ  ْنِم  ًابِراه  یِـسْفَن ،
يِْرقَف َمْوَی  ًاعیِفَـش  ِیل  ْنُکَف  ِۀَمْحَّرلا ، ِْتَیب  َلْهَأ  ْمُْکنِم  ِیل  ًاْریَخ  ِْهَیلِإ  ُعَْزفَأ  ًادَحَأ  ْدِجَأ  َْملَو  یِّبَر ، َطَخْـسَأ  ام  ُْتیَتَأَو  ِیبُونُذ ، يِرْهَظ  ْتَرَقْوَأ  ْدَقَو 

، ِِهتَلِِصب ُهللا  َِینَرَمَأ  ْنَّمِم  َْتنَأَو  ًادَْرفُم ، َْکَیلِإ  ُتْرِصَو  ًایِکاب ، َكَْدنِع  ِیتَْربَع  ُْتبَکَسَو  ًابوُرْکَم ، َُکْتیَتَأَو  ًانوُزْحَم ، َْکَیلِإ  ُتْرِس  ْدَقَف  ِیتَجاحَو ،
ْنَم یقْـشَی  ْتَیب ال  ُلْهَأ  ُْمْتنَأ  ُهَْدنِع ، ِجـِئاوَْحلا  َبَلَط  ِینَمَْهلَاَو  ِْهَیلِإ ، ِةَدافِْولا  ِیف  ِینَبَّغَرَو  ِهِّبُِحل ، ِینادَـهَو  ِِهلْـضَف ، یلَع  ِینَّلَدَو  ِهِِّرب ، یلَع  ِینَّثَحَو 
یلَع ِّلَص  َّمُهّللَا  : » ییوگ یم  ینک و  یم  هلبق  هب  ور  سپ  ْمُکیداع .» ْنَم  ُدَعْـسَی  الَو  ْمُکاوْهَی ، ْنَم  ُرَـسْخَیالَو  ْمُکاـتَأ ، ْنَم  ُبیِخَیـالَو  ْمُکّـالََوت ،

َِکتْقَمَو َکِطَخَـسَو  َکـِتَمِْقن  ْنِم  ِینَریُِجِیل  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  َکِِّیبَن  ِّمَع  ِْربَِقل  یِموُُزِلب  َکـِتَمْحَِرل  ُتْضَّرَعَت  یِّنِإ  َّمُهّللَا  دَّمَُحم . ِلآَو  دَّمَُحم 
ِْبقاُعت ْنِإَو  َنْزُحالَو ، َّیَلَع  َفْوَخ  الَف  َمْوَْیلا  ِینْمَحَْرت  ْنِاَف  اهِـسْفَن ، ْنَع  ُلِداُجتَو  ْتَمَّدَـق ، اِمب  سْفَن  ُّلُک  ُلَغْـشَتَو  ُتاوْصالا ، ِهِیف  ُُرثْکَت  مْوَی  ِیف 
َءاـِغْتبا َکـَْیلِإ  ِِهب  ُْتبَّرَقَتَو  َکِِّیبـَن ، ِّمَع  ِْربَِـقب  ُْتقَِـصل  ْدَـقَف  ِیتَجاـح ، ِْریَِغب  ِیْنفِرْـصَتالَو  ِمْوَْیلا ، َدـَْعب  ِیْنبِّیَُختـالَو  ، ِهِدـْبَع یلَع  ُةَرْدـُْقلا  َُهل  ًیلْوَمَف 

ْنَأ ُفاخَأ  اـمَو  یِمْرُج ، َمُظَع  ْدَـقَف  یِـسْفَن ، ِۀَـیانِج  یلَع  َکـِتَْفأَِربَو  ِیلْهَج ، یلَع  َکِْـملِِحب  ْدُـعَو  یِّنِم ، ْلَّبَقَتَف  َکـِتَمْحَر ، َءاـجَرَو  َکـِتاضْرَم 
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َْکیَلَع َّنَنوُهَی  الَو  ِییْعَـس ، ْبِّیَُختالَو  ِراّنلا ، َنِم  ِینَُّکف  امِِهبَف  َکِِّیبَن ، ِّمَع  ِْربَق  یلَع  ِیبُّلَقَت  َمْوَْیلا  ِرُْظناَـف  ِباـسِْحلا ، َءوُس  ُفاـخَأ  ْنِکلَو  ِینَِملْظَت ،
ِقیِرَْغلا ِناْریَْحلا  ِفوُْهلَْملا  ِنَع  ًاجِّرَفُم  ایَو  نوُزْحَمَو ، بوُرْکَم  ِّلُک  َثایِغ  اـی  یِِجئاوَح ، ِْریَِغب  ِیْنِبْلقَتـالَو  ِیتْوَص ، َکـْنَع  َّنَبُجَْحتـالَو  ِیلاـِهْتبا ،

ْدَقَف يِدارِْفناَو ، ِیتَْربَعَو  یِعُّرَـضَت  ْمَحْراَو  ًادـَبَأ ، اهَدـَْعب  یقْـشَأ  ـال  ًةَرْظَن  ََّیلِإ  ْرُْظناَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَـصَف  ِۀَـکَلَْهلا ، یَلَع  ِفِرْـشُْملا 
ِءوُِسب ِِهئازَجَو  ِهِدـْبَع  یلَع  ُةَرْدـُْقلا  َُهل  ًیلْوَمَف  ِْبقاُعت  ْنِإ  َّمُهّللَا  ِیلَمَأ ، َّدَُرت  الَف  َكاوِس ، ٌدَـحَأ  ِهیِطُْعیـال  يِذَّلا  َْریَْخلا  ُْتیَّرََحتَو  َكاـضِر ، ُتْوَجَر 

، ِتازافَْملا ُْتعَطَقَو  ِینََدب ، ُْتبَْعتَأ  َو  ِیتَقَفَن ، ُتْدَْـفنَأ  ْدَـقَف  ِیتَدافِوَو ، یِـصوُخُش  َّنَبِّیَُختالَو  ِیتَجاح ، ِْریَِغب  ِیْنفِرْـصَتالَو  َمْوَْیلا ، َّنَبیِخَا  الَف  ِِهْلِعف ،
َءاـِغْتبا ِِهب  ُْتبَّرَقَتَو  ِِهلآَو ، ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَـص  َکِِّیبـَن  ِّمَع  ِْربَِـقب  ُتْذـُلَو  یِـسْفَن ، یلَع  َكَدـْنِع  اـم  ُتَْرثآَو  ِینَْتلَّوَـخ ، اـمَو  َلاـْملاَو  َلـْهالا  ُتـْفَّلَخَو 

«. ُمیِرَکای ُمیِرَکای  َِکتَمْحَِرب  یِمْرُج ، َمُظَعْدَقَف  ِیْبنَذ ، یلَع  َِکتَْفأَِربَو  ِیلْهَج ، یلَع  َکِْملِِحب  ْدُعَف  َِکتاضْرَم ،

دُحُا يادهش  رگید  ترایز 

، ِهّللا ِِّیبَن  یلَع  ُمـالَّسلَا  ِهللا ، ِلوُسَر  یلَع  ُمـالَّسلَا  : » ییوگ یم  نینچ  دنتـسه ، نفد  دُُـحا  هوک  هنماد  رد  هک  دُُـحا  گـنج  يادهـش  تراـیز  رد 
ِنامیِْالا ِْتَیب  َلْهَأ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنُونِمْؤُْملا ، ُءادَهُّشلا  اَهُّیَأ  ْمُْکیَلَع  ُمالَّسلَا  َنیِرِهاّطلا ، ِِهْتَیب  ِلْهَأ  یلَع  ُمالَّسلَا  ِهللاِْدبَع ، ِْنب  ِدَّمَُحم  یلَع  ُمالَّسلَا 

َهللا َّنَأ  ُدَهْـشَأ  ِراّدـلا ، یَبْقُع  َمِْعنَف  ُْمتْرَبَص  اِمب  ْمُْکیَلَع  ٌمالَـس  ُمالَّسلا ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ِِهلوُسَر ، َراْصنَأَو  ِهللا  ِنیِد  َراْصنَأ  ای  ْمُْکیَلَع  ُمـالَّسلَا  ِدـیِحْوَّتلاَو ،
، ُهَنوُد ْمُکِسُْفنَِأب  ُْمتْدُجَو  ِهِِّیبَن ، ْنَعَو  ِهللا  ِنیِد  ْنَع  ُْمْتَببَذَو  ِهِداهِج ، َّقَح  ِهللا  ِیف  ُْمتْدَهاج  ْدَق  ْمُکَّنَأ  ُدَهْشَأَو  ِِهلوُسَِرل ، ْمُکافَطْصاَو  ِِهنیِِدل ، ْمُکَراتْخا 

ِِهناوْضِر ِّلَـحَم  ِیف  ْمُکَهوُجُو  اـنَفَّرَعَو  ، ِءازَْجلا َلَْـضفَأ  ِِهلْهَأَو  ِمالْـسِْالا  ِنَعَو  ِهِِّیبَن  ْنَع  ُهللا  ُمُکازَجَف  ِهللا ، ِلوُسَر  ِجاـْهنِم  یلَع  ُْمْتِلُتق  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأَو 
َبَراح ْدَقَف  ْمَُکبَراح  ْنَم  َّنَأَو  ِهللا ، ُبْزِح  ْمُکَّنَأ  ُدَهْـشَأ  ًاقِیفَر ، َِکئلوُأ  َنُسَحَو  َنیِِحلاّصلاو ، ِءادَهُّشلاَو  َنیِقیِّدِّصلاَو  َنیِِّیبَّنلا  َعَم  ِهِمارْکِإ  ِعِضْوَمَو 

ای ْمُُکْتیَتَأ  َنیِعَمْجَأ ، ِساّنلاَو  ِۀَِکئالَْملاَو  ِهللا  ُۀَـنَْعل  ْمُکَلَتَق  ْنَم  یلَعَف  َنُوقَزُْری ، ْمِهِّبَر  َدـْنِع  ٌءایْحَأ  ْمُه  َنیِذَّلا  َنیِِزئاْفلا ، َنِیبَّرَقُْملا  َنَِمل  ْمُکَّنِإ  َو  َهللا ،
ِهللا ُمالَـس  ْمُْکیَلَعَف  ًاِملاع ، ِلاْعفالا  ِّیِـضْرَمَو  ِلامْعالا  ِفیِرَـش  ْنِم  َقَبَـس  اِمبَو  ًابِّرَقَتُم ، ِهللا  َیلِإ  ْمُِکتَرایِِزبَو  ًافِراع ، ْمُکِّقَِحبَو  ًاِرئاز  ِدـیِحْوَّتلا  َلْهَأ 

، ِْهیَلَع ْمُهَْتیَّفََوت  ام  یلَع  ِینَّفََوتَو  ْمِهِدْصَق ، یلَع  ِیْنتِّبَثَو  ْمِِهتَرایِِزب ، ِینْعَْفنا  َّمُهَّللَا  ُهُطَخَسَو ، ُُهبَـضَغَو  ِهللا  ُۀَنَْعل  ْمُکَلَتَق  ْنَم  یلَعَو  ُُهتاکََربَو ، ُُهتَمْحَرَو 
ِیف ُهاْنلَْزنَأ  ّانِا  هروس "  یناوت  یم  هچ  ره  سپس  و  َنوُقِحال .» ْمُِکب  ُنَْحنَو  ٌطَرَف ، اَنل  ْمُکَّنَأ  ُدَهْشَأ  َِکتَمْحَر ، ِراد  ِّرَقَتْسُم  ِیف  ْمُهَْنَیبَو  ِیْنَیب  ْعَمْجاَو 

. نک هیده  ادهش  نیا  هرّهطم  حاورا  هب  ار  نآ  باوث  ناوخب و  ِرْدَْقلا "  ِۀَْلَیل 

هرّونم هنیدم  رد  هکّربتم  نکاما  دجاسم و 

یگژیو حیرـشت  حیـضوت و  هک  تسا  دایز  يردقب  هرّونم  هنیدم  رد  یمالـسا  دنمـشزرا  ياهانب  راثآ و  مالـسلا  هیلع  تیب  لها  یناهج  زکرم 
رد ییاه  باتک  يربهر ، مظعم  ماقم  هثعب  تاقیقحت  شزومآ و  تنواعم  طسوت  هک  اجنآ  زا  و  دراد ، يا  هناگادـج  باتک  هب  زاـین  نآ ، ياـه 

یماـسا و رکذ  هب  اـهنت  هدوـمن ، رظن  فرـص  تاراـیز ، هیعدا و  باـتک  هارمه  نکاـما ، یفّرعم  زا  اذـل  تسا ، هدـش  رـشتنم  هیهت و  هـنیمز  نـیا 
: دوش یم  افتکا  نانآ  زا  یخرب  تاّبحتسم 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) یبّنلا دجسم 

نآ نامز  رد  نآ  دودـح  دـیدرگ . انب  مالـسا  ردـص  ناناملـسم  یهارمه  کمک و  اب  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا یبن  طّـسوت  دجـسم ، نیا 
متفه لاس  رد  و  دـش ، هتخاـس  اـمرخ  تخرد  زا  نوتـس  هد  اـب  هک  دوب  رتم  برغم 30  هب  قرـشم  زا  و  رتـم ، بونج 35  هب  لامش  زا  ترـضح 

. تفای هعسوت  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هطساو  هب  ربیخ  حتف  زا  سپ  يرجه 

زا دنترابع  دجسم  ّمهم  ياهاج 
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ۀّبق مان  هب  يدـبنگ  و  دـشاب ، یم  رتم  نآ 15  ضرع  رتـم و   16 هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  هرّهطم  هرجح  لوـط  هرّهطم : هرجُح  فـلا :
نآ هک  دنتخاس  هّلپ  هس  اب  يربنم  ربمایپ  يارب  ترجه  لاس 5  رد  هلآو :) هیلع  هللا  یلص  ) هّللا لوسر  ربنم  ب : دراد . رارق  نآ  يور  رب  ارـضخلا 

یبّنلادجسم افلخ ، و  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  نامز  رد  بارحم : ج : دنتفگ . یم  نخـس  مدرم  يارب  هتـسشن و  موس  هلپ  رب  ترـضح 
کنیا مه  هک  دنتخاس ، هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زامن  ّلحم  رد  یبارحم  زیزعلادبع  نب  رمع  تفالخ  نارود  رد  اّما  تشادن ، بارحم 

، هناّنح هبابلوبا ، ای  هبوت  ياـه  ماـن  هب  هک  دجـسم  ياـه  نوتـس  هرّونم ه : هضور  د : تسا . فورعم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یبّنلا بارحم  ماـن  هب 
اهیلع ) همطاف ترـضح  هناـخ  دّـجهت ط : بارحم  هّفـص ح : باحـصا  ّلـحم  لـیئربج ز : ماـقم  و : تسا . فورعم  هقّلخم  ریرـس و  نیرجاـهم ،

( مالسلا

عیقب ناتسربق 

و مالـسلا ،) مهیلع  ) قداص رفعج  ماما  رقاب ، دّـمحم  ماما  نیدـباعلا ، نیز  ماما  یبتجم ، نسح  ماما  ینعی : موصعم  ماما  راهچ  ناتـسربق  نیا  رد 
مالسا ردص  نانز  نادرم و  زا  يدایز  دادعت  و  هلآو ،) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  دنزرف  میهاربا  و  نارتخد ، نارسمه و  هباحص ، زا  يرایـسب 

. دننوفدم

ابُق دجسم 

. دوب اُبق  دجسم  دش ، هتخاس  هنیدم  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  طّسوت  اوقت ، ساسا  رب  هک  يدجسم  نیلّوا 

سمّشلا ّدر  ای  خیضف  دجسمو  میهاربا   ّ مُا هبَرشَم 

. تسا هدوب  اُبق  یکیدزن  رد  هک  سمّشلا  ّدر  ای  خیضف  دجسمو  میهاربا   ّ مُا هبَرشَم 

ۀعمجلا دجسم 

. دراد رارق  هنیدم  هب  اُبق  ریسم  رد  هک  ۀعمجلا  دجسم 

دحُا ناتسربق 

دنتسه نوفدم  دُحا  گنج  يادهش  ریاس  ادهّشلادّیس و  هزمح  ناکم  نیا  رد  دُحا  ناتسربق 

رکسعلا دجسم 

. تسا هتشاد  رارق  دُحا  رد  هک  هّللا  لوسر  يایانث  دجسم  رکسعلا و  دجسم 

هعبس دجاسم 

هیلع هللا  یلـص  ) ربمایپ زا  دعب  و  تسا ، فورعم  هعبـس  دـجاسم  هب  یلو  دـشاب  یم  تفه  زا  رتمک  ناشرامـش  هک  دـجاسم  نیا  هعبـس  دـجاسم 
اهیلع ) همطاف دجسم  ج : مالسلا ) هیلع  ) یلع دجسم  حتف ب : دجسم  فلا : زا : دنترابع  تسا ، هدیدرگ  انب  بازحا  گنج  عوقو  ّلحم  رد  ( هلآو

. تسا هدیدرگ  بیرخت  ریخا  ياه  لاس  رد  دجاسم  نیا  زا  یخرب  هللا ) همحر  ) ناملس دجسم  د : مالسلا )
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نیتلبقلاوذ دجسم 

هب سپ  نآ  زا  دندش  فّظوم  دندناوخ ، یم  زامن  یصقألا  دجسم  فرط  هب  هک  نیملسم  و  تفای ، رییغت  هلبق  دجسم  نیا  رد  نیتلبقلاوذ  دجسم 
. دنرازگب زامن  هبعک  فرط 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) یبّنلا یّلصم  ای  همامغ  دجسم 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) یبّنلا یّلصم  ای  همامغ  دجسم 

( مالسلا اهیلع  ) ارهز ترضح  دجسم  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  دجسم 

. دنا هتشاد  رارق  رگیدکی  هب  کیدزن  هخانم و  رد  هک  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترضح  دجسم  و  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  دجسم 

هلهابم دجسم 

اب هلهابم  يارب  مالسلا ) مهیلع  ) نیسح نسح و  همطاف و  یلع و  اب  هارمه  ( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  دجسم  نیا  ّلحم  رد  هلهابم  دجسم 
. دندمآ نارجن  ياراصن 

هرجش دجسم 

. دنشاب یم  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  ّجح و  مزاع  هنیدم  زا  هک  تسا  یناسک  هنیدم و  لها  تاقیم  نامه  هک  هرجش  دجسم 

سَّرَعُم دجسم 

. تسین يربخ  نآ  زا  کنیا  هک  سَّرَعُم  دجسم 

مشاه ینب  هّلحم 

و هدوب ، لحم  نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  هّیّرذ  و  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  و  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  هناخ  مشاه  ینب  هّلحم 
. تسا هتفر  نیب  زا  هتشگ و  بیرخت  مرح  هعسوت  رد 

يرگید دجاسم 

دجسم فرصنم ، دجسم  ای  هلازغ  دجسم  دِْجیَسُم ، دجسم  ایقُس ، دجسم  رفظ ، ینب  دجسم  ای  رفظ  دجسم  هیکز ، سفن  دجـسم  رذوبا ، دجـسم 
: میوش یم  رّکذتم  راصتخا  هب  هک  دنراد  یّصاخ  تاّبحتسم  لامعا و  نکاما  نیا  زا  یخرب  و ... ۀیارلا ، دجسم  هظیرق ، ینب  دجسم  ملاس ، ینب 

( هلآو هیلع  هللا  یلص  ) یبّنلادجسم هرّونم و  هنیدم  تاّبحتسم 

ناوت یم  هک  مالسلا ،) مهیلع  ) عیقب هّمئا  و  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ترایزو  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) یبّنلادجـسم هنیدم و  هب  دورو  لسغ   1
ترواجم تنوکـس و  بابحتـسا  رد  یفالتخا  هک  دـیامرف  یم  رهاوج  بحاص  هرّونم : هنیدـم  رد  تماقا   2 درک . ّتین  ار  همه  لسغ  کـی  اـب 

لقن هیکلام  ماما  سنا  نب  کلام  زا  يدوهمـس  تسا . هدرک  عاـمجا  ياـعّدا  بلطم  نیا  رب  سورد  رد  دیهـش  موحرم  و  تسین ، هرّونم  هنیدـم 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 444 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


لاح و  دـشابن ؟ رت  بوبحم  هنیدـم  ارچ  و  هنیدـم ، تفگ : هّکم ؟ رد  ای  تسا  رتهب  وت  دزن  هنیدـم  رد  تنوکـس  دـش : لاؤس  وا  زا  هک  دـنک  یم 
3 تسا . هدش  لزان  ترـضح  نآ  رب  راگدرورپ  بناج  زا  لیئربج  و  هدومرف ، روبع  نآ  رب  ادـخ  لوسر  هکنیا  رگم  تسین  نآ  رد  یهار  هکنآ 

ّبحتسم  4 دناوخب . هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) یبّنلادجسم رد  صوصخ  هب  هنیدم و  رد  رتشیب  ای  نآرق  متخ  کی  تماقا  تّدم  رد  تسا  ّبحتسم 
مهرِد رازه  هد  لداعم  هنیدم  رد  هقدص  مهرِد  کی  هک  هدرک  تیاور  یـسلجم  موحرم  و  دهدب ، هقدص  هنیدم  رد  دناوت  یم  رادـقم  ره  تسا 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هیّرذ  تاداس و  ًاصوصخم  ینید  ناردارب  هب  ندرک  کمک  رد  دـنک  یعـس  نیاربانب  تسا . رگید  ياج  رد 
رد هژیو  هـب  دـناوخب ، زاـمن  دـناوت  یم  هـچره  و  درمــش ، تـمینغ  ار  تـصرف  و  دــشاب ، دوـخ  راـتفر  لاـمعا و  بظاوـم   5 دوشن . یهاـتوک 

تـسا نآ  ریغ  رد  زامن  تعکر  رازه  يواسم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یبّنلادجـسم رد  زامن  تعکر  ره  هک  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) یبّنلادجـسم
دجـسم زا  جورخ  دورو و  تقو  رد   6 دـشاب . یم  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) هّللا لوسر  هضور  نکاما ، لضفا  زامن  يارب  و  مارحلا ، دجـسم  رگم 

هب نایانـشآ ، ینید و  ناردارب  نیدلاو و  فرط  زا   8 دروآ . اجب  دجسم  ّتیحت  زامن  تعکر  ود  دجـسم  رد  دورو  ماگنه   7 دتسرفب . تاولص 
هب ار  شباوث  و  دـناوخب ، ترایز  زامن  تعکر  ود  دـش  هتفگ  البق  هکناـنچ  تراـیز  زا  سپ   9 دنک . مالـس  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ 
اعد و  دروآ ، ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  و  دتـسیاب ، ادـخ  لوسر  رهطم  دـقرم  کیدزن   10 دنک . هیده  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ 
دنلب ار  ادص  دجـسم  رد   13 درازگب . زامن  ناـکما  تروص  رد  ادـخ  لوسر  بارحم  رد   12 دـناوخب . اعد  زامن و  لیئربج  ماقم  رد   11 دنک .

مه لوسر و  ترضح  هکرابم  هضور  رد  اعد  زامن و   15 دنک . اعد  و  دروآ ، اجب  هبوت ) نوتس   ) هبابلوبا نوتس  دزن  زامن  تعکر  ود   14 دنکن .
کیدزن هچ  ره  راک  نیا  تسا  بسانم  دشاب ، هتشادن  ناکما  هک  یتروص  رد  و  تسا ، بحتسم  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترـضح  هناخ  رد  نینچ 

ياـعد مادـک  ره  لـیئربج  ماـقم  هبوت و  نوتـس  یبّنلادجـسم ، هکراـبم  هضور  هکنیا ، هّجوت  لـباق  دریگ . ماـجنا  فیرـش  ناـکم  ود  نیا  هب  رت 
. تسا هدش  رکذ  دوخ  ّصاخ  ناونع  ریز  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترضح  ترایز  زا  سپ  باتک  نیمه  رد  هک  دنراد  یصوصخم 

ابُق دجسم 

هیرق دراو  يرجه ، لّوا  لاس  لّوالا ، عیبر  مهدزاود  هبنشود  زور  هنیدم ، هب  هّکم  زا  ترجه  ماگنه  هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح 
تاناما هّکم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  ات  درک ، فّقوت  لحم  نیا  رد  زور )  4  ) هعمج زور  ات  و  دش ، هنیدـم ) بونج  يرتمولیک   5  ) اُبق

اهیلع ) همطاف ترضح  هک  نانز  زا  نت  دنچ  و  ارجا ، ار  ترضح  ياهروتسد  ریاس  و  هدنادرگرب ، نانآ  هب  دوب  لوسر  ترضح  دزن  هک  ار  مدرم 
فّقوت نیا  رد  دننک . هدامآ  ترضح  دورو  يارب  ار  دوخ  هنیدم  مدرم  رگید  یفرط  زا  و  دوش ، قحلم  شترضح  هب  دوب ، ناشنایم  رد  مالـسلا )

و دندرک ، هیده  اُبق  مدرم  ار  نآ  نیمز  هک  دومن ، انب  ناناملسم  کمک  اب  ار  دجسم  نیلّوا  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترـضح  هزور ، راهچ 
نیا نتخاـس  رد  تسا . هدوب  عارذ  نآ 66  علـض  ره  هک  دنا  هتفگ  درک . صّخـشم  نیمز  يور  ار  نآ  دودح  دوخ  هزینرـس  كون  اب  ترـضح 
راک نارگید  شوداشود  و  دومن ، یم  لمح  لِگ  گنس و  و  تشاد ، تکرش  ناناملسم  رگید  دننام  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  دجسم 

ادِجاسَْملا ُرُمْعَی  ْنَم  َحَْلفَأ  ْدَق  دومرف : یم  دهد  نامرف  طقف  دنیشنب و  يا  هشوگ  هک  دنتساوخ  یم  ترضح  زا  هک  نانآ  باوج  رد  و  درک ، یم 
اوُرَّهَطَتَی ْنَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاـجِر  ِهِیف  ِهِیف ، َموُقَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  مْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم  يوـْقَّتلا  یَلَع  َسُِّسا  ٌدِجْـسََمل  هفیرـش "  هیآ  ًادِـعاقَو  ًاـِمئاق  َنآرُْقلا  ُأَْرقَی  *** 

دزن اریز  هتفای ، هعـسوت  انب و  دـیدجت  اـهراب  اـبق  دجـسم  تسا . هدـش  لزاـن  دجـسم  نیمه  دروم  رد  ( 108 هبوـت :  "  )) َنیِرِّهَّطُْملا ُّبُِـحی  ُهللاَو 
زامن اجنآ  رد  و  هدرب ، یم  فیرشت  ابق  هب  هبنشود  ياهزور  هتفه  ره  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  و  هتـشاد ، ییازـسب  ّتیّمها  نیملـسم 
باوث دناوخب ، زامن  تعکر  ود  دور و  ابق  دجـسم  هب  دریگب و  وضو  شا  هناخ  رد  سک  ره  هک : هدش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  دـندرازگ . یم 

، هنیدم فارطا  دجاسم  دهاشَم و  ترایز  ماگنه  دومرف : زین  مالسلا ) هیلع  ) قداص رفعج  ماما  ترـضح  و  دنـسیون . یم  وا  يارب  ار  هرمُع  کی 
. ناوخب زامن  رایسب  اجنآ  رد  هتفر و  ابق  دجسم  هب  ادتبا 

ابق دجسم  لامعا 
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ابق دجسم  لامعا 

ناوخب ار  لّوا  هعماج  ترایز  و  وگب ، ار  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترضح  تاحیبست  دعب  روآ ، اجب  دجسم  ّتیحت  زامن  تعکر  ود  فّرشت ، تقو 
: ِلَسْرُْملا َکِِّیبَن  ِرْدَص  یلَع  ُلَْزنُْملا  َِکباتِک  ِیف  ُّقَْحلا  َُکلْوَقَو  َْتُلق  َکَّنِإ  َّمُهّللَا  : » ینک اعد  تالمج  نیا  هب  هک  تسا  رتهب  و  نک ، اعد  هاگنآ 

َنِم اَنبُوُلق  ْرِّهَط  َّمُهّللَا   " َنیِرِّهَّطُْملا . ُّبُِحی  ُهللاَو  اوُرَّهَطَتَی  ْنَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاـجِر  ِهِیف  ِهِیف ، َموُقَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  مْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم  يْوقَّتلا  یَلَع  َسُِّسا  ٌدِجْـسََمل  " 
یِفُْخت امَو  ُِنیْعالا  َۀَِـنئاخ  ُمَْلعَت  َکَّنِإَف  ِۀـَنایِْخلا ، َنِم  انَُنیْعَأَو  ِۀَْـبیَْغلاَو ، ِبْذِْـکلا  َنِم  انَتَنِْـسلَأَو  اـنِّزلا ، َنِم  اـنَجوُُرفَو  اـیِّرلا ، َنِم  اـَنلامْعَأَو  ِقاـفِّنلا ،

هیلع ) نینمؤملاریما هب  ّقلعتم  هدوب  یلزنم  دجـسم  نیا  تشپ  َنیِرِـساْخلا .» َنِم  َّنَنوُکََنل  انْمَحَْرتَو  اَنل  ْرِفْغَت  َْمل  ْنِإَو  انَـسُْفنَأ  اـنْمَلَظ  اـنَّبَر  ُروُدُّصلا ،
هاچ نآ  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ رتشگنا  هک  هدـش  هتفگ  تسین . نآ  زا  يرثا  ًالعف  هک  ینیریـش  بآ  هاچ  دجـسم  يولج  و  مالـسلا ،)

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ هدش  لقن  اریز  تسا ، فورعم  مه  ناهد » بآ  هاچ   » هب زین  و  هد ، هدیمان  رتشگنا » هاچ   » هب تهج  نیدـب  هداتفا و 
زا یهورگ  يرجه  مُهن  لاس  رد  هکنیا : هّجوت  لباق  هتکن  دـش . نیریـش  يروش ، زا  سپ  شبآ  دـندنکفا و  هاچ  نآ  رد  ار  كرابم  ناـهد  بآ 

( هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  و  دـنریگ ، هرهب  ناناملـسم  مالـسا و  ّدـض  رب  یهاگیاپ  ناونع  هب  نآ  زا  اـت  دـنتخاس  يدجـسم  نیقفاـنم 
هک دنداد  دعاسم  لوق  مه  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  دناوخب ، زامن  نآ  رد  كّربت  يارب  دیامن و  حاتتفا  ار  نآ  هک  دندرک  تساوخرد 

و دـش ، راکـشآ  نیقفانم  هشقن  ًاْرفُکَو " ... ًارارِـض  ًادِجْـسَم  اوُذَـخَّتا  َنیِذَّلا  َو   " ... هفیرـش هیآ  لوزن  اـب  یلو  دـنک ، نینچ  بساـنم  تصرف  رد 
. دومرف رداص  ار  نآ  بیرخت  روتسد  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ

نیتلبق وذ  دجسم 

رد ملاس  ینب  هلیبق  نایم  هب  رِْشب » ُُّما   » توعد هب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) یمارگ لوسر  يرجه ، مود  لاس  نابعش  ای  بجر  همین  رد  روهـشم  ربانب 
رب ینبم  یهلا  ناـمرف  دـندناوخ . سّدـقملا  تیب  يوس  هب  لومعم  قبط  ار  زاـمن  تعکر  ود  رهظ  زاـمن  ماـگنه  و  دـنتفر ، هنیدـم  یبرغ  لاـمش 

نیدب دش . ناناملـسم  یمئاد  هلبق  همّرکم  هبعک  سپ  نآ  زا  و  دندرازگ ، هبعک  فرط  هب  ار  زامن  هیقب  و  دش ، لزان  هبعک  يوس  هب  ندنادرگور 
هدش عقاو  یمک  هلصاف  اب  حتف ، دجسم  یبرغ  بناج  رد  دجـسم  نیا  دنا . هدیمان  نیتلبق  دجـسم  ای  نیتلبق  وذ  دجـسم  ار  دجـسم  نیا  تبـسانم 

هک ار  وت  ام   » َکَّنَیِّلَُونَلَف ِءامَّسلا  ِیف  َکِـهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَـق  همیرک " : هیآ  دـش  لزاـن  تبـسانم  نیا  هب  هک  يا  همیرک  تاـیآ  زا  یکی  تسا .
هلبق يوس  ام  ُْثیَحَو  ِمارَْحلا  ِدِجْسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  اهیـضَْرت  ًۀَْلِبق  هب  ار  وت  نونکا  مینیب ، یم  ینادرگ  یم  نامـسآ  يوس  هب  ار  تتروص 

: هرقب ( ) ُهَرْطَـش ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمْتنُک  اـجره  و  نادرگب ، مارحلا  دجـسم  يوس  هب  ار  دوخ  يور  مینادرگ ، یم  یـشاب  دونـشوخ  نآ  زا  هک  يا 
سدـقملا تیب  فرط  هب  يرگید  هبعک و  فرط  هب  یکی  یبونج  یلامـش و  مه  يوربور  بارحم ، ود  دجـسم  نیا  رد  ًاقباس  دـشاب . یم  (144

یلبق راثآ  و  هدنام ، یقاب  نآ  رد  بارحم  کی  ياج  اهنت  دنا ، هدرک  انب  دیدجت  ار  دجسم  هک  ریخا  ياه  لاس  رد  هنافّـسأتم  یلو  هتـشاد ، رارق 
دعب تسا  بسانم  و  دوش ، هدناوخ  دجسم  ّتیحت  زامن  تعکر  ود  نیتلبق  وذ  دجسم  رد  تسا  بحتسم  تسا . هدش  وحم  گرزب ، هثداح  نیا 
َْتُلق َکَّنِإ  َّمُهّللَا  َمَّلَسَو . ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  دَّمَُحم  انِدِّیَسَو  اِنبِیبَحَو  انِِّیبَن  یّلَصُمَو  ِْنیَتَْلبِْقلا ، ُدِجْـسَم  اذه  َّنِإ  َّمُهّللَا  : » یناوخب ار  اعد  نیا  نآ  زا 

َکَهْجَو ِّلَوَف  اهیـضَْرت  ًۀَْـلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءامَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يَرن  ْدَـق  ِلَسْرُْملا " : َکِِّیبَن  ِرْدَـص  یلَع  ِلَْزنُْملا  َِکباتِک  ِیف  ُّقَْحلا  َکـُلْوَقَو 
ُهللا یَّلَص  دَّمَُحم  ِۀَعافَـش  ِلْضَف  ْنِم  ِةَرِخْالا  ِیف  ُهللاَا  ای  اْنمِرُْحت  الَف  َۀَفیِرَّشلا ، ُهَِرثآَمَو  ُهَتَرایِز  اْینُّدلا  ِیف  انَتْغََّلب  امَک  َّمُهّللَا   " ِمارَْحلا . ِدِجْـسَْملا  َرْطَش 

ًۀَئیِرَم ال ًۀَئِینَه  ًَۀبْرَش  ِۀَفیِرَّشلا ، ِهِدَِیب  ِدِرْوَْملا  ِهِضْوَح  ْنِم  انِقْساَو  ِِهتَّنُسَو ، ِِهتَّبَحَم  یلَع  اْنتِمَأ  َو  ِِهئاِول ، َتَْحتَو  ِِهتَْرمُز  ِیف  انْرُشْحاَو  َمَّلَسَو ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع 
«. ٌریِدَق ءْیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ  ًاَدبَأ ، اهَدَْعب  ُأَمْظَن 

( بازحا دجسم   ) حتف دجسم 

رکـشل دوش  یم  هتفگ  و  دـهد ، یم  ناشن  ار  قدـنخ )  ) بازحا گنج  ّتیعقوم  هک  تسا  کچوک  دجـسم  دـنچ  علـس ، هوک  هتـشر  راـنک  رد 
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يراذگمان ببس  رد  تسا ، حتف  دجسم  هب  فورعم  هک  هدش  انب  يدجسم  هوک ، زارف  رب  لحم  نیمه  رد  دوب . هدز  ودرا  تمسق  نیا  رد  مالسا 
رد مالسا  رکـشل  يزوریپ  حتف و  ربخ  و  درک ، اعد  ناناملـسم  يزوریپ  يارب  ناکم  نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هدش : هتفگ  نآ 
(، مالـسلا امهیلع  ) بلاط یبا  نب  ّیلع  ياناوت  تسد  هب  هک  دوب  گـنج  نیمه  رد  دیـسر . هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  هب  ناـکم  نیمه 

ِّیلَع َُۀبْرَض  : » دومرف ماگنه  نیا  رد  هلآو ) هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  دنا : هتـشون  و  دش ، هتـشک  برع  یمان  ناولهپ  يرماع  ّدُودبع  ْنب  وِرْمَع 
ار اعد  نیا  دجـسم ، ّتیحت  زاـمن  تعکر  ود  ندـناوخ  زا  دـعب  تسا  بحتـسم  ص 2 ) ج 39 ، راـحب ،  ) ِْنیَلَقَّثلا ِةَداـبِع  ْنِم  ٌْریَخ  ِقَدـْنَْخلا  َمْوَی 

امَک یِّمَغَو ، ِیبْرَکَو  یِّمَهَو  يِّرُـض  یِّنَع  ْفِشْکِإ  َنیِموُمْهَْملا ، َْثیِغُم  اـیَو  َنیِّرَطْـضُْملا ، ِةَوْعَد  َبیُِجم  اـیَو  َنِیبوُرْکَْملا ، َخیِرَـص  اـی  : » یناوـخب
«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأای  ِةَرِخْالاَواْینُّدلاِْرمَأ ، ْنِم  ِینَّمَهَاام  ِینِفْکاَو  ، ِهِّوُدَع َلْوَه  ُهَْتیَفَکَو  ُهَّمَه ، ِِهلآَو  ِْهیَلَع  ُهللا  یَّلَص  َکِِّیبَن  ْنَع  َْتفَشَک 

هباجالا دجسم  رد  اعد 

ياراصن اب  هلآو ) هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  هلهابم  ناتساد  ۀّجح  يذ  مراهچ  تسیب و  زور  رد  هک  تسا  هلهابم  دجسم  نامه  ۀباجا  دجسم 
َْربَص َُکلَأْسَأ  یِّنِإ  َّمُهّللَا  : » یناوخ یم  ار  اعد  نیا  دجسم ، ّتیحت  زامن  تعکر  ود  زا  سپ  هباجإلا  دجـسم  رد  دش . عقاو  ناکم  نآ  رد  نارجن 

، ُدیِمَْحلا ُِّینَْغلا  َْتنَأ  َو  ُریِقَْفلا ، ُِسئاْبلا  َكُْدبَع  اَنَأَو  ُمیِظَْعلا ، ُِّیلَْعلا  َْتنَأ  َّمُهّللَا  ََکل . َنیِدـِباْعلا  َنیِقَیَو  َْکنِم ، َنیِِفئاْخلا  َلَمَعَو  ََکل ، َنیِرِکاّشلا 
ای ُّيِوَق  ای  یِفْعَض ، یلَع  َِکتَّوُِقبَو  ِیلْهَج ، یلَع  َکِْملِِحبَو  يِْرقَف ، یلَع  َكانِِغب  ُْنْنماَو  دَّمَُحم ، ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ُلِیلَّذلا ، ُْدبَْعلا  اَنَأَو 

«. َنیِمِحاّرلا َمَحْرَأ  ای  ِةَرِخْالاَو  اْینُّدلا  ِْرمَأ  ْنِم  ِینَّمَهَأ  ام  ِینِفْکاَو  َنیِّیِضْرَْملا ، ِءایِصْوالا  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللَا  ُزیِزَع ،

جح ناگژاو  گنهرف 

همدقم

مه هنیدـم  هکم و  تسا و  سدـقم  یتدابع  جـح  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب  يریرح  فسوی  دّـمحم  يروآدرگ : جـح  تاحالطـصا  گـنهرف 
هک دیما  فده و  نیا  اب  باتک  نیا  یهلا . یحو  طبهم  ود  نیا  ترایز  تسا و  جح  ماجنا  یناملسم  ره  يوزرآ  و  ناهج ، راید  نیرت  سدقم 
رد هک  راکذـت  نیا  اب  تسا ، هدـش  نودـم  دـهد ، رارق  هللا » تیب   » نارئاز نادـنم و  هقالع  راـیتخا  رد  ار  يرـصتخم  یمومع  تاـعالطا  دـناوتب 
وأ انیـسن  نا  انذـخاؤت  انبر ال  . نادـنموزرآ همه  يارب  یهلا  هاگرد  زا  لوبقم  ترایز  ِقیفوت  تلئـسم  اب  درادـن . یلمع  تنامـض  یهقف  لـئاسم 

ما یگدنز  رفسمه  هارمه و  مرسمه ، ما و  یگدنز  ناگدنهد  یتسه  مردام ، ردپ و  هب  میدقت  اناطخأ 

ا

عیقب همئا 

. عیقب یخیرات  ناتسربق  رد  هنیدم  رد  نوفدم  مشش ) مجنپ و  مراهچ ، مود ، ماما   ) موصعم ماما  راهچ 

یلع رابآ 

. هرجش دجسم  ك )  ) هقطنم رگید  مان 

عطابا

(. ص 420 ج 1 ، بهذلا ، جورم  . ) دنتشاد ناکم  هکم  هرد  لخاد  رد  هک  یحطبا  نایشیرق  ترهش  ِط ) َا  )
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ءادهش جاربا 

. خف يادهش  هقطنم )(  رد  عقاو  نارئاز  تنوکس  تهج  هکم  رهش  رد  تسا  ییاه  ( نامتخاس  ) جرب ترهش  َا )

حطبا

هکم و هب  تهج  نیا  زا  تسا و  رت  کیدزن  ینم  هب  دیاش  تسا و  هزادـنا  کی  هب  ود  ره  زا  نآ  تفاسم  ینم و  هکم و  نیب  تسا  ییاج  َط ) َا  )
(. همان تغل  . ) دوش یم  هداد  تبسن  ود  ره  ینم 

یحطبا

. حطبا ك )  ) هب بوسنم  دنتفگ ، یم  ار  هکم  لها 

اوبا

ترضح نفد  لحم  . 2 تسا . مالسلا ) هیلع  ) مظاک ماما  ترضح  تدالو  لحم  . 1 اج : نیا  هنیدم . هکم و  نیب  تسا  یهاگترایز  هقطنم و  َا ) )
ءاوبا زا  رذگ  رد  هیبیدح  لاس  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دنا  هتـشون  نیخروم .) رتشیب  رظن  هب   ) تسا هللا  لوسر  ردام  هنمآ 

نمحرلادبع نفد  تافو و  لحم  . 3 دنتسیرگ . مه  نیملسم  تسیرگ و  ردام  رازم  رـس  رب  دومن و  تمرم  ار  نآ  درک و  ترایز  ار  شردام  ربق 
نیتسخن لقن ، قبط  هک  تسا  ءاوبا  هوزغ  عوقو  لحم  . 4 دش . یم  فرشم  جح  هب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  هارمه  هک  تسا  یبتجم  نسح  نب 

هزمح ترـضح  هوزغ  نیا  رادـمچرپ  دـیماجنا . حلـص  هب  گـنج  نودـب  راـک  اـما  داد ، خر  يرجه  مود  لاـس  رفـص  رد  هـک  تـسا  يا  هوزغ 
. دنا هدرک  رکذ  مولعمان  ار  نمشد  رامش  نت و  تسیود  ار  نیملسم  يورین  دوب . ءادهشلادیس 

سیبقوبا

. سیبقوبا هوک  (ك )

یلع رایبا 

. هرجش دجسم  ك )  ) هقطنم رگید  مان  َا ) )

جح مامتا 

ْل َّو  َا  ْل  َّف  َّص  ُّم  ِت  َا   ) لوالاف لوالا  فصلا  ومتا  قوقح .) يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) ندروآ ياج  هب  صقنو  لـلخ  نودـب  ار  جـح  لاـعفا 
« مکفوفص اووس   » و للخلا » اودس   » ریظن رگید  تالمج  هلمج و  نیا  اب  مارحالا . ةریبکت  نتفگ  زا  لبق  تنس  لها  تعامج  ماما  ْل .) َّو  َا  ْل  َف 
، دراد دوجو  یلاخ  ياج  ولج  ياه  فص  رد  رگا  دنک . یم  توعد  فص  رد  نداتسیا  مظنم  فوفص و  هیوست  هب  ار  نارازگزامن  اووتسا »  » و

(. ص 65 ش 36 ، جح ، تاقیم  . ) دیتسیان دعب  فص  رد 

هربثا

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 448 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ریبث جـنزلا ، ریبـث  تساـهریبث ،) نیا  نیرتدـنلب  هک   ) اـنیغ ریبـث  دـنا : هلمج  زا  دـنیوگ . ار  هکم  گرزب  ياـه  هوک  هدـمع  ریبـث . عمج  َر ) َب  َا  )
(. دعب هب  ص 91  ش 15 ، جح ، تاقیم  . ) بدحا ریبث  حصتلا ، اریبث  ءارضخلا ،

برثا

(. ص 91 ش 5 ، جح ، تاقیم  ، همان تغل   ) تسا هنیدم )  ) برثی زا  يرگید  مان  ِر ) َا 

هزاجا

. یلهاج جح  ك )  ) رد هفلدزم  هب  هفرع  زا  عیرس  لاقتنا  يارب  یمان  ِز ) ِا  )

هفوص يزجا 

. یلهاج جح  ك )  ) عورش يارب  نتفرگ  هزاجا  یعون 

دایجا

یم لامـش  تمـس  هب  هتفای  ادـتما  بونج  زا  یکی  دوش ؛ یم  قالطا  هکم  ياه  هرد  زا  هرد  ود  هب  هنایماع  ياه  شیوگ  ظفلت  رد  دایج »  » ای َا ) )
اه هرد  نیا  ددـنویپ . یم  رگیدـکی  هب  بونج  تمـس  زا  مارحلا  دجـسم  يور  هبور  سپـس  هدـمآ و  قرـش  رد  فرعا  هوک  زا  يرگید  دور و 

(. ص 151 ش 13 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هدش  ینوکسم  يرهش ، ددعتم  تالحم  شرتسگ  ندمآ و  دیدپ  اب  هزورما 

جاجحا

(. عماج گنهرف  همان ، تغل   ) نداتسرف جح  هب  ِا ) )

تیزلا راجحا 

ماـما ناـگداون  زا  يولع  رگماـیق  نفدـم  اـج  نیا  تسا . ءاقـستسا  زاـمن  عضوم  علـس و  هوک  یقرـش  علـض  رد  هنیدـم  رد  تسا  یلحم  َّز ) ُر  َا  )
، نایسابع طسوت  نایولع  یبوکرس  اب  تسا . يرجه ) یفوتم 145  دلوتم 100   ) هیکز سفن  هب  روهشم  هللادبع  نبدمحم  ( مالـسلا هیلع  ) یبتجم

تعیب يو  اب  هنیدـم  لها  دومن و  مایق  هنیدـم  رد  ناگرزب  تاداس و  زا  يا  هدـع  هارمه  هب  يرجه  لاس 145  هب  روصنم  ناـمز  رد  هیکز  سفن 
یم هللا  لوسر  زا  يربخ  ساسارب  ار  هیکز  سفن  بقل  دیـسر . تداهـش  هب  تیزلا » راجحا   » رد یـسوم  نب  یـسیع  اب  دروخرب  رد  اما  دـندرک ،

. دوش یم  هتشک  تیزلا  راجحا  رد  منادنزرف  زا  هیکز  سفن  دومرف : هک  دنناد 

ءارملا راجحا 

هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تسا : هدـمآ  ثیدـح  رد  هکم ، رد  تسا  ییاج  همان ) تغل   ) تسا هرونم  هنیدـم  جراخ  رد  هک  اـبق  (1 () َِم ْل  ُر  َا  )
ش 36، جح ، تاقیم  . ) دراد رارق  هنیدم ، عباوت  زا  ابق ، رد  ءارملاراجحا  رگید  یلقن  هب  درک . رادید  ار  لیئربج  ءارملاراجحا  لحم  رد  ملـسو )

(. ص 112

دحا
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لحم اج  نیا  تسا ) هدـش  هنیدـم  هب  لصتم  ًابیرقت  يرهـش  تـالحم  شرتسگ  تلع  هب  هزورما  هک   ) هنیدـم لامـش  رد  تسا  يا  هقطنم  ُح ) ُا  )
. تسا دربن  نیا  يادهش  نفدم  دحا و  هوزغ  دادیور 

دحا هوک 

ناتـسبرع هریزج  هبـش  رد  هوک  نیرت  ینالوط  اه و  هوک  رگید  زا  لقتـسم  تسا  یهوک  رت و  کیدزن  هنیدم  هب  اه  هوک  رگید  زا  تسا  یهوک 
رد دـحا : هوزغ  دـحا . هوک  ك ) . ) تسا هدـش  لـقن  نآ  لـضف  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  زا  يددـعتم  ثیداـحا  تسا و 

رازه جـنپ ) ای   ) هس اب  فاصم  رد  ناملـسم  رازه ) ای   ) دـصتفه داتفا . قافتا  دـحا  هوزغ  دـحا  هوک  هنماد  رد  يرجه  موس  لاس  لاوش  مهدزناـپ 
( دص ای   ) هاجنپ ناظفاحم  زا  يا  هدع  ییادتبا  حتف  نیا  اب  دندنازیرگ و  ار  اهنآ  ادتبا  هیما  نب  ناوفص  نایفسوبا و  یگدرکرس  هب  یـشیرق  رفاک 

ناراوس رگنـس ، كرت  نیا  اب  دـندرک . كرت  ار  دوخ  هاگیاج  میانغ  بسک  يارب  هللا  لوسر  نامرف  فالخرب  نیملـسم  رـس  تشپ  هگنت  يرفن 
هلمح نیملـسم  هب  رـس  تشپ  زا  اهنآ  نتـشک  هگنت و  ناـظفاحم  هدـنام  یقاـب  هب  موجه  اـب  دـیلو  نب  دـلاخ  یهدـنامرف  هب  شیرق  هدرک  نیمک 

و مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  شمع  رـسپ  يرای  اب  دنتخادرپ و  دربن  هب  دوخ  ترـضح  تیعقوم  نیا  رد  دنتخاس . هدنکارپ  ار  اهنآ  دندروآ و 
هکم هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  نتـشک  رد  قفومان  رافک  دنداد و  تاجن  يدوبان  زا  ار  مالـسا  هاپـس  باحـصا ، زا  دنچ  ینت 

تداهش هب  دحا  هوزغ  رد  هک  تسا  ینادهاجم  رگید  ءادهـشلادیس و  هزمح  ترـضح  نفدم  دحا ، هوک  تاذاحم  دحا : ناتـسربق  دنتـشگزاب .
لاس رد  هک  تشاد  یهاگراب  هبق و  ترـضح  نآ  سدـقم  نفدـم  تسا . فورعم  ءادهـشلاروبق »  » ای و  ءادهـشلا » ةربقم   » هب اج  نیا  دندیـسر .

نآ مهن ) نرق  رخاوا  رد   ) رصم کیلامم  زا  يابتیاق  فرشا  ناطلس  دش و  هتخاس  یسابع  هللااب  نیدلارـصان  ردام  طسوت  يرجه  ای 590 )  ) 570
ياه هاـگترایز  رگید  دـننام   ) ار نآ  نویباـهو  اـما  دـش . تمرم  یناـمثع  دـیجملادبع  تموکح  ناـمز  رد  زین  داد و  هعـسوت  درک و  ریمعت  ار 

ياهرازم نآ  هب  نارئاز  یسرتسد  مدع  يارب  ماجنارس  دنتخاس و  حطسم  نیمز  اب  ار  ادهش  ریاس  ترـضح و  نآ  ربق  دندرک و  بیرخت  هنیدم )
تروص هب  ار  دحا » يادهش  رباقم   » رود ات  رود  يرمق  يرجه  ش 36 ص 112 .) جح ، تاقیم   ) َم همان ) تغل   ) ِم لاس 1383 1 . رد  فیرش ،
نارئاز يور  رب  ریخا  ياه  لاس  ات  نحـص  نیا  برد  . ) دنتخاس روصحم  يدالوف  ياه  هرجنپ  برد و  ینامیـس و  يراوید  اب  لیطتـسم  نحص 

نیا طـسو  رد  دـنوش .) یم  دـحا  يادهـش  رازم  هطوـحم  هب  نارئاز  دورو  زا  عناـم  جـح  مسوـم  رد  يرمق  لاـس 1396  زا  یلو  دوب ، هدوـشگ 
ریمع نب  بعصم  شحج و  نب  هللادبع  رازم  و  یقرش ) تمسق  رد   ) هزمح ترـضح  رهطم  دقرم  هک  تسا  صخـشم  ربق  هس  تروص  ناتـسربق 

. دـننوفدم ادهـش  ریاس  هک  دراد  دوجو  یلکـش  عبرم  دوگ  هطوحم  هزمح ، ترـضح  ربق  یلامـش  علـض  رد  و  دـشاب ، یم  برغ ) تمـسق  رد  )
یلص ) مرکا لوسر  هک  هدش  تیاور  هلمج  زا  تسا ؛ هدش  لقن  یناوارف  ثیداحا  دحا  يادهش  ترایز  تلیضف  هرابرد  دحا : يادهـش  ترایز 

نآ هک  تسا  تیاور  و  تسا . هدرک  اـفج  نـم  رب  دـنکن  تراـیز  ار  میوـمع  دـنک و  تراـیز  ارم  سک  ره  دـندومرف : ملـسو ) هـلآو  هـیلع  هللا 
( مالسلا اهیلع  ) همطاف ترضح  دنتفر . یم  ادهش  ریاس  بانج و  نآ  ترایز  هب  دوخ  دوش و  ترایز  ترضح  نآ  ربق  ات  دنداد  نامرف  ترـضح 

نیا رد  دحا : دجاسم  تسا . هدش  رکذ  بحتسم  هبنـشجنپ  هبنـشود و  ياهزور  رد  دحا  يادهـش  ترایز  دنتفر . یم  دحا  هب  ترایز  يارب  زین 
(، ةامرلا لبج  دجـسم   ) نینیع لبج  دجـسم  حـسف ،) دجـسم   ) دـحا لبج  دجـسم  هزمح ، دجـسم  نوچ : دراد ، دوجو  يدـنچ  دـجاسم  هقطنم 

دجسم رکـسعلا ،) دجـسم  يداولا  دجـسم   ) عرـصملا دجـسم  عئادبلا ،) دجـسم  نیخیـشلا  دجـسم   ) عردلا دجـسم  ایانثلا ،) هبق   ) ایانث دجـسم 
(. تحارتسا دجسم   ) حارتسملا

مارحا

(، یمارحا  ) هتخودان هچراـپ  ود  ندـمآ ، رد  مرح  هب  ندومن ، جـح  گـنهآ  زا  تسا  تراـبع  حالطـصا  رد  تسا و  عنم  ینعم  هب  تغل  رد  ِا ) )
سابل زا  ندمآ  نوریب  اب  دشاب و  یم  ناکرا  زا  هک  تسا  هرمع ) و   ) جـح تابجاو  زا  لمع  نیلوا  مارحا  جـح . مسارم  رد  يروما  ندرک  مارح 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 450 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


هک تسا  یتلاـح  دریگ . یم  تروص  یبادآ  ماـجنا  نمـض  مرحم )  ) فلکم رب  يروما  ندـش  مارح  یمارحا و  ساـبل  ندرکرب  رد  یلوـمعم و 
. ندومن هرمع ) جح   ) مارحا تین  ندیـشوپ . یمارحا  مارحا : تابجاو  تسا . نآ  بادآ  ظفح  تامرحم و  كرت  هب  مزتلم  نآ  رد  جـح  فلکم 

مارحا ناـکم   ) تاـقیم دریگ و  تروص  تاـقیم  رد  دـیاب  مارحا ) ساـبل   ) یمارحا ندرک  رب  رد  مارحا : ناـکم  نتفگ . ار  کـیبل )  ) هیبـلت رکذ 
عتمت هرمع  . 1 رد : اه  ناکم  نیا  تسا و  توافتم  ددعتم و  هرمع ) ای  جـح   ) تدابع عون  هب  هجوت  اب  مرح و  هب  دورو  هطقن  هب  هجوت  اب  نتـسب )
عتمت جح  . 2 ناکدوک .) يارب   ) خف لحلا ، یندا  يذاحم  هفحج ، هرجش ،) دجـسم   ) هفیلحلاوذ لزانملا ، نرق  قیقع ، يداو  ململی ، زا : دنترابع 

ياه تاقیم  ناـمه  هدرفم ، هرمع  . 3 الط .) نادوان  ریز  لیعامـسا  رجح  میهاربا ، ماقم  رد   ) مارحلادجـسم تیلـضفا  اب  هکم  زا  تسا  تراـبع 
، هلحن يداو  نبل ، هأضا  هنارعج ، هیبیدـح ، میعنت ، زا : دـنترابع  اـه  تاـقیم  هکم  لـخاد  زا  هدرفم  هرمع  ماـجنا  دروم  رد  و  تسا ، عتمت  هرمع ،
.2 تسا . رهظ ) زا  شیپ  ات   ) هجح يذ  لوا  زور  ُهن  هدـعق و  يذ  لاوش و  ياه  هام  لوط  عتمت  هرمع  . 1 مارحا : نامز  لحلا . یندا  هفرع ، يداو 
.3 تسا .) عتمت  هرمع  مامتا  زا  دـعب  عتمت  جـح  رد   ) تسا رهظ  زا  شیپ  اـت  هجح  يذ  لوا  زور  ُهن  هدـعق و  يذ  لاوش و  ياـه  هاـم  لوط  جـح 

هناخ نارئاز  هک  تسا  هماج  هعطق  ود  مان  ًازاجم  یمارحا )  ) مارحا مارحا : سابل  جح . یصاصتخا  مایا  زجب  تسا ، لاس  مایا  لوط  هدرفم  هرمع 
ياه سابل  هیلک  دیاب  اهنآ  تسا . نادرم  يارب  ًاصاصتخا  مارحا  سابل  زا  هدافتسا  و  دننک . یم  نترب  هرمع ) و   ) جح مسارم  يارجا  تهج  ادخ 

تروص هب  یکی  هک  تسا  هچراپ  هکت  ود  زا  لکـشتم  سابل  نیا  دـنیامن . نت  رب  یمارحا )  ) مارحا سابل  دـنروآ و  رد  نت  زا  ار  دوخ  یلومعم 
فتک هدش و  یم  هدنکفا  شود  هب   ) هک ادر »  » تروص هب  يرگید  دناشوپ و  یم  ار  وناز  ات  فان  زا  هدش و ) هتـسب  رمک  هب  گنل  دننام  « ) رازا »

رد اما  دنا ) هتسناد  زیاج  ار  نآ  لیدبت  یمارحا و  هچراپ  هعطق  ود  زا  شیب  هدافتسا  و   ) دهد یم  ششوپ  ار  وزاب  هناش و  دریگ و ) یم  رب  رد  ار 
ار مارحا  سابل  دیاب  اه  مناخ  دیلقت  عجارم  اهقف و  زا  یـضعب  معز  هب  هچ  رگا  دـیآ  یم  باسح  هب  مارحا  ناشلومعم ، سابل  نامه  نانز  دروم 

یبصغ ندوب . رهاط  مارحا : تابجاو  دنـشاب . ناشدوخ  لومعم  ساـبل  ناـمه  اـب  دـنروآ و  رد  ار  نآ  دـنزاجم  هیبلت  تین و  زا  سپ  دنـشوپب و 
ناویح يازجا  صلاخ و  مشیربا  الط و  زا  ندـش . هیهت  لـالح  زا  ندوبن . هدروخ  هرگ  ندوبن . اـمن  ندـب  ندوب . هتفاـب  ندوب . هتخودـن  ندوبن .

: یمارحا تاـهورکم  ندوب . صلاـخ )  ) يا هبنپ  ندوب . قاـس  اـت  دـنلب  ندوب . دیفـس  ندوب . خارف  یمارحا : تابحتـسم  ندوـبن . تشوـگ  مارح 
تاـمرحم ندوب . مشیربا  دوپ  راـت و  اـب  هچراـپ  زا  نادرم .) يارب   ) ندوب یگنر )  ) هار هار  ندوـب . زبـس ) زا  ریغ   ) یگنر هایـس و  ندوـب . كرچ 

مارح هتسب ) مارحا  صخش   ) مرحم رب  هک  دنتسه  يروما  مارحا » تاروظحم  «، » مارحا كورت  «، » همرحم كورت  «، » مرحم تامرحم   » ای مارحا :
جح لاطبا  بجوم  اهنآ  زا  یخرب  باکترا  تسا و  هرافک  بجوم  تامرحم  نیا  رثکا  يدـمع  باـکترا  اذـل  و  ( 1) دنوش كرت  دیاب  هدوب و 
دنا هدرک  رکذ  توافتم  ار  مارحا  تامرحم )  ) كورت هرامش  دادعت و  اما  تسا و  جح  لطبم  هن  دراد و  هرافک  هن  زین  یخرب  باکترا  و   ) تسا
کی تحت  ار  تامرحم  زا  یخرب  ای  دـنا و  هتخاسن  بوسحم  مارحا  كورت  ءزج  ار  هراـفک  دـقاف  تاـمرحم  اـهقف  زا  یخرب  هک  تهج  نآ  زا 

روهـشم بسح  مارحا  تامرحم  تسرهف  لاح  ره  هب  دـنا . هدرک  کیکفت  مه  زا  ار  اهنآ  رگید  ياهقف  هک  یلاح  رد  دـنا ، هدومن  رکذ  هرامش 
انمتسا . 2 نتفرگ . نخان  . 1 تسا . نینچ  نانز ) یـصاصتخا  اـی  نادرم  یـصاصتخا  یکدـنا  تسا و  درم  نز و  نیب  كرتشم  اـهنآ  رثکا  هک  )

زا نوخ  . 8 ندنک . مرح  هایگ  تخرد و  . 7 ندرک . هاگن  هنیآ  رد  . 6 نتسب . دوخ  هب  حالس  . 5 ندیشک . نادند  . 4 ندیلام . نغور  . 3 ندومن .
.12 نتخادنا . نتشک و  ار  ندب  روناج  . 11 ندومن . تسد  هب  یتنیز )  ) رتشگنا . 10 ندیشک . مشچ  هب  یتنیز )  ) همرس . 9 ندرک . جراخ  ندب 

حاکن دقع  دـهاش  ندومن و  دـقع  ار  نز  . 14 ندومن . ادـخ ) مسا  هب  ندروخ  مسق  اـب   ) لادـج . 13 ندومن . هلازا  ریغ ) دوـخ و  ندـب  زا   ) وـم
يوب . 17 ندومن . تاهابم ) رخافت ، یـشاحف ، ییوگغورد ،  ) قوسف . 16 ندومن . توهـش ) هب  هاـگن  سمل و  شزیمآ و   ) ثفر . 15 ندیدرگ .

ار نآ  تشوگ  ندومن و  راک  نیا  رد  کمک  ییارحص و  ناویح  دیـص  . 18 نتفرگ . شوخان  يوب  زا  ماشم  و  ( 2) ندییوب تایرطع  شوخ و 
صاخ تامرحم  یضعب  و  انمتسا ) لثم   ) دنتسه مارح  ًاتاذ  روما  زا  یـضعب  مه  مارحا  تلاح  ریغ  رد  یتح  هک  تشاد  هجوت  دیاب  . 1 ندروخ .

(. نادرم يارب   ) ندیناشوپ ار  دوخ  رـس  . 19 موصیق . حیـش و  یمازخ و  رخذا و  ناـهایگ : هبعک و  قولخ  زا  ریغ  . 2 دیص .) لثم   ) دنتسه مرح 
هیاس ریز  هار  ریسم  رد  . 22 نادرم .) يارب   ) ندیناشوپ ار  دوخ  ياهاپ  يور  مامت  . 21 نادرم .) يارب   ) ندرب ورف  بآ  ریز  هب  ار  دوخ  رـس  . 20
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نابز هب  تین  . 1 مارحا : تابحتسم  نانز .) يارب   ) ندیناشوپ تروص  . 24 نانز .) يارب   ) ندرک تنیز  . 23 (. 1 () نادرم يارب   ) ندرک تکرح 
لـسغ تاـقیم  رد  مارحا  زا  شیپ  . 5 ندروآ . اج  هب  مارحا  هلفاـن  زاـمن  . 4 ندومن . رارکت  ار  هیبـلت  . 3 نادرم .)  ) نتفگ هیبـلت  دـنلب  . 2 ندنار .

ریز يوم  . 8 ندیشارتن . هدعق  يذ  لوا  زور  زا  ار  تروص  رـس و  يوم  . 7 نتـسب . مارحا  رگید ) بجاو  زامن  ای   ) رهظ زامن  زا  دعب  . 6 ندومن .
اب . 10 ندناوخ . یمارحا  ِندیشوپ  مارحا و  تین  لسغ و  ماگنه  ار  هدراو  ياهاعد  . 9 نتفرگ . مارحا  زا  لبق  نخان  براش و  تروص و  لغب و 

.2 نتفرگ . یتشک  . 1 مارحا : تاهورکم  ندرک . طرـش  لامعا ) مامتا  تهج  یعنام  ندـمآ  شیپ  تروص  رد   ) ندـش ّلُِـحم  تهج  دـنوادخ 
رب . 7 ندرک . يور  هداـیز  كاوسم  رد  . 6 نتفگ . کیبل  یـسک  باوج  رد  . 5 نتـسشن . لغب  هب  وناز  . 4 ندییاس . تروص  . 3 ندناوخ . رعش 

مامح . 9 مارحا .) لاح  ات  رثا  ندـنام  یقاب  تروص  رد   ) نتـسب اـنح  ندـش  مرحم  زا  شیپ  . 8 ندـیباوخ . هایـس  درز و  شلاب  شرف و  تخر و 
ندش حورجم  زا  دـشاب  میب  نآ  ماجنا  رد  هک  يراک  ره  . 10 ندییاس . ار  ندب  نآ  لاثما  هسیک و  تسد و  اب  نتسش ، درـس  بآ  اب  ندب  نتفر ،

نیا يادا  هطـساو  هب  تسا و  مارحا  تابجاو  زا  مارحا  تین  مارحا و  سابل  ندیـشوپ  ماگنه  هب  هیبلت  رکذ  مارحا : هیبلت  نداتفا . ندـب  زا  يوم  ای 
نیا و  دـش ) مرح  هدودـحم  دراو  ناوت  یمن  هیبـلت  مارحا و  نودـب   ) دـیدرگ هکم  مرح و  هدودـحم  دراو  ناوـت  یم  هدـش و  هتـسب  مارحا  رکذ 

ددنبب و مارحا  دیاب  دوش  نیمزرـس  نیا  دراو  دـهاوخب  هک  یناملـسم  ره  لاس  نارود  مامت  رد  هکلب  درادـن  جـح  مسوم  هب  صاصتخا  روتـسد 
کیرش کلملاو ال  کل  همعنلاو  دمحلا  نا   ) کیبل کل  کیرش  ال  کیبل ، کیبل ، مهللا  کیبل ، زا : تسا  ترابع  نآ  رکذ  هک  دیوگب  هیبلت 

، بحتـسم بجاو و  ياهزامن  زا  دعب  باوخ ، زا  ندش  رادیب  زا  دـعب  ندرک  رارکت  . 2 نادرم .) يارب   ) نتفگ دنلب  . 1 هیبلت : تابحتسم  کل .)
، رحـس تقو  اهراوس ، تاقالم  عقوم  يدنلب ، زا  ندمآ  نییاپ  يدنلب و  زا  نتفر  الاب  ماگنه  دیـشروخ ، لاوز  ماگنه  ندش ، هدایپ  راوس و  تقو 
زا هک  يا  هدرفم  هرمع  مارحا  رد   ) مارحلا دجـسم  ات  و  جح ) مارحا  رد   ) هفرع زور  رهظ  ات  و  هرمع ) مارحا  رد   ) هکم ياه  هناخ  ندید  عقوم  ات 

کیبل کیبل  بونذـلا ، رافغ  کیبل  کیبل  مالـسلاراد ، یلا  ایعاد  کیبل  کیبل  جراعملا ، اذ  کـیبل  ندـناوخ  رکذ  . 3 هتفرگ .) تروـص  هکم 
نداد باوج  دـنوادخ و  هب  تبـسن  یگدـنب  راهظا  يارب  تسا  يدورـس  هیبلت  هیبلت : زمر  مارکالا ... لـالجلاوذ و  کـیبل  کـیبل  ۀـیبلتلا ، لـها 

نیا زا  هک  تشاد  نآ  دصق  دـیاب  کیبل  نتفگ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب  و  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ترـضح  توعد 
هرمع مارحا   ) جـح مارحا  ود  نیب  هلـصاف  نیمارحالا : نیب  دوشگن . تیـصعم  هانگ و  هب  نابز  تفگ و  نخـس  قح  ياضر  دراوم  رد  طقف  سپ 
ینعی جـح  هعتم  لثم   ) یلامعا هچرگ  نامز  نیا  رد  تسا . عتمت ) اه . هاگفقوت  ای  اـه  هاـگلزنم  رد  فقوت  ماـگنه  رد  هن  جح 1 . مارحا  عتمت و 

.3 ندیشارت . ار  رس  يوم  . 2 ندرک . هدرفم  هرمع  . 1 لثم : دشاب  یمن  زاجم  زین  لامعا  یخرب  یلو  تسا  زاجم  مه ) زا  نارـسمه  يدـنم  هرهب 
یتارافک مارحا : تارافک  ندنک . هشیمه ) يارب   ) مرح هایگ  تخرد و  . 5 ندرک . دیص  هشیمه ) يارب   ) مرح رد  . 4 نتفر . نوریب  هکم  رهش  زا 

عونمم ًاقلطم  مه  هکم  مرح  رد  لامعا  یـضعب  باکترا  . ) تسا مارح  عونمم و  مارحا  لاـح  رد  هک  لاـمعا  زا  يا  هراـپ  باـکترا  يارب  تسا 
مهرد و . 3 ندومن . نیکاسم  ماعطا  . 2 نتفرگ . هزور  . 1 زا : دـنترابع  دـنتوافتم و  لمع  عون  هب  هجوت  اب  تارافک  نیا  دراد ). هراـفک  تسا و 
هک یسک  : » دندومرف هک  تسا  لقن  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  مارحا : رد  تافو  ندرک . ینابرق  دنفـسوگ  واگ و  رتش و  . 4 نتخادرپ . رانید 

ماگنه مالـسلا :) هیلع  ) داجـس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب  مارحا : اـب  هارمه  دوش .» یم  هتخیگنارب  ربق  زا  ناـیوگ  کـیبل  دریمب ، مارحا  لاـح  رد 
لسغ ماگنه  دنوش . یم  هنهرب  تاهبش  قافن و  ایر و  زا  دننک و  یم  نوریب  نت  زا  هانگ  سابل  هک  تشاد  ار  نآ  تین  دیاب  هماج ، ندرک  نوریب 
مارحا هماج  ندرک  رب  رد  ماگنه  دـننک . یم  هزیکاپ  ار  دوخ  صلاخ ، هبوت  رون  هب  دـنیوش و  یم  ار  دوخ  ناهانگ  هک  دوب  دـیاب  هشیدـنا  نیارب 

. تسا هدرک  مارح  دنوادخ  هک  ار  هچنآ  دوخ  سفن  رب  دنیامن  یم  مارح  رمع  هیقب  رد  هک  دومن  نآ  دصق  دیاب 

نتسب مارحا 

(. همان تغل  . ) دشاب هتسب  مارحا  هک  نآ  دنب  مارحا  ندومن . هرمع ) و   ) جح گنهآ  مارحا و  هتخودان  هماج  ود  ندیشوپ 

مارحلا تیب  مارحا 
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مارحلا تیب  مارحا 

مارحا هبعک  دنیوگ  دـنناوخ و  مارحلا  تیب  مارحا  ار  لمع  نیا  دنـشک و  الاب  مین  دـق و  کی  هزادـنا  هب  نآ  راوید  راهچ  رب  ار  هبعک  ياه  هدرپ 
. مارحا ك )  ) نامه جح  مارحا  ص 210 .) ریبج ، نبا  همانرفس  . ) تسا هتسب 

نتفرگ مارحا 

( همان تغل  . ) ندروآ ياج  هب  جح ) رد   ) مارحا مسارم 

هتفرگ مارحا 

(. همان تغل   ) تسا مرحم 

یمارحا

(. قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دننک نترب  مارحا  عورش  رد  نایجاح  هک  هتخودان  هماج  . 2 دنیوگ . ار  مرحم  یجاح  . 1

 ) راصحا

مرحم رازگ  جح  عنم  جح  باب  رد  و  رفس ، رد  عنم  سبح و  ینعم  هب  تسا  رـصح  زا  هرقب 196 .)  ) مترصحا ناف  هللاةرمعلا  جحلا و  اومتا  و  ِا )
. روصحم جح  ك ) ( ) یمالسا گرزب  فراعملا  ةریاد  همان  تغل  . ) تسا جح  لامعا  همادا  زا 

جح ماکحا 

. دریگ یم  تروص  عتمت ) نآرق و  دارفا ،  ) جح مسارم  رد  هبعک  ترایز  رد  هک  تسا  یتابجاو 

هرمع ماکحا 

. دریگ یم  تروص  عتمت ) هدرفم و   ) هرمع مسارم  رد  هبعک  ترایز  رد  هک  تسا  یتابجاو 

لالحا

« ریصقت  » اب ای  قلح »  » اب تسا  مارحا  لاح  زا  ندمآ  نوریب  ِا ) )

سمحا

نادنواشیوخ ام  دـنتفگ  یم  دـنتفر و  یمن  نوریب  مرح  هقطنم  زا  یلهاج ) جـح  مسارم  رد   ) هک سیق ) هنانک و  شیرق ،  ) برع زا  یلیابق  َمَا ) )
، قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنناسر یم  تعاجـش )  ) هسامح هب  ار  هملک  هشیر  برع  ناسیون  تغل  تسا و  سمح  نآ  عمج  مییادـخ .

(. ص 351 تاقبط ،

تافرع يرایتخا 

. تافرع رد  فوقو  ك )  ) ماگنه تسا  يرایتخا  فوقو  دارم 
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رعشم يرایتخا 

. رعشم رد  فوقو  ك )  ) ماگنه تسا  يرایتخا  فوقو  دارم 

هنیدم رخآ 

. هنیدم سپ  ك )  ) نامه

نابشخا

هوک ود  . 3 ناعقیعقو . سیبقوبا  هوک  ود  . 2 ینم . هوک  ود  . 1 زا : تسا  يریبعت  دوعص و  تخـس  راوشد و  هوک  يانعم  هب  بشخا  هینثت  َش ) َا  )
(. ص 15 نیفیرش ، نیمرح  ص 153 ؛ ش 3 ، جح ، تاقیم   ) قرشم تمس  زا  هفلدزم  رب  فرشم 

هوخا

. هواخ ك )  ) نامه

جح بادآ 

. تسا تاهورکم ) تامرحم و  تابحتسم و  تابجاو و  ناکرا و  زا   ) جح هضیرف  نداد  ماجنا  یگنوگچ 

مارحلا ةرادا 

بونج تهج  رد  دوعـسلا  باب  رد  هدـش و  داجیا  مارحلا  دجـسم  هرادا  يارب  يدوعـس  تموکح  طسوت  هک  تسا  یناـمزاس  َر ) َح  ْل  ُت  َر  ِا  )
(. ص 214 ج 1 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  . ) دشاب یم  رقتسم  دجسم 

نیفیرشلا نیمرحلا  نوئش  ةرادا 

(. ص 122 ش 27 ، جح ، تاقیم  . ) دراد تراظن  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  رب  هک  يا  هرادا 

نیفوق كاردا و 

. نیفوق كرد و  ك )  ) نامه

مرحم ءامدا 

. مرحم ندب  زا  نوخ  ندروآ  نوریب  ِا ) )

ناهدا

(. ص 115 كرادم ، اب  یسراف  هقف   ) تسا مارحا  تامرحم  زا  هک  تسا  ندب  یلام  نغور  َا ) )

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 454 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


لحلا یندا 

نیرت کـیدزن  دارم  تسا . رت  کـیدزن  هکم  هب  لـح  عضاوم  رگید  زا  هک  تسا  ییاـج  لـحلا  یندا  و  رت ، کـیدزن  ینعی  یندا  َل ) ِح  ْل  َن  َا  )
اج نآ  زا  تسا و  مرح  جراـخ  هطقن  نیلوا  اـی  دـشاب  لـصتم  نآ  هب  مرح  هیلا  یهتنم  هک  تسا  یناـکم  تسا . نوریب  مرح  زا  هک  تسا  یلحم 

هدرکن و روبع  اهنآ  يذاحم  ای  اه و  تاـقیم  زا  مادـک  چـیه  زا  هک  تسا  یناـسک  تاـقیم  تسین و  زیاـج  مارحا  نودـب  مرح  لـخاد  هب  دورو 
. تسا هنارعج  میعنت و  هیبیدح و  لحلا  یندا  فورعم  ياهاج  هلمج  زا  دنرادن . مه  ار  اهنآ  زا  یکی  هب  نتفر  نکمت 

رخاذا

نآ دمآ و  دورف  هکم  يالعا  هب  دش و  لخاد  رخاذا  زا  حتفلا  ماع  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ و  هکم ، کیدزن  تسا  یعضوم  َِخا ) )
( همان تغل  . ) درک اپ  رب  شیوخ  هبق  اج 

رخذا

. رخذا هایگ  ك )  ) نامه

دلوملا قارا 

(. ص 98 ش 21 ، جح ، تاقیم   ) مرکا یبن  تدالو  هلحم  هکم . رد  یلحم 

كارا

تافرع زا  دـنک  یمن  تیافک  نآ  رد  فوقو  تسا و  نآ  زا  جراـخ  یلو  تسا  تاـفرع  دودـح  زا  ماـش ، بناـج  زا  هفرع  رد  تسا  یلحم  َا ) )
(. ص 180 جح ، رارسا  هفسلف و  قوقح ، يژولونیمرت  رد  طوسبم  )

هللا ضرا 

ص نآ ، رارـسا  جح و  ماکحا  ص 116 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  . ) تسا هنیدـم  ياه  ماـن  زا  یلقن  هب  ءاـسن 97 .)  ) هللا ضرا  نکت  ملا  ّـال ) ُض  َا  )
(. ص 159 ش 7 ، جح ، تاقیم  293 ؛

هرجهلا ضرا 

رارسا جح و  ماکحا  ص 159 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) درک ادـیپ  ققحت  نآ  رد  ترجه  هک  ینیمز  ینعم  هب  تسا  هنیدـم  ياه  مان  زا  ِر ) ِه  ْل  )
(. ص 293 نآ ،

تیب ناکرا 

. هبعک ناکرا  ك )  ) نامه

هناگراهچ ناکرا 
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. هبعک ناکرا  ك )  ) نامه

جح ناکرا 

فاوط رعشم ، رد  فوقو  تافرع ، رد  فوقو  مارحا ، زا : دنترابع  هک  تسا  جح  نالطب  بجوم  يوهس ) ای  يدمع   ) شکرت هک  تسا  یلامعا 
. یعس ترایز و 

هرمع ناکرا 

. یعس فاوط و  مارحا ، زا : دنترابع  هک  تسا  هرمع  نالطب  بجوم  شکرت  هک  تسا  یلامعا 

هبعک ناکرا 

نکر . 1 دنتسه : روهـشم  یمان  هب  ناکرا  نیا  زا  کی  ره  دنیوگ و  یم  ار  ادخ  هناخ  هشوگ ) راهچ  هیواز ، راهچ   ) نکر راهچ  تیب . ناکرا  ای 
نکر  » ار نآ  رابتعا  نیدب  تسا و  هدش  بصن  نآ  رد  دوسالارجح  هک  تسا  هیواز  نآ  قرش ) بونج و  نیب  « ) یقرش بونج  نکر   » ای یقرش 
ناونع هب  هدـش  عقاو  قارع  تمـس  رد  ًاـبیرقت  هک  نآ  تهج  هب  عباـنم  یخرب  دـنیوگ . یم  زین  دوسـالارجح » نکر   » و دوـسا » نکر   » و رجح »

. تسا نیچو  دنه  بونج  ایلارتسا و  زاجح و  دالب  بونج  زا  یتمـسق  ناریا و  اب  هجاوم  یقرـش  نکر  دنا . هدرک  دای  نآ  زا  زین  یقارع » نکر  »
نکر ای  یلامش  نکر  . 2 تسا . بحتسم  نکر  نیا  مالتـسا  دوش . یم  متخ  فاوط  مه  نادب  دوش و  یم  زاغآ  نکر  نیا  زا  ادخ  هناخ  فاوط 
رجح هب  ندیـسر  زا  شیپ  هبعک  برد  زا  نتـشذگ  زا  دـعب  فاوـط  تهج  رد  هـک  تـسا  هـیواز  نآ  قرـش .) لامـش و  نـیب  « ) یقرـش لامـش  »

و يرـصب » نکر   » و یقارع » نکر   » ناونع هب  نآ  زا  تسا  ماش  قارع و  لها  هجوت  دروم  زامن  عقوم  رد  نوچ  نکر  نیا  دراد . رارق  لیعامـسا 
زا سپ  فاوط  تهج  رد  هک  تسا  هیواز  نآ  برغم ) لامش و  نیب  « ) یبرغ لامش  نکر   » ای یبرغ  نکر  . 3 دنا . هدرک  دای  مه  یماش » نکر  »
نآ تسا  برغم ) اپورا و  همه  هیسور و  برغ   ) برغ لها  هجوت  دروم  زامن  عقوم  رد  نوچ  نکر  نیا  دراد . رارق  لیعامسا  رجح  زا  نتشذگ 

فاوط تهج  رد  هک  تسا  هیواز  نآ  برغم ) بوـنج و  نیب  « ) یبرغ یبوـنج  نکر   » اـی یبوـنج  نکر  . 4 دـنیوگ . یم  مه  یبرغم » نکر   » ار
نکر  » زا دـعب  ار  نـکر  نـیا  دــنیوگ . یم  مـه  یناـمی » نـکر   » ار نآ  تـسا  نـمی  لـباقم  نوـچ  دراد و  رارق  دوسـالارجح » نـکر   » زا لـبق 

. تسا بحتسم  نکر  نیا  مالتسا  دنا و  هدرک  یفرعم  اه  نکر  رگید  زا  رت  فیرش  دوسالارجح »

رازا

...( ص 93 و كرادم ، اب  یسراف  هقف  . ) دناشوپ یم  ار  وناز  ات  فان  زا  دندنب و  رمک  هب  هک  مارحا  زا  هعطق  نآ  ِا ) )

للحت بابسا 

ای جـح  کسانم  ماـمتا  زا  دـنترابع  هک  ددرگ  یم  ّلُِـحم  مرحم ، بابـسا  نآ  زا  یکی  هب  تسا و  مارحا  كورت  عطاـق  هک  هچنآ  ْل ) ُّل  َح  َت  )
(. قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) دص رصح و  هرمع ،

هبعک راتسا 

(. همان تغل   ) هبعک هدرپ  ك )  ) نامه َا ) )
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هبعک لالحتسا 

زا هک  نآ  لاثما  مرح و  نارتوبک  ندرک  دیـص  دیـص و  نتـشک  لثم  تسا  مارح  نآ  هب  مادقا  هبعک  مرح  رد  هک  يروما  نتـسناد  لالح  ِِتا ) )
(. ص 363 نیعبرا ، حرش  . ) دیآ یم  رامش  هب  ناهانگ 

تعاطتسا

رد دیاب  هک   ) دوش یم  بجاو  تعاطتسا  دوجو  اب  مالـسالا  ۀجح  نارمع 97 .) لآ   ) الیبس هیلا  عاطتـسا  نم  تیبلا  جح  سانلا  یلع  هللاو  ِِتا ) )
ینعی یعرش ، تعاطتسا  . 2 لقع . نتشاد  ینعی  یلقع ، تعاطتسا  . 1 زا : تسا  ترابع  و  ددرگ ) رازگرب  تعاطتـسا  دوجو  لاس  نیلوا  نامه 

. یلام ینامز و  یندب ، یهار ، ياه  ییاناوت  نتشاد  ینعی  یفرع ، تعاطتـسا  . 3 رت . مهم  مارح  ای  بجاو  هب  التبا  مدـع  فیلکت و  نس  نتـشاد 
ینعی ینامز ، تعاطتـسا  . 2 رفـس . هار  ندوـمیپ  ناـکما  ندوـب و  زاـب  عناـم و  یب  نما و  ینعی  یهار ، تعاطتـسا  . 1 یفرع : تعاطتـسا  طرش 

. کسانم ماجنا  رفس و  هار  ندومیپ  يارب  ییاناوت  نتشاد  ینعی  یندب ، تعاطتـسا  . 3 جح . لامعا  ماجنا  يارب  تقو  نتشاد  تیافک  تعـسو و 
: داز تشگرب . تفر و  تهج  يراوس  هلیـسو  هلحار : تاهج : زا  نأش  لاح و  اب  قباطم  يداصتقا  تاناکما  نتـشاد  ینعی  یلام ، تعاطتـسا  . 4

اهنآ یجرخ  هک  یناـسک  هداوناـخ و  هلئاـع و  جراـخم  هنؤم : تشگرب . تفر و  رد  جاـتحیام ) ریاـس  یندـیماشآ و  یندروخ و  زا   ) هار هشوـت 
هب نداتفین  تمحز  هب  ای  دـنک ، تیافک  ار  يداع  یگدـنز  تشگزاب  زا  دـعب  هک  تیافک ، هب  عوجر  تشگرب . ات  تفر  ناـمز  زا  تسا  بجاو 

یلا ص 32  جح ، هلدا  کسانم ، رارـسا ، جح ؛ کسانم  هصالخ  هلئـسم 17 ؛ جح ، کسانم   ) تشگرب زا  دعب  تعارز  راک و  بسک و  ظاحل 
(. مولع گنهرف  ص 13 ؛ ج 3 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  44 ؛

یلذب تعاطتسا 

. دوش یم  داجیا  رگید  صخش  طسوت  نآ  هنیزه  ندیشخب )  ) لذباب هک  جح  ماجنا  تهج  یلام )  ) تسا یتعاطتسا  (ب )

یلعج تعاطتسا 

. دوش یم  داجیا  جح ، ماجنا  يارب  هدهع  مسق و  رذن و  اب  هک  تسا  یتعاطتسا  (ج )

لالظتسا

. لیلظت ك )  ) نامه ِت ) ِا  )

جح رارقتسا 

ماع رد  رگا  رذـن ) هب  ای  عرـش و  لصا  هب  بجاو  جـح  نیب  قرف  یب   ) دـشاب ود  ره  ای  هرمع  ای  جـح  کسانم  يارجا  هب  رداق  ًاعرـش  هک  یـسک 
. ددرگ یم  رقتـسم  وا  همذ  رد  جـح  نآ ، توف  اب  دوش  توف  يو  زا  کسانم  يارجا  هک  يدـح  ات  دزرو  لاـمها  جـح  هب  نتفر  رد  هعاطتـسالا 

همه ندوب  اب  رایتخا و  هب  جح  لاعفا  همه  ندروآ  ياج  هب  دشاب  نکمم  نامز  نآ  رد  هک  ینامز  نتشذگ  هب  دراد  یگتـسب  جح  رارقتـسا  سپ 
(. قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) ندرک جح  نتفر و  جح  طورش 

اومیقتسا
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. اووتسا ك )  ) نامه َت ) ِا  )

مالتسا

(. ك  ) تسا هبعک  نکر  ندرک  سمل  حالطصا  رد  ِت ) ِا  )

رَجَح مالتسا 

. دوسالارجح ك )  ) ندرک سمل 

نکر مالتسا 

( مالسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  دنناد و  یم  بحتسم  ار  ینامی  نکر  مالتـسا  اهقف  زا  یخرب  تسا . هبعک  نکر  اب  تسد  مکـش و  سامت  حسم و 
ار هبعک  ناکرا  مامت  مالتـسا  ياهقف  زا  یخرب  و  میوش ». یم  تشهب  دراو  باب  نآ  زا  هداوناخ  ام  هک  تسا  یباب  ینامی  نکر   » هک تسا  لـقن 

...( و ص 51 ؛ ش 12 ، جح ، تاقیم  . ) دنا هتسناد  بحتسم 

عاتمتسا

(. همان تغل   ) جح اب  ندرازگ  هرمع  ِت ) ِا  )

هرمع هب  عاتمتسا 

(. قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) تسا عتمت  هرمع  هک  نآ  همدقم  اب  مالسالا  ۀجح  ندرازگ 

هبانتسا

(. قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) دنک جح  وا  بناج  زا  هک  نداد  يرگید  هب  تباین  ینعی  جح  رد  ِب ) ِت  ِا  )

نتسا

تمسق هب  دینک  عوجر  دنراد . یصاخ  ياه  مان  اهنآ  زا  یخرب  هک  یبنلادجـسم » ياه  نتـسا   » دروم رد  نوتـس .»  » و نوتـسا »  » ففخم ُت ) ُا  )
«. نوتس »

هناوطسا  ) هناوتسا

«. نوتس  » تمسق هب  دینک  عوجر  دنراد . یصاخ  ياه  مان  هک  یبنلادجسم  ياه  هناوتسا  دروم  رد  ( 

نوتسا

«. نوتس  » تمسق هب  دینک  عوجر  یبنلادجسم .» ياه  نوتسا   » دروم رد 

اووتسا
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« اومیقتسا  » ای اووتسا »  » نتفگ اب  دنلب  يادص  اب  تعامج  فوفص  يوس  هب  تشگرب  اب  مارحالا  ریبکت  زا  لبق  تنس  لها  ياهزامنشیپ  ُو ) َت  ِا  )
(. ص 20 ترایز ، جح و  اب  هطبار  رد  یتاکن  . ) دنهد یم  ار  زامن  فص  نتخاس  مظنم  نامرف  اولدتعا »  » ای

لادسا

باوث . ) تسا مارح  مارحا  لاـح  رد  نز  تروـص  ندـیناشوپ  دـتفین . تروـص  يور  هک  يروـط  هب  مارحا  لاـح  رد  تسا  نز  ندز  باـقن  ِا ) )
(. ص 106 جح ، لامعا 

 ) فاوسا

( همان تغل  . ) تسا هنیدم  مرح  زا  نآ  عیقب و  هیحان  رد  هنیع »  » هب تسا  یعضوم  دنا  هتفگ  و  هنیدم ، مرح  مان  َا )

هرخآلا قاوسا 

(. مالسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  لوقنم  یتیاور  رد  هرمع  جح و  زا  تسا  يریبعت  ِر ) ْل  ِخ  ُق  َا  )

راعشا

وا نوخ  اب  دنفاکـشب و  تسار  بناج  زا  ار  ینابرق  رتش  ناهوک  هک  تسا  ناـنچ  نآ  تسا و  هکم  هب  هدـش  هداتـسرف  یناـبرق  ندرک  ناـشن  ِا ) )
و دنهد ) یم  قوس  تاقیم  زا  ار  يده  هک   ) تسا نآرق  جح  صاخ  راعـشا  دنهد . قوس  ینم  يوس  هب  هنوگ  نیدب  تاقیم  زا  دننک و  هتـشغآ 

هیبلت هب  یجایتحا  هدش و  ققحم  مارحا  راعـشا ، اب  تسا و  رایتخا  راعـشا  اب  ای  هیبلت و  اب  مارحا  نتـسب  رد  دشاب  رتش  ینابرق  رگا  نآرق  جـح  رد 
ص همدقم ، ریسافتلا ، ۀجح  ص 9 ؛ هرمع ، جح و  ص 173 ؛ جح ، رارسا  هفـسلف و  ص 15 ؛ جح ، کسانم  حیـضوت  . ) تسین نتفگ ) کیبل  )

(. ص 3 ج 4 ، لوسر ، ترضح  خیراوتلا ، خسان  939 ؛

ندبلا راعشا 

(. قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) راعشا ك )  ) لیصفت ُب ) ْل  ُر  ِا  )

هندب راعشا 

. راعشا ك )  ) لیصفت ِن ) َد  َب  )

هطاوشا

(. همان تغل   ) طوش ك )  ) عمج َا ) )

هعبس طاوشا 

. طوش ك )  ) تفه

جح رهُشا 
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(. ص 92 ش 4 ، جح ، تاقیم   ) هجح يذ  هدعق ، يذ  لاوش ، زا  دنترابع  هک  جح  ياه  هام  ِر ) ُه  َا  )

مرح رهشا 

ینعی تسا . بجر ) مرحم و  هجح ، يذ  هدـعق ، يذ   ) مارح هاـم  راـهچ  دوـصقم  یخرب  هتفگ  هب  هبوت 6 .)  ) مارحلا رهـشالا  خلـسنا  اذاف  ُر ) ُح  )
عمجم . ) دنتـسه جـح  کسانم  ماجنا  هام  هجح  يذ  هدـعق و  يذ  ياه  هام  نایم  نیا  زا  هدـش و  مارح  نآ  رد  راتـشک  هک  یهام  راـهچ  ناـمه 

...( و نایبلا ؛

تامولعم رهشا 

...( و نایبلا ؛ عمجم   ) هجح يذ  هدعق ، يذ  لاوش ، زا  دنترابع  هک  جح ، ياه  هام  جح ، رهشا  هرقب 197 .)  ) تامولعم رهشا  جحلا  َم ) )

هفص باحصا 

. هفص ك )  ) رد نکاس  نیرجاهم  ناونع 

هبقع باحصا 

( هندرگ  ) هبقع رد  عادولا  ۀجح  زا  هللا  لوسر  تعجارم  رد  هک  هباحص  زا  نت  ای 16 ) ای 14   ) ترهش 13 دیک . باحصا  هبقع . لها  ِب ) َق  َع  )
نتفرگ لکش  یخرب  . ) دندومن ار  ترضح  هب  هلمح  رتش و  مکـش  ریز  همـست  عطق  ای  ناشیا  رتش  نداد  مر  دصق  ترـضح  نآ  نتـشک  تین  هب 

دوخ دصق  رب  شوپ  باقن  هدع  نیا  دش و  هاگآ  تین  نیا  زا  یحو  هب  ترـضح  اما  دـنا ) هدرک  رکذ  كوبت  هوزغ  زا  تعجارم  رد  ار  تین  نیا 
ةویح بدالا ؛ ۀناحیر  . ) دنکن شاف  ار  یماسا  نیا  ربمایپ  تایح  نامز  ات  دومرف  درمـش و  هفیذـح  يارب  ار  نانیا  مان  ترـضح  دـندشن و  قفوم 

(. ماوعلا ةرصبت  ص 158 ؛ ج 11 ، نایبلا ، عمجم  ص 482 ؛ ج 2 ، بولقلا ،

لوا هبقع  باحصا 

لحم رد  جح  مسوم  رد  تثعب  مهدزاود  لاس  رد  هک  جرزخ ) هلیبق  زا  نت  شش  سوا و  هلیبق  زا  نت  شش   ) برثی مدرم  زا  نت  هدزاود  ترهش 
. دندرک تعیب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  اب  هبقع 

مود هبقع  باحصا 

هام زا  قیرشت  مایا  رد  تثعب  مهدزیس  لاس  رد  هک  جرزخ ) سوا و  لیابق  زا   ) برثی مدرم  زا  نت  هس ) داتفه و  ای  ود  داتفه و  ای   ) داتفه ترهش 
. دندرک تعیب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  اب  هبقع  لحم  رد  جح ) هام   ) هجح يذ 

لیف باحصا 

. هبعک ك )  ) بیرخت تهج  دندش  هکم  مزاع  نالیف  هارمه  هک  یهورگ  ترهش  لیف 1 .)  ) لیفلا باحصاب  کبر  لعف  فیک  رت  ملا 

تاقلعم باحصا 
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. تاقلعم ك )  ) نابحاص ینعی  دندوب ، هتخیوآ  هبعک  راوید  رب  ار  دوخ  راعشا  هک  ینارعاش  ترهش 

مالسالا فانصا 

(. ص 802 رارسالا ، فشک  تسرهف   ) هفص ك )  ) لها نامه  ِا ) ْل  ُف  َا  )

شقع نبا  ةأضا 

. نبل ةأضا  ك )  ) نامه

نبل ةأضا 

هار رـس  رد  دـشاب و  یم  هکم  مرح  دـح  بونج  بناج  زا  هک  تسا  یلحم  شقع ) نبا  لیـسم  ای  هرد  ینعم  هب   ) شقع نبا  هأضا  اـی  َا ء ة ل ) )
ص 130؛ یمالـسا ، راثآ  خـیرات و  همان ؛ تغل  . ) تسا هکم ) لخاد  زا   ) هدرفم هرمع  تاـقیم  دراد و  رارق  يرتمولیک  هدزاود  هلـصاف  رد  نمی 

(. ص 77 دیناوخب ، جح  زا  لبق  ص 28 ؛ لوا ، رتفد  هرمع ، جح و  همانگنهرف 

تاحضا

مهد نابرق . دیع  زور  اح ) َا   ) یحـضا (. â ( ) همان تغل  . ) دننک حبذ  یحـضا  زور  رد  هک  دنفـسوگ  . 2 نابرق .) دیع  زور   ) یحـضا زور  . 1 (. َا )
رون دادـتما  زور  عافترا  يانعم  هب  تسا  یحـض »  » هدام زا  یحـضا » . » دـننک ینابرق  دوخ  هناخ  رد  ناناملـسم  ینم و  رد  جاجح  هک  هجح  يذ 
يذ مهد   ) رهظ زا  لبق  ینابرق  نوچ  و  دـنیوگ . یحـض »  » ار عقوم  نآ  و  رهظ ) زا  لبق   ) دـیآ یم  الاب  دیـشروخ  هک  تسا  یماـگنه  باـتفآ و 

ك)  ) دیع زور  بحتسم  ینابرق  َي )ّ  ُا   ) هیحـضا دنیوگ . هیحـض »  » ای هیحـضا »  » ار نآ  دوش  یم  حبذ  باتفآ  رون  شرتسگ  تقو  رد  و  هجح )
پچ شود  دنام و  هنهرب  تسار  شود  تروص  نیا  رد  نتخادنا ؛ پچ  فتک  رب  تسار  لغب  ریز  زا  ار  مارحا )  ) ءادر ِط ) ِا   ) عابطضا یحضا .

رب تسار  لغب  ریز  زا  ار  مارحا  يادر  هک  داد  روتسد  هیـضق  هرمع  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  همان .) تغل  . ) ددرگ هدیـشوپ 
نامه مارحا  فیلکت  کنیا  تسا . هدوب  زور  نآ  هژیو  لاوحا  عاـضوا و  هیـضق و  هرمع  صوصخم  فیلکت  نیا  دـننکفیب و  پچ  هناـش  يور 

(. ص 40 و 43 نآرق ، هرمع  بادآ  . ) دشاب هدیشوپ  ود  ره  تسار  پچ و  يوزاب  هک  تسا  دوهعم  تیفیک 

لوا يرارطضا 

(. 1  ) رعشم يرارطضا  ك )  ) نامه

مود يرارطضا 

(. 2  ) رعشم يرارطضا  ك )  ) نامه

هنازور يرارطضا 

(. 2  ) رعشم يرارطضا  ك )  ) نامه

هنابش يرارطضا 
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(. 1  ) رعشم يرارطضا  ك )  ) نامه . 2 تافرع . يرارطضا  ك )  ) نامه . 1

تافرع يرارطضا 

. رطضم صخش  يارب  هجح  يذ  مهد  بش  رد  تسا  تافرع  رد  فوقو  دارم  هنابش  يرارطضا  ای 

رعشم يرارطضا 

: رطضم صخش  يارب  هنوگ ) ود  هب   ) تسا رعشم  رد  فوقو  دارم 

لوا يرارطضا  . 1

. رعشم رد  تسا  هجح  يذ  مهد  بش  زا  يرادقم  رد  فوقو  هنابش ، يرارطضا  ای 

مود يرارطضا  . 2

. رعشم رد  رهظ  زا  شیپ  ات  تسا  هجح  يذ  مهد  باتفآ  عولط  زا  دعب  فوقو  هنازور  يرارطضا  ای 

لحطا

روث هوک  ك )  ) نامه َح ) َا  )

تسرطا

(. ندومن هبعک  هناخ   ) فاوط ط = نتسب .)  ) مارحا = 1 دش : عضو  ییاهب  خیش  طسوت  هک  عتمت  هرمع  لامعا  هب  هراشا  رد  تسا  يزمر  یفورح 
نخاـن اـی  وم  زا   ) ریـصقت ت = ندومن .) هورم  افـص و  ناـیم  تشگرب  تفر و   ) یعـس س = ندرازگ .) فاوط  زاـمن  تعکر  ود   ) نیتـعکر ر =

(. ص 94 هقف ، هقف ، لوصا  ص 173 ؛ ج 6 ، ریسافتلا ، ۀجح  ( ) ندیچ

ماطآ

هک تسا  هدمآ  ثیدح  رد  تسا . هدوب  دایز  اه  نآ  دادعت  دنا و  هتشاد  دوجو  هنیدم  رد  یلهاج  رـصع  رد  هک  تسا  ییاهژد  مان  مُطا »  » عمج
ش 36، جح ، تاقیم  . ) دنتسه هنیدم  رویز  اه  نیا  دومرف : درک و  یهن  هنیدم  لها  ماطآ  ندرک  ناریو  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

(. ص 109

اولدتعا

. اووتسا ك ) ( ) ُل ِد  َت  ِا  )

رامتعا

(. همان تغل   ) ندروآ ياج  هب  هرمع  ِت ) ِا  )
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مرح مالعا 

هاگداعیم . ) دنا هدش  بصن  هکم  مرح  دودح  زا  کی  ره  ياهتنا  رد  رتم  هس  عافترا  هب  هک  یلکش  لیطتسم  بعکم  ینوتب  ییاه  نوتس  مان  َا ) )
(. ص 119 قاشع ،

جح لامعا 

. دنهد یم  ماجنا  نآرق ) عتمت و  دارفا ،  ) جح مسارم  رد  هبعک  ترایز  رد  هک  دنتسه  یتابجاو  لاعفا و  ماکحا و  َا ) )

هرمع لامعا 

. دنریگ یم  ماجنا  هدرفم ) عتمت ،  ) هرمع مسارم  رد  هبعک  ترایز  رد  هک  دنتسه  یتابجاو  لاعفا و  ماکحا و 

ینم لامعا 

. دروآ اج  هب  ینم  نیمزرس  رد  دیاب  هجح ) يذ  مهد   ) نابرق دیع  زور  رد  هک  یلاعفا 

هنعا

(. 1  ) هبعک بصانم  ك )  ) زا َن )ّ  ِع  َا  )

تاواغآ

â (. ص 44 متفر ، نم  هک  روط  نآ  جح  . ) دندوب ینامثع  هرود  ياهراگدای  زا  هک  دنیوگ  ار  یبنلا  دجسم  مرح  ناگجاوخ 

تاوغا

ل (. ص 155 ش 17 ، جح ، تاقیم  . ) مدرم نایم  رد  هنیدم  مرح  ناگجاوخ  ترهش  َغ ) َا  )

هضافا

(. هرقب 199 . ) سانلا ضافا  ثیح  نم  اوضیفا  مث  ِض ) ِا  )

تافرع زا  هضافا  . 1

. هجح يذ  مهن  زور  بورغ  زا  سپ  تسا  مارحلارعشم  هب  نتفر  تافرع و  زا  ندرک  چوک 

رعشم زا  هضافا  . 2

. هجح يذ  مهد  زور  دیشروخ  ندز  رس  زا  سپ  تسا  ینم  هب  نتفر  مارحلارعشم و  زا  ندرک  چوک 

ینم زا  هضافا  . 3
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. هجح يذ  مهدزاود  زور  رصع  رد  تسا  هکم  هب  نتفر  ینم و  زا  ندرک  چوک 

یقافآ

قافآ لها  ك )  ) نامه

دارفا

دارفا جح  ك )  ) نامه

جح داسفا 

رد يدمع  لالخا  زا  یـشان  جـح  داسفا  دـنادرگ . لطاب  هابت و  ار  دوخ  جـح  هک  دـنک  يراک  هک  نیا  هب  رئاز  هلیـسو  هب  جـح  لاطبا  ینعی  ِا ) )
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دوش یم  يدمع  لالخا  هب  قحلم  عراش  مکح  هب  مه  يوهس  لالخا  هاگ  تسا . جح  لاعفا 

جح لاعفا 

جح هبجاو  لاعفا 

هرمع لاعفا 

هرمع هبجاو  لاعفا 

عیطتسم ضارتقا 

بسانم تقو  رد  سپ  دنک . هیهت  هلحار  داز و  نآ  اب  دناوتن  هک  دشاب  یلام  ار  وا  هک  هاگ  نآ  ندرازگ  جح  يارب  تسا  عیطتـسم  ندرک  ضرق 
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنک نید  يادا  رگید  یلحم  زا  ای  دهدب و  ار  ضرق  نآ  دشورفب و  ار  دوخ  لام 

جح ماسقا 

: زا دـنترابع  هرمع  ماسقا  ص 70 ) كرادم ، اب  یـسراف  هقف  ص 218 ؛ ج 1 ، نیون ، هلاسر   ) نآرق جح  عتمت و  جـح  دارفا ، جـح  زا : دـنترابع 
ص 78) كرادم ، اب  یسراف  هقف  هلئسم 135 ؛ جح ، کسانم   ) عتمت هرمع  هدرفم و  هرمع 

نادلبلا ۀلاکا 

ص نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  . ) دراد يرترب  ماقم و  ولع  اهرهـش  ریاس  رب  . 1 هک : نآ  تهج  هب  تسا  هنیدـم  یماسا  زا  ْل ) ُب  ْل  ُت  َل  َّك  َا  )
تخادرپ قیرط  زا  هنیدم  رهـش  جراخم  . 3 ص 293 ) نیفیرـش ، نیمرح  . ) دوب طلـسم  عافترا  رظن  زا  هقطنم  نیا  ياهرهـش  ریاس  رب  . 2 ( 293

ص 160) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) دیدرگ یم  نیمأت  دوب  هدش  حتف  نیملسم  طسوت  هک  ییاهرهش  تایلام 

يرقلا ۀلاکا 
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.2 ص 293 ) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  . ) داد رارق  دوخ  عاعشلا  تحت  ار  رگید  ياهرهش  . 1 هک : نآ  تهج  هب  تسا  هنیدم  یماسا  زا  ار ) ُق  )
، جح تاقیم  . ) دیدرگ یم  نیمأت  دوب  هدش  حتف  ناناملسم  طسوت  هک  يرگید  ياهرهـش  ياه  تایلام  تخادرپ  قیرط  زا  هنیدم  رهـش  جراخم 

دعب دش و  یم  هلمح  دندمآ  یمرب  مالسا  هیلع  هئطوت  ددصرد  هک  ناملسم  ریغ  دالب  اهرهش و  ریاس  هب  اج  نآ  زا  . 3 ص 159 و 160 ) ش 7 ،
. دندش یم  لقتنم  هنیدم  هب  ناریسا  یتمینغ و  لاوما  يزوریپ  زا 

لالا

تمحر هوک  ك )  ) نامه َا ) )

داحلا

یلوق هب  مرح . رد  ندرک  متـس  یلوق  هب  نآ . تمرح  کته  ندرکن و  تیاعر  نآ و  رد  ملظ  هب  لیم  هبعک .)  ) مرح رد  نتـشذگ  رد  دح  زا  ِا ) )
( همان تغل   ) هکم مرح  رد  راکتحا 

دوعس لآ 

يدوعس ناتسبرع  ك )  ) روشک رب  مکاح  نادناخ 

هبیش لآ 

تنادس ك )  ) ماقم رد  ینادناخ  ِب ) َش  )

ململا

ململی ك )  ) نامه َل ) َل  َا  )

ما

ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم  . ) تسا ضرا  هرک  طسو  ای  تسا  مما  هاگ  هلبق  ای  تسا  دالب  مظعا  نوچ  تسا  هکم  یماسا  زا  ُا م )ّ  )

جح تراما 

هریـس هب  یـسأت  اب  هعماج  نامکاح  مالـسا  ردـص  نامز  زا  دراد و  یمالـسا  تموکح  اب  میقتـسم  طاـبترا  هک  یبصنم  جـح . هلفاـق  یتسرپرس 
هب ار  يدرف  ای  دنتـشاد و  هدـهعرب  ار  جـح  تراما  هدـش و  هللا  تیب  ترایز  مزاع  دوخ  ای  جـح  مسوم  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

ترـضح هب  ار  جح  مسارم  ماجنا  جاجح و  تراما  ادـخ  لوسر  يرجه  مهن  لاس  رد  دـندرک . یم  بوصنم  جاحلا  ریما  دوخ  هدـنیامن  ناونع 
( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  دنوادخ  نامرف  هب  اما  درک  هناور  یتسرپرس  هب  ار  رکبوبا  بانج  نآ  ادتبا   ) دومرف راذگاو  ( مالسلا هیلع  ) یلع ریما 

قبط مالـسلا ) هیلع  ) ریما ترـضح  دـنتفرگ ). رکبوبا  هار  زا  تایآ  هار  رد  ناـشیا  دومن و  هکم  راـفک  هب  تئارب  هروس  تاـیآ  غـالبا  رومأـم  ار 
هک ره  درواین و  ياج  هب  جح  لاس  نیا  رد  یکرـشم  دنکن و  هناخ  فاوط  نایرع  یـسک  هک  دومرف  داریا  هبطخ  رحنلا  موی  رد  لوقنم  تایاور 

دوخ هللا  لوسر  يرجه  مهد  لاس  رد  تسا . هام  راهچ  وا  تلهم  درادن  یتلهم  هک  ره  تسا و  مرتحم  تدم  نامه  دراد  نامیپ ) يارب   ) یتدـم
دندرک و یم  یتسرپرس  ار  جح  هلفاق  ًاصخش  هک  هک  تفای  صاصتخا  افلخ  هب  جح  تراما  هفیظو  اهدعب  تشاد و  ار  جح  یتسرپرـس  ًاصخش 
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دندرک و یم  یتسرپرس  ار  جح  هلفاق  ًاصخش  هک  هک  تفای  صاصتخا  افلخ  هب  جح  تراما  هفیظو  اهدعب  تشاد و  ار  جح  یتسرپرـس  ًاصخش 
رفـس يانثا  رد  تینما  نانآ و  تظفاحم  تدوع و  هکم و  جاجح  يربهر  جح  ریما  هفیظو  و  دندومن . یم  بوصنم  جح  يریما  هب  ار  یـسک  ای 

تکرح و تمیزع و  ماـگنه  مدرم  ندـشن  هدـنکارپ  ندوب و  مهارف  . 1 دـشاب : زیچ  هد  بقارم  دـیاب  جاح » ریما   » دـیوگ يدروام  تسا . هدوب 
هتسهآ . 3 دـنوشن . رود  زا  دـنیآ و  دورف  وا  فارطا  لوزن  رد  دنـشاب و  وا  وریپ  تکرح  رد  ات  هفیاـط  ره  يارب  يربهر  ندرک  نیعم  . 2 لوزن .

بآ و نآ  رد  هک  یناـسآ  هار  زا  ناوراـک  ندرب  . 4 دنرپس . هار  دنناوتب  هارمه  نافیعـض  دنـسرب و  نادب  دـنناوتب  ناگدـناماو  ات  ناوراک  نتفر 
رب نانابهگن  ندرامگ  . 6 دوبن . دوـبمک و  تروـص  رد  هقوذآ  بآ و  يوـج  تسج و  . 5 بآ ) مک  تخـس و  هار  زا  هن   ) دـشاب ناوارف  هقوذآ 

گنج هب  دنوش  یم  ناوراک  عنام  هک  رفس  نامحازم  ندرک  رود  . 7 دننکن . عمط  ناشیا  لام  رد  نادزد  ات  لوزن  تکرح و  ماگنه  هب  ناوراک 
هتـشاد اضق  تیحالـص  وا  دـنوش و  میلـست  وا  مکح  هب  فرط  ود  هک  نآ  رگم  رابجا ، هب  هن  نایناوراک  تافالتخا  نداد  هلـصیف  . 8 لذب . هب  ای 

عقوم هب  ناوراک  ات  رفس  تدم  تکرح و  تقو  تیاعر  . 10 هیبنت ) دـح  رد   ) نانئاخ ندومن  بیدأت  هلفاق و  نارگبوشآ  ندرک  مارآ  . 9 دشاب .
هب ار  ناوراک  دشاب  تقو  رگا  دهد و  ناوراک  هب  مارحا  تصرف  دسر  تاقیم  هب  نوچ  دوشن و  باتش  هب  راچان  تقو  یگنت  زا  دسر و  جح  هب 

نوچ و  دوش ... توف  جـح  دـسرن و  عقوم  هب  ادابم  هک  دور  هفرع  هب  رـسکی  دـشاب  گنت  فقو  رگا  و  دـنور ، فقاوم  هب  نایکم  اب  ات  درب  هکم 
هنیدم زا  ار  ناوراک  تشگزاب  ماگنه  هب  دنکن و  هلجع  تکرح  رد  دهد و  تصرف  ناشیاهراک  ماجنا  يارب  دنچ  يزور  دندرک  هب  جح  مدرم 

ار نتفر  طیارـش  همه  زین  تشگزاب  ماگنه  هب  اـت  تسا . نینچ  يو  قوقح  ربمغیپ و  تمرح  ياـضتقا  هک  دـنک  تراـیز  ار  ربمغیپ  ربق  اـت  دربب 
خسان ص 350 ؛ ج 2 ، هدنیاپ ، همجرت  مالسا ، یسایس  خیرات  . ) دریذپ نایاپ  يو  تیالو  هاگ  نآ  دسرب  دوخ  رهـش  هب  ناوراک  ات  دنک  تیاعر 

ص ش 30 ، جح ، تاقیم  همان ؛ تغل  یـسراف ؛ فراعملا  ةریاد  ص 278 ؛ ج 7 ، هنومن ، ریسفت  ص 248 ؛ ج 3 ، لوسر ، ترـضح  خیراوتلا ،
(82

نیضرالا ما 

( یسیفن گنهرف   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  َا ) ْل  ُا م ُّ  )

دودلا ما 

نآ هک  دوش  یم  یهتنم  هورم  افص و  مرح و  هقطنم  رد  دوعسلا  باب  هلحم  هب  هار  کی  هک  هکم  هب  دورو  یهار  ود  رس  رب  تسا  یعضوم  (د )ُّ 
ما یکیدزن  زا  دـنمان و  یم  قـیرخلا » قـیرط   » ار نآ  هک  ددرگ  یم  یهتنم  هدـباعم  هـک  تـسا  یهار  يرگید  دـنیوگ ؛ یم  مارحلا » قـیرط   » ار

ص 28) دییایب ، هکم  هب  ام  اب  . ) دوش یم  عطق  هیبلت  هک  تسا  دودلا 

محار ما 

ص 141) ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  ر ) َم ّ  ُا  )

محر ما 

تمحر رد  هناخ  نیا  هب  ناگدنهانپ  هک  نیا  هدومرف و  اطع  رهـش  نیا  هب  دنوادخ  هک  یتمحر  تبـسانم  هب  تسا  همظعم  هکم  ياه  مان  زا  ُر ) )
ص ش 2 ، جـح ، تاقیم  یـسیفن ؛ گنهرف  ص 14 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  ص 65 ؛ ج 1 ، مالـسا ، یلیلحت  خیرات  . ) دـنریگ یم  رارق  راگدـیرفآ 

ص 141) ش 4 ، ، 219

 ) نامحر ما 
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ص 37) یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  َر )

همحر ما 

ص 141) ش 4 ، جح ، تاقیم   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  ِم ) َر  )

حور ما 

ص 37) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 145 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم   ) نآ نوماریپ  ناوارف  تمحر  تلع  هب  تسا  هکم  ياه  مان  زا 

محز ما 

ص 141) ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 37 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) نآ رد  مدرم  ماحدزا  تلع  هب  تسا  هکم  ياه  مان  زا  ُز ) )

حبص ما 

( یسیفن گنهرف  همان ؛ تغل   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  ُص ) )

حص ما 

ص 133 و 145) ش 4 ، جح ، تاقیم   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  ( 1)

افصلا ما 

. ددرگ یم  لصاح  افـص  رطاخ و  شیاشگ  دـننک  یم  جـح  هضیرف  يافیا  صولخ  اب  یناسک  يارب  نوچ  تسا ، هکم  ياه  ماـن  زا  ص )َّ  ُا م ُّ  )
ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم  )

يرقلا ما 

یهوجو مان  نیا  تهج  رد  و  اـه ) هیرق  لـصاو  رداـم  ینعم  هب   ) تسا همظعم  هکم  ماـن  ( 70 يروش ، 92 ؛ ماـعنا ،  ) يرقلا ما  رذـنتل  ار ) ُق  ْل  )
طخ کیدزن   ) نیمز طـسو  رد  . 4 تسا . زاجح  ياه  يداـبآ  زکرم  . 3 تسا . تـیزکرم  ياراد  . 2 تسا . نیملـسم  هلبق  . 1 نوچ : دـنا  هتفگ 

.6 تسا . نیمز  يور  رهـش  نیرت  مهم  تسادق  تمظع و  ظاحل  زا  تسا . رتدـنلب  رگید  يارق  اهرهـش و  هب  تبـسن  نآ  ماقم  . 5 تسا . اوتسا )
رگتیاده تکرب و  هیام  اه و  ناسنا  همه  يارب  هناخ  نیتسخن  هک  هداد  ياج  ار  يا  هناخ  دوخ  بلق  رد  هک  ارچ  تسا ، ناتـسرپ  ادخ  هاگترایز 

نآ ریز  زا  نیمز  . 7 دنروآ . يور  راید  نیا  يوس  هب  طاقن  مامت  زا  هک  نامیا  اب  ياه  ناسنا  يارب  تسا  يا  هزیگنا  دوخ  نیا  تسا و  نایناهج 
دمآ نوریب  بآ  ریز  زا  هک  یلحم  نیتسخن  شنیرفآ  زاغآ  رد  تسا . نیمز  زا  هدیکشخ  هدش و  دقعنم  لحم  نیلوا  ینعی  تسا . هدش  هدرتسگ 

یهب و ینعم  هب  ّح ) ُص  « ) حـص  » هملک همان » تغل   » رد سپ 1 . درک . ادـیپ  شرتسگ  اج  نآ  زا  نیمز  ياه  یکـشخ  دوب و  مارحلا  تیب  لحم 
تاقیم ص 16 ؛ هکم ، خیرات  دـئارفلا ؛ ةرئاد  نآرق ؛ سوماق  . ) تسا يراید  ره  ینیمزرـس و  ره  أدـبم  لصا و  . تسا هدـمآ  بیع  ره  زا  تئارب 

( دعب هب  ص 137  ش 4 ، دعب ، هب  ص 212  ش 2 ، جح ،

رعاشملا ما 
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. دوش یم  جـح  تدابع  يادا  هنکما  نآ  رد  هک  تسا  يا  هدوعـسم  عضاوم  زکرم  جـح و  رعاشم  لصا  نوچ  تسا  هکم  ياه  ماـن  زا  ِع ) َم  ْل  )
ص 123 و 130) ش 21 ، جح ، تاقیم  )

یثوک ما 

ص 143) ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 37 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  اث ) )

جاح ریما 

جح تراما  ك )  ) بصنم بحاص  جح . هلفاق  تسرپرس 

جح ریما 

جح تراما  ك )  ) بصنم بحاص  جاردننآ ) گنهرف   ) نایجاح ياوشیپ 

نیما

دنگوس نآ  هب  دنوادخ  هدیدرگ و  یفرعم  تینما  ياراد  نما و  رهش  دنوادخ  فرط  زا  هک  همظعم  هکم  بقل  نیت 3 )  ) نیمالا دلبلا  اذه  و  َا ) )
ص ج 2 ، دئارفلا ، ةرئاد  . ) تسا هدوب  تینما  لحم  زین  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  تثعب  زا  لبق  هکم  دنیوگ  و  تسا ، هدرک  دای 

(851

هنیما

ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم  . ) تسا نیما  یبن  ترضح  دوجو  علطم  نوچ  تسا  هکم  یماسا  زا  ِن ) َا  )

باصنا

ياه ینابرق  هدرک و  یم  يرادهگن  هبعک  فارطا  رد  ناتسرپ  تب  هک  دنا  هدوب  یصوصخم  ياه  گنـس  . 1 لقن : توافت  هب  بصن ، عمج  َا ) )
ار اه  ینابرق  هدش و  یم  يرادهگن  یـصاخ  هاگیاج  رد  هک  دنا  هدوب  یـصوصخم  ياه  تب   2 دندرک . یم  حـبذ  نآ  يور  تب  يارب  ار  دوخ 

. دندرک یم  نیگنر  ار  نآ  ینابرق  نوخ  اب  دندومن و  یم  حبذ  نآ  يور 

مرحلا باصنا 

ار مرح  اهنآ  هلیسو  هب  يرجه  لاس 26  رد  نامثع  هک  دوب  یتامالع  دـندوب . هداهن  مرح  رانکرب  هک  اه  گنـس  مرح . ياهدـح  َر ) َح  ْل  ُب  َا  )
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  همان ؛ تغل  . ) درک دودح  دیدحت 

راصنا

نامیا وا  هب  هنیدم  هب  هکم  زا  ربمایپ  ترجه  زا  سپ  هک  تسا  هنیدم  لها  ناناملسم  زا  هتسد  نآ  بقل  هدننک ) يرای   ) رصان ریـصن و  عمج  َا ) )
هک تفای  هبلغ  هتسد  نیا  رب  نانچ  تفص  نیا  دندومن . يرایسب  ياه  کمک  مالسا  تفرشیپ  رد  دندرک و  يرای  دنداد و  شترصن  دندروآ و 
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سوا و  ) دوخ ياه  هلیبق  مان  رب  ار  نآ  راصنا  هک  دـیدرگ  هرخافم  تاهابم و  بجوم  تفای و  تیمها  نانچ  بقل  نیا  درک و  ادـیپ  مسا  مکح 
( یسراف فراعملا  ةریاد  . ) دنداد حیجرت  جرزخ )

هنیدملا باقنا 

ش جح ، تاقیم  . ) تسا هرونم  هنیدـم  ياه  هار  هنیدـملا  باقنا  زا  دارم  و  کیراب . گنت و  هار  يانعم  هب  تسا  بقَن »  » عمج باقنا  ْل ) ُب  َا  )
ص 118) ، 36

هنیدملا ۀیدوا 

ص 119) ش 36 ، جح ، تاقیم   ) هنیدم ياه  يداو  ْل ) ُت  ِي  َا  )

ساطوا

ص 84) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف  ... ) ات اج  نآ  زا  خلسم و  ات  دوش  یم  عورش  ثعبلا » دیرب   » ای ساطوا  زا  تسا  تاقیم  هک  قیقع  يداو 

خیش دالوا 

. يدوعس ناتسبرع  رد )(  مکاح  بهذم  هیباهو ، هقرف  سسؤم  باهولادبع  نب  دمحم  خیش  لسن  ترهش 

هنیدم لوا 

. هنیدم شیپ  ك )  ) نامه

رمرط سر  طحن  راو  وا 

فوقو و = تافرع )  ) فوقو نتـسب و = مارحا  ا = داد : بیترت  ییاـهب  خیـش  هک  جـح  لاـمعا  هب  هراـشا  رد  زمر  فورح  تسا . عتمت  جـح  زمر 
ندیشارت  ) قلح ح = زب ) ای  دنفسوگ  ای  واگ و  حبذ  ای  رتش   ) رحن ن = هبقع ) هرمج   ) یمر ر = ینم ) هب  رعشم  زا  چوک   ) هضافا ا = مارحلارعشم ) )

ر= ءاسن )  ) فاوط ط = هورم ) افـص و  نیب   ) یعـس س = فاوط ) زامن  تعکر  ود   ) نیتعکر ر = ادـخ ) هناـخ  تراـیز   ) فاوط ط = رـس ) يوم 
( لماکت همانرب  جح  ص 173 ؛ ج 6 ، ریسافتلا ، ۀجح   ) ثالث تارمج  یمر  ر = ینم ) رد  هتوتیب   ) تیبم م = فاوط ) زامن  تعکر  ود   ) نیتعکر

قافآ لها 

هدرب راک  هب  نارخأتم  طسوت  هعیش  هقف  رد  هک  تسا  یحالطـصا  تسا ) رهاظ  نیمز  فارطا  زا  هک  هچنآ  قفا ، عمج  قافآ  هب  بوسنم   ) یقافآ
زا هک  یتاهج  فالتخا  بسحرب  نایقافآ  تاقیم  هکم . لها  ربارب  رد  دـیآ ؛ یم  مرح  هب  تیقاوم  زا  جراخ  زا  هک  تسا  یـسک  ینعم  هب  هدـش ،

...( و یقافآ ؛ لیذ  یسراف ، فراعملا  ةریاد  . ) دهد ماجنا  دیاب  ار  عتمت  جح  یقافآ  تسا . فلتخم  دنیآ  یم  مرح  يوس  هب  نآ 

لالها

ار کیبل  جاح  نتفگ  دـنلب  ندز . کیبل  کناب  . 2 قوقح ) يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) هتفر راک  هب  مارحا  فدارتم  ًازاـجم  ثیداـحا  رد  ِا)1 . )
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( همان تغل  قوقح ؛ يژولونیمرت  رد  طوسبم  )

هللا لها 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  ص 18؛ ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) دنیوگ ار  هکم  لها  ُل ّال ) َا  )

هیبلتلا لها 

. دوش هتفگ  شکیبل  تسا  هتسیاش  هک  تسا  لاعتم  دنوادخ  هیبلتلا » لها   » تسا و بحتسم » هیبلت   » راکذا زا  هیبلتلا » لها  کیبل  ( » ِي (ت َّ 

هرضاحلا لها 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دندیمان هرضاحلا  لها  ار  هنیدم  رهش  هنکس  هکم ، حتف  زور  ات  ربمایپ  ترجه  خیرات  زا  ِر ) ِض  ْل  )

جح لها 

مسوم لها  ك )  ) نامه

مرح لها 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنیوگ ار  هکم  یلاها 

نیمرح لها 

( عامجا لیذ  یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةریاد  . ) هنیدم هکم و  لها  َم ) َر  َح  )

هلح لها 

هلح ك )  ) نامه

سمح لها 

سمح ك )  ) نامه

هفص لها 

هفص ك )  ) رد نکاس  نیرجاهم  ناونع 

مسوم لها 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) هللا تیب  نارئاز  جح ، لها  ِس ) َم  )

فقوم لها 
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. دنوش یم  رضاح  جح  مسارم  ماجنا  يارب  رعشم  تافرع و  فقوم )  ) رد هک  نانآ  ِق ) َم  )

هکم لها 

.( دنروآ یم  اج  هب  عتمت  جح  هک   ) قافآ لها  لباقم  رد  تسا . نآرق  ای  دارفا  ناشجح  عون  هک  نانآ 

رمق هّلها 

نارود نمض  رد  تسا  هام  نشور  تمسق  هفلتخم  لاکشا  هرقب 189 )  ) جحلا سانلل و  تیقاوم  یه  لق  ۀلهألا  نع  کنولئسی  َم ) َق  ِء  َل ّ  ِه  َا  )
تیؤر تسا  يرمق  ياه  هام  يانبمرب  جـح  هلمج  زا  نیملـسم  لاـمعا  رثکا  ياـنب  هک  اـج  نآ  زا  و  يرمق ، هاـم  کـی  فرظ  رد  نیمز  درگ  هب 

. تسا جایتحا  دروم  يرورض و  هام  لوا  نییعت  تهج  هام  لاله 

هیلها

ص 132) ش 12 ، جح ، تاقیم  . ) دنا هدراذگ  مارحلادجسم  رد  دبنگ  ره  رس  رب  هک  جنرب  زا  لاله  لکش  هب  یتروص 

تانیب تایآ 

هبعک هناخ  نشور  ياه  هناشن  زا  هبعک و  راکـشآ  ياه  هناشن  نارمع 67 ) لآ   ) انمآ ناک  هلخد  نم  میهاربا و  ماقم  تانیب  تاـیآ  هیف  ِّي ) َب  )
، اهرعـشم مزمز ، میطح ، دوسـالارجح ، میهاربا ، ماـقم  زا  تسا  تراـبع  نشور  تاـیآ  نیرـسفم  هتفگ  هب  تسا و  نآ  تینما  میهاربا و  ماـقم 
میهاربا و ماقم  زا  تانیب  تاـیآ  هراـبرد  هک  هدـش  تیاور  مالـسلا ) هیلع   ) قداـص ماـما  زا  و  نآ . تشادـگرزب  تیب و  ماـحدزا  تیب ، ناـکرا 

ص 44) جح ، هبعک و  هب  یعامتجا  یشرگن  ص 106 ؛ ش 8 ، جح ، تاقیم  نایبلا ؛ عمجم  . ) دندرب مان  لیعامسارجح  دوسالارجح و 

جح تایآ 

هرقب 196)  ) ةرمعلاو هللا جحلا  اومتاو  . 2 جح 28 )  ) جحلاب سانلا  یف  نذا  و  . 1 زا : دنترابع  جح  باب  رد  دیجم  نآرق  تایآ  زا  یخرب  ّج ) َح  )
.5 نارمع 97 ) لآ   ) ًالیبس هیلا  عاطتـسا  نم  تیبلا  جح  سانلا  یلع  و هللا  . 4 هبوت 3 )  ) ربکالا جـحلا  موی  ساـنلا  یلا  لوسرو  هللا  نم  ناذاو  . 3

هرقب 158)  ) رمتعا وا  تیبلا  جح  نمف  هللا  رئاعش  نم  ةورملا  افصلا و  نا 

مارحا مایا 

. تسا مرحم  درب و  یم  رس  هب  مارحا  لاح  رد  جح  مسارم  رد  صخش  هک  ییاهزور 

قیرشت مایا 

ینابرق یمر و  بش 2 . لوط  رد  باتهام  شبات  . 1 تهج : هب  لقن  فالتخا  هب  و  ( 1) دنیوگ ار  هجح  يذ  مهدزاود  مهدزای و  ياهزور  َت ) )
ندز قرب  . 5 هتفاکش ) شوگ   ) هقرـشم دنفـسوگ  ینابرق  زا  عنم  . 4 دوخ ) نکاـسم  فرط  هب   ) قرـشم يوس  هب  نتفر  باتفآ 3 . عولط  زا  دـعب 
دیع زا  سپ  زور  هس  فرظ  باتفآ  رد  ینابرق  تشوگ  ندرک  کـشخ  اهنآ 6 . یگدنشخرد  ولألت و  هدش و  هتخیر  ییاه  نوخ  رب  دیـشروخ 

هریخذ يارب  نابرق 
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عمج مایا 

( عمج لیذ  همان ، تغل   ) ینم مایا  ك )  ) نامه

جح مایا 

. هجح يذ  هدعق ، يذ  لاوش ، ینعی  جح  ياه  هام 

یمر مایا 

يارب هجح  يذ  مهدزیـس  زور  . ) دـنوش یم  یمر  تارمج  جـح ، مسارم  رد  هک  هجح  يذ  مهدزیـس ) و   ) مهدزاودو مهدزای  مهد و  ياهزور 
.( دشاب هتفرن  نوریب  ینم  زا  هجح  يذ  مهدزاود  زور  باتفآ  بورغ  زا  لبق  ات  هک  تسا  یسک 

یمر مایا 

ك) ( ) قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) قیرشت مایا  رحنلا و  موی  رامجلا 

ینابرق مایا 

رحن مایا  ك ) . ) دننک ینابرق  مهد  زور  رد  ینم  رد  هجح و  يذ  مهدزاود  مهدزای و  مهد و  ياهزور 

تادودعم مایا 

زا دعب  زور  هس  . 3 تسا . دیع  زا  دعب  زور  ود  نابرق و  دـیع  زور  . 2 تسا . ناضمر  هام  . 1 هرقب 203 )  ) تادودـعم مایا  یف  هللا  اورکذاو  َم ) )
ص 155) ج 1 ، ص 82 ، قیلاعت ، ریسافتلا ، ۀجح  . ) قیرشت مایا  ینعی  تسا  نابرق  دیع 

تامولعم مایا 

زور هس  تسا و  نابرق )  ) دیع زور  . 2 دنیوگ . ار  هجح  يذ  لوا  ههد  . 1 جح 28 )  ) تامولعم مایا  یف  مسا  اورکذیو  مهل  عفانم  اودهـشیل  َم ) )
( عیشت فراعملا  ةرئاد  نایبلا ؛ عمجم  . ) قیرشت مایا  ینعی  نآ  زا  دعب 

ینم مایا 

.1 دنهد : یم  ماجنا  ار  یلامعا  ینم  نیمزرـس  رد  جـح  مسارم  رد  جاجح  نآ  یط  هک  هجح  يذ  مهدزاود  مهدزای و  مهد و  ياهزور  ان ) ِم  )
زور . 3 یبــقع . هرمج  یطــسو و  هرمج  یلوا و  هرمج  یمر  مهدزاــی ، زور  . 2 ریـصقت ) اـی   ) قـلح یناـبرق و  هبقع ، هرمج  یمر  مـهد ، زور 

. یبقع هرمج  یطسو و  هرمج  یلوا و  هرمج  یمر  مهدزاود ،

رحن مایا 

یم ینم  نیمزرـس  رد  ندرک  ینابرق  عتمت  جح  لامعا  زا  لمع  نیمجنپ  مولع ) گنهرف   ) هجح يذ  مهدزاود  مهدزای و  مهد و  ياهزور  َن ) )
. دوش یم  هدرب  راک  هب  رتش  ندرک  ینابرق  دروم  رد  رحن  حالطصا  دشاب و 
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هفقو مایا 

. جح ماجنا  تهج  هکم  رد  جاّجح  فقوت  ياهزور  ِف ) َو  )

عادیا

( همان تغل  . ) مارحا تهج  هب  نارفعز  بیطت  هب  دوخرب  ار  جح  ندرک  بجاو  دوخ . رب  جح  ندینادرگ  بجاو 

نامیا

ص ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) دـندوب نامیا  رهظم  وگلا و  هنیدـم  مدرم  اریز  تسا ، هنیدـم  مان  رـشح 9 )  ) مهلبق نم  نامیالاو  راّدلاوءّوبت  نیذلاو 
ص 116) نیفیرش ، نیمرح  ص 88 ؛ هسیفنلا ، قالعا  160 ؛

رابود تسا  بحتـسم  هنییآ  هب  درک  هاگن  رگا  نکلو  تسا  مارح  مرحم  يارب  دشابن ) تنیز  يارب  هچ  دشاب  تنیز  يارب  هچ   ) هنییآ رد  ندرک  هاگن  هنیآ 
ص 44) جح ، کسانم  حیضوت  . ) دیوگب هیبلت 

هفص ناویا 

مسارم نیا  وترپ  رد  هک  ییاه  ناسنا  اسب  هچ  تسا و  ناسنا  حور  ناج و  ینشور  مایا  نیا  اریز  تسا  ییامسم  اب  مسا  و  هفص 1 . ك )  ) نامه
ص 11) ش 29 ، جح ، تاقیم  . ) ددرگ نشور  ناشناور  حور و  ندوب  ادخ  دای  یلاع و 

ب

رئب

« هاچ  » تمسق هب  دییامرف  عوجر  رئب »  » عاونا دروم  رد  ْء ) (ب 

دمحم لآ  باب 

ص 20) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) تسا فورعم  نانآ  نایعیش  دمحم و  لآ  باب  هب  رجح  هب  ات  هبعک ) ناکرا  زا   ) ینامی نکر  زا 

عیقبلا باب 

هزاورد هنیدم  رهش  زا  و  . 2 ص 28 ) یحو ، نیمزرس  نکاما  رد  يریس   ) دندوشگ ًادیدج  هک  یقرش  تمسق  رد  یبنلا  دجسم  ياه  باب  زا  . 1
ص 244) ریبج ، نبا  همانرفس  . ) دراد ترهش  عیقبلا  باب  هب  هک  دوش  یم  هدوشگ  دقرغ ) عیقب   ) نآ يوس  هب  يا 

سمشلا ینب  باب 

هبیش ینب  باب  ك )  ) نامه

هبیش ینب  باب 
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ماقم لباقم  دجسم  یقرش  تمسق  رد  تسا  هدوب  يرد  تسا و  هدوب  تثعب  زا  لبق  رد  مارحلادجـسم  دودح  زا  سمـشلا  ینب  باب  ای  ِب ) َش  )
زا دورو  تشاد و  رارق  مالـسلا  باب  لباقم  اه  هتفگ  قبط  دوب و  هتخاس  ینامثع  نامیلـس  ناطلـس  هک  يربنم  مزمز و  هاچ  لخدـم  نیب  میهاربا 

دراو باب  نیا  زا  نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولـص  ) نیموصعم همئا  زا  یـضعب  هللا و  لوسر  لـقن ، قباـطم  دندرمـش و  یم  بحتـسم  ار  باـب  نیا 
ناـیم رد  و   ) هریاد مین  تسا  هدوـب  یقاـط  هک  ار  باـب  نیا  راـثآ  دـش . نوفدـم  هطقن  نـیا  رد  لـبه  تـب  هـک  دـنا  هدروآ  دـندش . یم  دجـسم 

. دنتشادرب اه  يدوعس  تشاد ) رارق  مارحلادجسم 

تیبلا باب 

هبعکلا باب  ك )  ) نامه

هبوتلا باب 

نیمرح يامنهار  . ) دوش یم  متخ  هبعک  ماب  هب  هک  یناکلپ  ربارب  رد  هبعک  لخاد  یقرش  لامش  هیواز  رد  تسا  يرد  ترهـش  یلع » باب   » ای . 1
هیلع هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  سدـقم  حیرـض  ياه  باب  زا  لوسرلا » باب   » ای . 2 ص 113 ) ش 20 ، جـح ، تاقیم  ص 177 ؛ ج 1 ، نیفیرش ،

ود هب  نوتـس  ود  ناـیم  دـح  رد  کبـشم  تروص  هب  هک  تسا  سم  زا  یحیرـض  هرجح ، یبونج ) تهج   ) هلبق تهج  رد  تسا . ملـسو ) هلآو 
ص 85؛ ج 1 ، یـسانش ، هنیدـم  . ) تسا هبوتلا  باب  هک  تسا  یکچوک  ِرد  اهنآ  نایم  تسا و  هدـش  میـسقت  لکـشلادحتم  يواسم و  تمـسق 

ص 304) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  ص 194 ؛ جح ، رارسا  هفسلف و 

لیئربج باب  ك )  ) نامه َج )  ) ربجلا باب 

لیئربجلا باب 

رد هک  تسا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  نامز  یلصا  ياهرد  زا  قرش و  تمس  رد  عقاو  تسا  یبنلادجسم  ياهرد  نیرت  مهم  زا 
ییاه مان  هب  یتاهج  هب  باب  نیا  تسا . هتفر  رت  بقع  دوخ  یلـصا  ناکم  زا  ینامثع  نارود  نامثع و  نامز  ربیخ و  هوزغ  زا  دعب  ياه  هعـسوت 

. دومن یم  یحو  لوزن  دش و  یم  بایفرش  ترـضح  روضح  هب  هار  نیا  زا  یحو  رومأم  نآ  هک  تهج  نآ  زا  لیئربج ، باب  . 1 تسا : موسوم 
نادـناخ هک  تهج  نآ  زا  ربج ، باب  . 3 دـنتخاس . یم  جراخ  رد  نیا  زا  ار  يو  تیم  رب  زامن  هماقا  زا  سپ  هک  تهج  نآ  زا  زئاـنج ، باـب  . 2

یلا 233 و 237) ص 231  یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) دنزاس جراخ  رد  نیا  زا  ار  شیوخ  هدرم  دندوب  روبجم  تیم 

زئانجلا باب 

یم جراخ  اج  نآ  زا  ناتـسربق  فرط  هب  ار  اه  هزاـنج  هک  مارحلادجـسم  قرـش  فرط  رد  یباـب  ماـن  لیئربج 2 . باب  ك )  ) ناـمه . 1 ِء ) َج  )
ص 87) نیفیرش ، نیمرح  . ) دندرک

هرهاط هرجح  باب 

هبوت باب  برغ 4 . رد  دوفو ، باب  قرش 3 . رد  همطاف ، باب  لامش 2 . رد  دجهت ، باب  . 1 تسا : رد  راهچ  ياراد  مرکا  ربمایپ  سدقم  حیرض 
ص 304) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  ص 194 ؛ جح ، رارسا  هفسلف و   ) بونج رد  لوسر ، باب  ای 

مرحلا باب 
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. دنیوگ ار  مارحلا ) دجسم  یبنلادجسم و   ) مرح ِرد 

نیطانحلا باب 

مدنگ نآ  کیدزن  هک  تسا  اج  نآ  زا  مان  تهج  تسا و  هدوب  دجـسم  رد  لخاد  یماش و  نکر  ربارب  رد  مارحلادجـسم  ياه  باب  زا  ّن ) َح  )
نوریب هک  نیح  نآ  رد  دنـشاب و  هتـشاد  تعجارم  رب  مزع  دنور و  نوریب  باب  نیا  زا  هک  تسا  تنـس  و  دنا ، هدوب  ناشورف  طونح  ای  ناشورف 

یقرواپ ص 138) ج 1 ، هعمل ، . ) دنک يزور  ار  شا  هناخ  ترایز  رگید  راب  هک  دنهاوخب  ادخ  زا  دننک و  اعد  دنور 

همحرلا باب 

یم الاب  مرکم  هناخ  نآ  ماب  هب  اـج  نآ  زا  هک  هبعک  نورد  رد  تسا  يرد  . 2 ص 20 ) ش 7 ، جح ، تاقیم   ) دـنیوگ ار  دوسالارجح  نکر  . 1
نامز رد  دجسم  یلصا  ياهرد  زا  یبنلادجسم و  یبرغ  راوید  رد  تسا  يرد  . 3 ( 1  ) هبوتلا باب  ك ) ( ) ص 121 ریبج ، نبا  همانرفس  . ) دنور
یقاب شمان  یلو  تفای  لحم  رییغت  یبرغ  علض  نامه  رد  دجـسم  هعـسوت  رثا  رب  رد  نیا  تسا . هدوب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ 

. دـندومرف اعد  مه  ترـضح  دومن و  ناراب  بلط  دـمآ و  ترـضح  دزن  یبرع  رد  نیا  زا  دـنیوگ  همحرلا  باـب  هیمـست  هجو  رد  تسا . هدـنام 
ص 231 و 237) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 5 ؛ ج 5 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  ص 149 ؛ نیفیرش ، نیمرح  )

لوسرلا باب 

(2  ) هبوتلا باب  ك )  ) نامه

مالسلا باب 

زا هتشاد و  رارق  همحرلا  باب  زا  دعب  هک  برغ  تمس  رد  تسا  یبنلا  دجسم  ياهرد  زا  قرش 2 . تمس  رد  تسا  مارحلادجسم  ياهرد  زا  . 1
. تسا هدوب  مکح  ناورم  هناخ  کیدزن  نوچ  دش  یم  هتفگ  مه  ناورم  باب  تسا و  مود  هفیلخ  ياه  هدوزفا 

هکتاع باب 

دوب و عقاو  دجسم  برغ  تمسق  رد  . 1 رد : نیا  تشاد . رارق  هکتاع  مان  هب  ینز  هناخ  لباقم  هک  نآ  تهج  هب  تسا  یبنلادجـسم  ياـهرد  زا 
لوسر دوب و  یبونج  راوـید  رد  . 2 ص 51 ) يوبن ، فیرش  دجسم  هعـسوت  ریمعت و  ص 149 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  . ) تسا همحرلا  باب  نامه 

ص 231) یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) تخاس دودسم  ار  نآ  هکم  يوس  هب  هلبق  رییغت  ماگنه  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا

هلبق باب 

ص 57) ج 5 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  . ) دش دودسم  باب  نیا  تشگ  هلبق  هبعک  هک  دعب  دوب و  یبنلا  دجسم  ياهرد  زا 

هبعکلا باب 

رد هناخ  یقرـش  علـض  رب  ینعی  رجح  نکر  یقارع و  نکر  نیب  رد  نیا  دـنوش . یم  هبعک  دراو  نآ  زا  هک  تسادـخ  هناخ  ِرد  تیبلا » باب   » اـی
زا نآ  هب  ندیسر  يارب  تسا و  هدیدرگ  بصن  دجـسم  فک  زا  رتم  ود  دودح  عافترا  هب  يرتم ) کی  دودح  هلـصاف  اب  « ) دوسالارجح  » بنج
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فراعملا ةریاد  . ) دننک یم  هدافتـسا  نآ  زا  هبعک  نورد  هب  نتفر  يارب  هک  تسا  یکرحتم  ناکلپ  مان  جَرْدَـم  ای  َجرَد  . 1 ( 1) كرحتم ناکلپ 
هتسب دوب  هتـشاد  میدقت  يرجه  لاس 959  رد  نامیلـس  ناطلـس  هک  هرقن  زا  یگرزب  لفق  اب  هبعک  ِرد  دننک . یم  هدافتـسا  هبعک ) لیذ  یـسراف ،

روط هب  یلو  تسا  هتـسب  لاس  تدم  مامت  رد  هبعک  ِرد  دوش . یم  هدافتـسا  نآ  زا  هک  دنا  هتخاس  الط  زا  يدـیدج  لفق  نونکا  مه  دـش و  یم 
زا لبق  هلاس  همه  هک   ) هناخ يوشو  تسـش  يارب  هلمج  زا  دوش ؛ یم  هدوشگ  دـشاب  یم  ررقم  هک  یتاقوا  مایا و  رد  هژیو و  دراوم  رد  لومعم 
رد دریگ و  یم  ماجنا  هجح  يذ  متفه  زور  رد  ًـالومعم  اـه  لاـس  نیا  رد  مسارم  نیا  تفرگ . یم  ماـجنا  جـح  مسوم  زا  دـعب  اـی  جـح  مسوم 

تروص هجح  يذ  لوا  رد  یلاس  دـنچ  ای  هجح و  يذ  متـسیب  رد  ًالثم  دـبای ، یم  رییغت  وش  تسـش و  زور  ییاه  تبـسانم  هب  اـه  لاـس  یخرب 
رد هبعک  دـنزاس . یم  فرـشم  ادـخ  هناـخ  نورد  تراـیز  هب  ار  یمالـسا  گرزب  ياـه  تیـصخش  هک  یعقاوم  يارب  هلمج  زاو  تسا ) هتفرگ 

هدافتسا نآ  زا  هبعک  لخاد  هب  دورو  يارب  ات  دنتشاذگ  زاب  ار  راوید  زا  یتمسق  نآ ، یقرـش  تمـس  رد  اهنت  و   ) تشادن رد  نیـشیپ  ناراگزور 
زا يریگولج  تهج  هبعک  يانب  دیدجت  رد  تیلهاج  نارود  رد  دوب و  نیمز  حطـسمه  ادتبا  هک  دش  هداد  رارق  يرد  نآ  يارب  اهدعب  و  دوش )

لاس 64 . 1 هک : نیا  اـت  دوـب  هچراـپکی  هگنل و  کـی  يرد  تشاد  هبعک  هک  يرد  داد . رارق  رتـالاب  نیمز  حطـس  زا  ار  رد  شیرق  بآ ، ذوـفن 
رد یفقث  جاجح  يرجه ، لاس 74  . 2 دومن . بصن  يرد  مه  یبرغ  علـض  رب  داد و  رارق  يا  هگنل  ود  ِرد  هبعک  يزاسزاب  رد  ریبز  نبا  يرجه ،

( یناهبصا  ) یناهفـصا داوج  هب  فورعم  روصنم  یبا  نب  دمحم  نیدلا  لامج  يرجه ، لاس 550  . 3 تسب . ار  یبرغ  علـض  ِرد  هبعک  يزاسزاب 
يرد یسابع  هفیلخ  یفتقم  يرجه ، لاس 551  . 4 دوب . هتفر  راک  هب  يراکفیرظ  تعنـص  نآ  رد  هک  درک  بصن  يرد  لصوم  ناـکباتا  ریزو 

طـسوت نآ  تخاس  روتـسد  هک  دـنک  یم  داـی  هبعک  ِرد  رب  يا  هتـشون  زا  ریبج  نبا  . ) دـندومن تـالآرویز  هب  نیزم  ار  نآ  هک  تشاذـگ  راـک 
. دـنداد رارق  هرقن  ياه  هکت  نآ  رب  هک  درک  بصن  يرد  نمی  ریما  رفظم  کلم  يرجه ، لاس 656  . 5 دوب ) هدش  هتشاگن  لاس 550  هب  یفتقم 

رصان کلم  يرجه ، لاس 761  . 7 داد . رارق  ایقاقَا  ای  مَلَس  بوچ  زا  يرد  رصم  ریما  نووالق ، نب  دمحم  رـصان  کلم  يرجه ، متـشه  نرق  . 6
هبعک ِرد  رب  يرجه ، مهن  نرق  . 8 درک . هفاضا  رد  نیا  رب  یتالآرویز  لاس 776  رد  زین  دومن و  بصن  جاس  بوچ  زا  يرد  رـصم  ریما  نسح ،
فرط زا  لاـس 961 ، رد  . 9 دوـمن . نیزم  ار  رد  لاس 871  رد  یناـمثع  نیدـلا  نیز  زین  دـش و  یم  هفاـضا  تـالآرویز  يرجه  لاس 816  ات 

نآ رب  ریمعت و  ار  رد  هک  دش  رما  ینامثع  نامیلـس  فرط  زا  لاس 964  هب  هرابود  دراد . رارق  هرقن  زا  ییاه  هقرو  هبعک  ِرد  رب  نامیلـس  ناطلس 
. دراذگ راک  يرد  ینامثع  دارم  ناطلس  يرجه ، لاس 1045  . 10 دنهد . رارق  دوب  هرقن  الط و  هب  نیزم  هک  گنر  هایس  سآ  بوچ  زا  یحاولا 

بـصن يرد  زیزعلادبع  نب  دـلاخ  روتـسد  هب  يرمق  يرجه  لاس 1389  . 12 دوـمن . بصن  يرد  يدوعـس  تـلود  يرجه ، لاـس 1363  . 11
نیمرح يامنهار  و 90 ؛ ص 89  نیفیرـش ، نیمرح   ) تسا هتفر  راـک  هـب  رایع 9/999/0  اـب  ـالط  مرگولیک  رب 280  غلاـب  نآ  رد  هک  دـیدرگ 

هکم و یمالـسا  راثآ  ص 112 ؛ یحو ، نیمزرـس  نکاما  رد  يریـس  ص 78 ؛ یمالـسا ، بالقنا  جـح و  و 177 ؛ ص 174  ج 1 ، نـیفیرش ،
ص 84) ش 25 ، جح ، تاقیم  ص 128 ؛ ریبج ، نبا  همانرفس  ص 51 ؛ نایشرع ، ص 112 ؛ هکم ، خیرات  ص 30 ؛ هنیدم ،

یبنلا باب 

ص 232) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) دش یم  زاب  یبنلادجسم  نورد  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  لزنم  زا  هک  تسا  يرد 

ءاسنلا باب 

ياهرد زا  ار  نآ  یضعب  تسا و  مود  هفیلخ  ياه  هدوزفا  زا  دراد و  رارق  لیئربج  باب  زا  دعب  هک  قرش  تمس  رد  یبنلادجسم  رد  تسا  يرد 
ناویا هب  هدیبسچ  نآ ) یلصا  ناکم  زا  رت  بقع  يرادقم   ) نونکا مه  ءاسنلا  باب  دنناد . یم  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ نامز  یلـصا 

ییاه مان  یتاهج  هب  باب  نیا  تسا . نانز  روبع  صوصخم  زور  زا  یتاعاس  مه  ًالعف  هدش و  دجسم  لخاد  رد  نیا  زا  ًابلاغ  نانز  هدوب و  هفص 
( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  شیامرف  ساسارب  نیا  و  ءاسنلا » باب  اذـه   » تفگ هرمع »  » هک تهج  نآ  زا  ءاسنلا ، باـب  . 1 دراد :
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یبا رتـخد  هطیر  هناـخ  يور  هبور  رد  نیا  هک  تهج  نآ  زا  هطیر ، باـب  . 2 دوش . زاب  دجـسم  هب  نانز  صوصخم  يرد  دنتـشاد  لیم  هک  دوب 
ص یمالـسا ، راثآ  خـیرات و  . ) دـنا هتـسناد  رکبوبا  هناخ  نامه  ار  هطیر  هناخ  هک  تهج  نآ  زا  رکبوبا ، باب  . 3 تشاد . رارق  حافـس  سابعلا 

(333

مارحلادجسم ياه  باب 

دجـسم رد  تارییغت  تاریمعت و  ماجنا  اب  هک  ارچ  تسا ، هدـش  دای  فالتخا  هب  ددـعتم و  فلتخم  عبانم  بتک و  رد  مارحلادجـسم  ياهرد  زا 
نامثع لآ  نیطالـس  هرود  رد  اهرد  رثکا  دـندرک . یم  ادـیپ  مان  رییغت  ای  دـندش و  یم  ضیوعت  ای  دـنتفاب و  یم  شیازفا  اب  شهاک و  زین  اهرد 

باب قرش ، . 1 تمسق : رد  زا  دنترابع  دنا  هدوب  فورعم  ییاه  مان  هب  هک  ییاه  باب  هلمج  زا  دنا و  هدش  يراذگمان  رصم  يویدخ )  ) يارماو
عادو باب  نیطانحلا ،) باب   ) میهاربا باب  برغ ، . 2 زئانجلا ) باب   ) یبن باب  سابع ، باب  مشاه ) ینب  باب   ) یلع باب  يابتیاق ، باب  مالسلا ،

(2) هدایز باب  (، 1) همکحم باب  هبیرد ، باب  لامش ، . 3 مهـس .) ینب  باب   ) هرمع باب  هیدواد ، باب  هورق ) باب  هیمازح ، باب  هروزح ، باب  )
باب هناخبتک ،) باب  هینامیلـس ، هسردم  باب   ) هسردم باب  هدـس ،) باب   ) قیتع باب  هیمامز ، باب  هلجع ،) باب   ) هیطـساب باب  هقیوس ،) باب  )
باب  ) دایجا باب  موزخم ،) ینب  باب   ) افـص باب  نایفـس ،) ینب  باب   ) هلغب باب  لوق ،) هرقلا  باب  ءاسن ، باـب   ) نازاـب باـب  بونج  . 4 یطبق .
باب  ) یناه ما  باب  نالجع ،) فیرـشلا  هسردم  باب   ) هیکت باب  هیدـهاجم ،) باب  ریبک ، دایجا  باب   ) همحر باب  ریغـص ،) دایجا  باب  دایج ،

ش جح ، تاقیم  ص 86 ؛ نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  ،ص 25 ؛ جح رارسا  هفسلف و  دعب ؛ هب  ص 87  نیفیرش ، نیمرح  (. ) هیدیمح باب  جرفلا ،
، افـصلا لیعامـسا ، نینح ، لالب ، دایجا ، زیزعلادـبع ، باب  ياه  مان  هب  دراد  رد  ًاعومجم 30  مارحلادجـسم  هزورما  یلا 131 .) ص 129  ، 11
، رمع ریبزلا ، حـتفلا ، هرارقلا ، هفرع ، بضحملا ، هورملا ، یعدـملا ، هـالعم ، نوـجحلا ، هبیـش ، ینب  مالـسلا ، یبـنلا ، ، ساـبع یلع ، مشاـه ، ینب 

هماـن هتفه  زا  هـک  ص 199  ش 14 ، جـح ، تاقیم  ، ) دـهف کلم  هرمعلا ، يدـهملا ، هیبیدـحلا ، ةرونملا ، ۀـنیدملا  سدـقلا ، هیماشلا ، هودـنلا ،
تارییغت و هب  هجوت  اب  نونکات  یبنلادجـسم  يانب  ماگنه  زا  یبنلادجـسم  ياه  باب  دـنک ). یم  لـقن  يدوعـس  ناتـسبرع  پاـچ  نوملـسملا » »

دعب هب  مود  هفیلخ  نامز  زا  هک  بیترت  نیا  هب  تسا . هدوب  رییغت  لاح  رد  اهنآ  مان  اهرد و  دادعت  هتفرگ  تروص  هک  ییاه  هعـسوت  يزاسون و 
تسا و هدوب  رییغت  رد  ینامثع  نیطالس  نارود  ات  دیدرگ  هیبعت  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  نامز  رد  هک  دجـسم  ياهرد  دادعت 

ءاسنلا باب  لیئربج و  باب  تشاد : دوجو  رد  جنپ  یبنلادجـسم  رد  دش  ماجنا  ینامثع  دـیمحلادبع  ناطلـس  طسوت  هک  ییانب  دـیدجت  زا  دـعب 
يا هعـسوت  ود  اب  اما  و  لامـش ،) رد   ) لسوت باب  نامه  ای  يدیجم  باب  برغ ،) رد   ) همحرلا باب  و  ناورم ) باب   ) مالـسلا باب  قرـش ،) رد  )

.1 تمـسق : رد  زا  دنترابع  مود  هعـسوت  زا  لبق  ات  هک  دش  هدوزفا  دجـسم  ياهرد  دادـعت  رب  دـنا  هداد  ماجنا  یبنلادجـسم  رد  اه  يدوعـس  هک 
يدیجم باب  لامش ، . 3 دوعـس . باب  رکبوبا ، باب  مالـسلا ، باب  همحرلا ، باب  برغ ، . 2 زیزعلادـبع . باب  ءاسن ، باب  لیئربج ، باـب  قرش ،

، دیناوخب جح  زا  لبق  ص 148 ؛ نیفیرش ، نیمرح  ص 194 ؛ جح ، رارـسا  هفـسلف و  . ) رمع باب  نامثع ، باب  لسوت ) باب  دیجملادبع ، باب  )
ص 22) مود ، رتفد  هرمعو ، جح  همانگنهرف  ص 300 ؛ نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  ص 154 ؛

يداب

باب عباـنم  یخرب  رد  . 2 همکحلا . باـب  عباـنم  یخرب  رد  . 1 جـح 25 ) « ) دابلا هیف و  فکاعلا  ءاوس  سانلل  هاـنلعج  يذـلا  مارحلا  دجـسملاو  »
ص 1053) هغالبلا ، جهن  هنومن ؛ ریسفت  . ) تسین ناماس  نآ  لها  زا  دیآ و  جح  دصق  هب  رگید  طاقن  زا  هک  تسا  یسک  هرایزلا .

هراب

راونا و قارـشا  رارـسا و  عبنم  اریز  رهـش ، نآ  یلاها  هژیو  هب  نایناهج  همه  هب  تبـسن  نآ  ناسحا  ترثک  تلع  هب  تسا  هنیدم  ياه  مان  زا  َّر ) )
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ص 180) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 116 ؛ نیفیرش ، نیمرح  ص 293 ؛ نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  . ) تسا هیوبن  تاکرب 

ناراطع رازاب 

هک یتارییغت  تاریمعت و  رد  رازاب  نیا  هزورما  اـما  تفرگ . یم  تروص  هلوره  تمـسق  نیا  رد  هک  هورم  افـص و  نیب  هلـصاف  رد  دوب  يرازاـب 
. درادن دوجو  رگید  هتفر و  نیب  زا  دنداد  تروص  مارحلادجسم  رد  اه  يدوعس 

ظاکع رازاب 

نیب یعیـسو  نابایب  رد  هدـعق  يذ  هام  رد  جـح  مسارم  ماگنه  هب  ای  لاوش  هام  رد  راب  کی  یلاس  تیلهاج  ماـیا  رد  هک  دوب  یگرزب  رازاـب  ُع ) )
رب دندناوخ و  یم  ار  شیوخ  راعـشا  دنتخادرپ و  یم  دتـس  داد و  هب  مدرم  رازاب  نیا  رد  دـش . یم  اپرب  هکم  فیاط و  نیب  ای  هلخن و  فیاط و 

. دندش یم  قرفتم  سپس  دنتخادرپ و  یم  جح  کسانم  يارجا  هب  هاگ  نآ  دندرک و  یم  هرخافم  رگیدکی 

هساب

نانآ زا  مادک  ره  دـندمآ و  دورف  هکم  رد  ینارابج  مُهرُج  قیلامَع و  دـهع  رد  نوچ  هدننکـش ، مهرد  يانعم  هب  تسا  هکم  ياه  مان  زا  َّس ) )
ش جح ، تاقیم  ص 14 ؛ نیفیرش ، نیمرح  ص 27 ؛ هکم ، خیرات  . ) تخاس دوبان  ار  وا  دنوادخ  درک  مارحلا  تیب  هب  تبـسن  ییوس  دصق  هک 

ص 141) ، 4

كدف غاب 

نیا هدمع  لوصحم  و  قیمع ، ياه  هاچ  اب  گرزب  ياهرختـسا  اه و  ناتـسلخن  اب  دش  یم  هتفگ  هنیدـم  رد  يا  هقطنم  هب  جاجح  حالطـصا  رد 
. دننک یم  یگدنز  اج  نیا  رد  تاداس  يرشع و  انثا  نایعیش  تسا . تاجیزبس  هویم و  امرخ و  هلحم 

رحب

ص 160) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) اتسور زین  عیسو و  نیمزرس  هب  تسا  یقالطا  رحب  و  تسا ، هرونم  هنیدم  ياه  مان  زا  َب ) )

هرحب

تغل . ) تسا اه  ناتسلخن  اه و  ناتسوب  ياراد  ای  تسپ و  شفارطا  هب  تبـسن  هک  تسا  ینیمز  هرحب  و  تسا ، هرونم  هنیدم  ياه  مان  زا  َب ر ) )
ص 293) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  ص 116 ؛ نیفیرش ، نیمرح  همان ؛

هریحب

( همان تغل  ص 116 ؛ نیفیرش ، نیمرح  ص 160 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم   ) رحب ك )  ) ریغصت تسا ، هنیدم  ياه  مان  زا  ِر ) َب  ( ) ِر َح  ُب  )

ردب

رد هزورما  ردب  . ) خرس يایرد  يرتمولیک  هکم و 45  يرتمولیک  هکم و 310  هب  هنیدم  یمیدـق  هداج  يرتمولیک  رد 150  تسا  یلحم  َب ) )
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زا یئزج  تسا و  نآ  عبات  يددعتم  ياهاتسور  تراما و  ياراد  تسا  يرهـش  هنیدم  یبرغ  بونج  رد  يدوعـس  ناتـسبرع  يرادا  تامیـسقت 
نفدم ردب و  هوزغ  دادیور  لحم  ردب  دنا . هتفگ  یصخش  مان  تبسانم  هب  ار  ردب »  » هیمست هجو  دیآ ) یم  رامش  هب  هرونم  هنیدم  تراما  هقطنم 

. تسا دربن  نیا  يادهش 

ردب رازاب 

شورف دـیرخ و  تالماعم و  هب  ادـتبا  بارعا  رازاب  نیا  رد  دـش و  یم  لیکـشت  يرازاب  جـح  ماگنه  هب  ردـب  رد  زور  هس  یلاـس  تیلهاـج  رد 
. دنتخادرپ یم  دوخ  یبهذم  مسارم  يارجا  هب  نآ  زا  سپ  دندز و  یم  تسد  سانجا 

ردب هوزغ 

شیرق رافک  نیملـسم و  نیب  یمـسر  دربن  نیلوا  هک  داتفا  قافتا  ردـب  یـضارا  رد  ردـب  هوزغ  يرجه  مود  لاـس  ناـضمر  هـعمج 17  زور  رد 
اما دنتشاد ، رتش  بسا و 700  دـندوب و 100  نت  ای 950  اهنآ 900  دوب . نایفـسوبا  اب  گـنج  نیا  رد  نیکرـشم  يربهر  دوش . یم  بوسحم 
زا نت  تداهـش 14  اـهنآ و  زا  نت  تراـسا 70  راـفک و  زا  نت  ندـش 70  هتـشک  اب  گنج  نیا  دنتـشاد . بسا  دـندوب و 2  نت  نیملسم 313 

. دیماجنا مالسا  هاپس  يزوریپ  هب  نیملسم 

ردب هاگترایز 

اب ردب ) ياه  هاچ  يرتم  دص  راهچ  رد   ) ردب يادهش  رازم  دننوفدم . ردب  هوزغ  يادهش  رافک ، نیملسم و  يریگرد  لحم  زا  یمک  هلـصاف  رد 
رانک هب  یمومع  هار  زا  نیمزرـس  نیا  هنیدـم  هب  هکم  هارگرزب  ثادـحا  ریـسم و  رییغت  تلع  هب  ریخا  نارود  رد  تسا . هدـش  روصحم  يراوید 

. دنا هدیدرگ  مورحم  ردب  يادهش  ترایز  زا  هللا  تیب  نارئاز  تسا و  هدش 

ندب

دوصقم دراد و  يدـنمونت  رب  تلـالد  تسا و  ندـب  هداـم  زا  هندـب  تسا و  هندـب  عمج  جـح 36 )  ) هللا رئاعـش  نم  مکل  اهانلعج  نادـبلاو  ُب ) )
یتح دننک  جـح  رد  هک  يراتـشک  ره  لماش  ًارهاظ  دـننک و  نابرق  هکم  رد  هک  واگ  رتش و  یلوق  هب  هبرف و  گرزب و  رتش  تسا . جـح  ینابرق 
نینچ هک  اج  نآ  زا  و  تسا . هدـش  هندـب »  » هب ریبعت  دوش  ینابرق  مارحا  هرافک  باب  زا  دـیاب  هک  یناویح  زا  ددـعتم  دراوم  رد  و  هرافک . ادـف و 

ریـسفت . ) تسا هدـش  هیکت  نآ  رب  ًاـصوصخم  تسا  رت  بساـنم  ارقف  ماـعطا  یناـبرق و  مسارم  يارب  راد ) تشوگ  قاـچ و  گرزب و   ) یناوـیح
ص 53) یمالسا ، قوقح  رد  یلام  ياه  تازاجم  همان ؛ تغل  نآرق ؛ تاغل  هنومن ؛

هندب

ندب ك ) ( ) َن َد  َب  )

داسفالا ۀندب 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) تسا هدرک  هابت  ار  دوخ  جح  هک  نآ  دنک  نابرق  هک  يرتش  ِا ) ْل  ُت  )

شرب
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ص 120) تیبلا ، جح  . ) دشاب فلتخم  گنر  اهنآ  رد  ینعی  دشاب  شرب  تارمج  یمر  يارب  اه  گیر  تسا  بحتسم  ُب ) )

هلطرب

دنتـشاد و رـس  هب  فاوط  عقاوم  نیـشیپ  ماـیا  رد  تسا و  ناـیدوهی ) يز  هک   ) يزارد هـالک  ( 3 () ِل ُط  َب  ( ) 2  ّ() ل ُط  ُب  ( ) 1 () ِل َط  ُب  )
( همان تغل  ص 188 ؛ هرمع ، جح و  ص 79 ؛ جح ، کسانم  حیضوت  . ) تسا تاهورکم  زا  هبعک  فاوط  ماگنه  نآ  ندیشوپ 

عقرب

ص 109) ش 29 ، جح ، تاقیم  ص 102 ؛ یحو ، نیمزرس  نکاما  رد  يریس  . ) دنیوگ ار  هبعک  ِرد  هدرپ  َق ) ُب  )

هکرب

ص 60) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا مزمز  یماسا  زا  ِّك ) ِب  )

هرب

ندوب راربالا  دـلب  تلع  هب  تسا  هکم  ماـن  . 2 ص 76 ) تاقبط ، ص 55 ؛ هسیفنلا ، قـالعا  . ) تعفنم رپ  ینعم  هب  تـسا . مزمز  ماـن  . 1 ِّر ) َب  )
هک تسا  یـضیف  تاکرب و  يدایز  نآ  زا  دوصقم  تسا . هنیدـم  ماـن  . 3 ص 123 ) ش 21 ، جـح ، تاقیم  ص 37 ؛ یمالـسا ، راثآ  خیرات و  )

يوبن تاکرب  یهلا و  راونا  ششخرد  لحم  يونعم و  رارسا  همشچرس  هک  اج  نآ  زا  دوش ، یم  ناهج  مدرم  همه  هرونم و  هنیدم  مدرم  لماش 
ص 160) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 116 ؛ نیفیرش ، نیمرح   ) تسا

ثعبلا دیرب 

ساطوا ك )  ) ای

هساسب

راکزیهرپ اج  نآ  رد  سک  نآ  ره  . 1 هک : تسا  تهج  نآ  زا  ندنار ) ینعم  هب  سب  زا   ) هساسب هیمست  هجو  تسا . هکم  ياه  مان  زا  ِس ) َب  )
ص 71) جح ، لامعا  باوث  . ) دندش یم  كاله  دـندرک  یم  نآ  رد  ملظ  تقو  ره  نوچ  . 2 هماـن ) تغل  . ) درک یم  سب  سب  ار  نارتش  دوبن 

هاگآ ار  یضعب  و  لیف ، باحصا  دننام  دومن  یم  كاله  هدنار و  ار  اهنآ  هناخ  بحاص  دندرک  یم  ار  هبعک  هب  یمارتحا  یب  دصق  هک  اهنآ  . 3
ص 124) قاشع ، هاگداعیم  . ) لوا عبت  دننام  دومن  یم 

قاسب

هکم ياه  مان  زا  یخرب  زاجح . هب  تسا  يرهـش  راج 3 . هنیدـم و  نیب  تسا  ییداو  مان  . 2 یخرب ) معز  هب   ) تافرع رد  یهوک  ماـن  . 1 ُب ) )
ص 46) ش 4 ، جح ، تاقیم  همان ؛ تغل  . ) دنا هتسناد 

تسب
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هضور هدش و  عقاو  نآ  رد  هکم  رهش  هک  یعیـسو  تفاسم  تسا . ناما  رد  دوش  دراو  نآ  رد  رـصقم  رگا  هک  تسا  يا  هطوحم  هاگهانپ  َب ) )
. دنتسه تسب  يوبن 

مرح تسب 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) هبعک مرح  ینعی 

هکم تسب 

ص 31) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف   ) هدش عقاو  نآ  رد  هکم  رهش  هک  تسا  یعیسو  ًاتبسن  تفاسم 

يرشب

ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم  ص 55 ؛ هسیفنلا ، قالعالا  . ) تسا مزمز  ياه  مان  زا  ار ) ُب  )

احطب

( همان تغل   ) هکم يداو  مان  هکم . مان  َب ) )

ایحطب

همان تغل  . 2 همان . تغل  زا 1 . یقرش  لامش  بناج  رد  یبنلادجسم  هعسوت  ماگنه  هب  هک  داهن  عیـسو  يرالات  رب  مود  هفیلخ  هک  یمان  َط ) ُب  )
و دندرک ) شرف  ءارمحلا » ۀصرع   » ياه گیر  هب  ار  نآ  و   ) تخاسب يوبن  فیرش  دجـسم  قوقح . يژولونیمرت  رد  طوسبم  . 3 لطرب .»  » لیذ

فیرش دجسم  هعسوت  ریمعت و  . ) دنکن وهایه  دجسم  رد  یسک  ات  دور  اج  نآ  هب  دنک  تبحص  ایند  روما  رد  دهاوخ  سک  ره  تفگ  ار  مدرم 
ص 102) يوبن ،

هنرع نطب 

هنرع ك )  ) نامه

قیقع نطب 

(1  ) قیقع يداو  ك )  ) نامه

رسحم نطب 

رسحم ك )  ) نامه

هکم نطب 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) هکم نورد  لخاد و 
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جو نطب 

ص 42) فلسلا ، براجت  رب  یشاوح  تاقیلعت و  . ) تسا فیاط  رهش  ّج ) َو  )

هثعب

اب هطبار  رد  هک  دنیوگ  ار  يدارفا  . 2 دنیاج . نآ  رد  هنیدم  هکم و  رد  نیلوئسم ، رگید  جاجح و  تسرپرس  هک  دنیوگ  ار  یناکم  . 1 ِث ) ِب  )
. دنتسه یتیلوئسم  ياراد  هدش و  هناور  ناتسبرع  هب  دیلقت  عجارم  ربهر و  فرط  زا  جح  روما 

هرقب

رد یلام  ياـه  تازاـجم  . ) تسا هدـش  واـگ )  ) هرقب هب  ریبعت  دوش  یناـبرق  مارحا  هراـفک  باـب  زا  دـیاب  هک  یناویح  زا  يدراوم  رد  ِر ) َق  َب  )
ص 54) یمالسا ، قوقح 

هعبرا همئا  هعقب 

یبنلا تیب  لها  هعقب  ك )  ) نامه

یبنلا تیب  لها  هعقب 

ياهانب زا  هعبرا  همئا  هعقب  لصا  تسا . هدوب  نیملـسم  ترایز  هجوت و  دروم  عفترم  يا  هعقب  تروص  هب  هک  عیقب  رد  تیب  لها  رباـقم  ترهش 
ص ش 16 ، جح ، تاقیم  ص 341 ؛ ج 1 ، یسانش ، هنیدم   ) دندرک بیرخت  ار  نآ  اه  يدوعس  تسا . مشـش ) نرق  رد   ) یـضتسملا نبرـصان 

(153

عیقب

هراشا

هنیدم قرش  تمسق  رد  مالسا  ناهج  یخیرات  ناتسربق  نیرتروهشم  تسا . هنیدم  یخیرات  سدقم و  ناتسروگ  ترهـش  عیقبلا » ۀنج   » ای َب ) )
زیزعلادبع کلم  عراش  هب  لامش  زا : تسا  دودحم  دراد و  رارق  یبنلادجسم  قرـش  يرتم  دودح 200  هلصاف  رد  و  رهـش ) طسو  رد  ًابیرقت  (و 

( یلع ماما  عراش   ) یلاوعلا باب  عراش  هب  بونج  یبنلادجسم ) لباقم   ) رذوبا عراش  هب  برغ  لصیف ) کلم  عراش   ) نیتس عراش  هب  قرش 

عیقب هیمست 

ای و   ) دـشاب ناوارف  تخرد  نآ  رد  هک  دـنتفگ  یم  ار  یعیـسو  ناـکم  دوب . هعقب  ياراد  ناتـسربق  نیا  رباـقم  اریز  تسا ، هدـش  هتفرگ  هعقب  زا 
. دنتفگ یم  دقرغلا  عیقب  ار  نآ  اذل  تشاد و  دوجو  دقرغ »  » هب فورعم  رادراخ  ناتخرد  ناکم  نیا  رد  و  دشاب ) نآ  هشیر 

عیقب هقباس 

لیالبق ناگدرم  مالسا  زا  لبق  دوب و  برثی  لها  ناتسربق  لقن ، قبط  دوب  هدش  عقاو  برثی  زا  جراخ  رد  يدامتم  ياه  لاس  یط  هک  ناکم  نیا 
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ناکم نیا  هب  عیقب ، رد  يرجه ) مود  لاس  رد   ) نوعظم نب  نامثع  دسج  نفد  تبسانم  هب  مالـسا  زا  سپ  دندش و  یم  هدرپس  كاخ  هب  نآ  رد 
كاخ هب  نآ  یقرـش  بونج  تمـس  رد  يا  هقطنم  رد  ناملـسم  ریغ  ناگدرم  صاصتخا و  ناملـسم  ناـگدرم  نفد  يارب  ًافرـص  دـش و  هجوت 

بکوک و مان  هب  باحصا  زا  يدرم  ای  بکوک  مان  هب  یمیدق  يدرم  هب  قلعتم  دوب  یغاب  و  . ) تشاد مان  بکوک » شح   » هک دندش  یم  هدرپس 
لصتم عیقب  هب  نیمز  هعطق  نیا  دنتخاس و  ناریو  ار  راوید  غاب و  نایفـس  یبا  نب  ۀیواعم  روتـس  هب د  هک  نیا  ات  بکوک ) مان  هب  هیدوهی  ینز  ای 

. درک عیقب  همیمض  ار  نآ  ناورم  یلقن  هب  دش و 

عیقب تلیضف 

یـصاخ تسادق  زا  تسا  مالـسا  ردص  يادهـش  یهلا و  نابرقم  زا  يرایـسب  و  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم زا  یخرب  نفدم  هک  ناتـسربق  نیا 
نم تعافـش  زا  ددرگ  نوفدم  عیقب )  ) ام هربقم  رد  هک  یـسک  دومرف  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تیاور  قبط  تسا . رادروخرب 

. تفر یم  ناشترایز  هب  درک و  یم  ترفغم  بلط  ناشیارب  داتسرف و  یم  مالس  عیقب  لها  رب  دوخ  ترضح  دش و  دهاوخ  رادروخرب 

عیقب ریهاشم 

هطوحم رد  برغ  تمس  هیلا  یهتنم  رد  مالسلا ) هیلع  () قداص رقاب و  داجـس ، یبتجم ،  ) موصعم ماما  راهچ  سدقم  روبق  ربمایپ . نانیـشناج  . 1
هب ناشـسدقم  رازم  يور  گنـس  راهچ  اـهنت  دراد و  رارق  مه  راـنک  رد  بیترت  هب  راـهچ ) رد  تشه   ) رتم ود  یـس و  دودـح  تحاـسم  هب  يا 

برغ تمـسق  رد  هیقر ) ترـضح  موثلک و  ما  ترـضح  بنیز ، ترـضح   ) یبنلا تاـنب  روبق  ربماـیپ . نادـنزرف  . 2 تسا . بصن  هناـشن  تهج 
یم همئا  روبق  هطوحم  رد  یتیاور  هب  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  ترضح  رازم  ناتسربق و  لامش  تمسق  رد  میهاربا  ترضح  رازم  ناتسربق و 

، هصفح هبیبح : ما  هملـس ، ما  هیفـص ، ( 1) همیزخ تنب  بنیز  شحج ، تنب  بنیز   ) یبـنلا جاوزا  زا  نـت  هـن  روـبق  ربماـیپ . نارـسمه  . 3 دشاب .
زا یضعب  دنا . هتسنادن  صخشم  ًاقیقد  ار  اهنآ  دادعت  هچ  رگا   ) تسا عقاو  برغ ) تمسق  رد   ) ناتسربق نیا  طسو  رد  هریوج ) هدوس و  هشیاع ،
رد هللا  لوسر  هب  نیبوسنم  روبق  ربمایپ . ناگتسب  . 4 دنا ). هدش  نفد  لحم  نیا  رد  نت  راهچ  هک  تسا  نیا  ناشرظن  نیشیپ  ناثدحم  ناخروم و 

همیلح ترـضح ، ياه  همع  هکتاع  هیفـص و  همئا ،) روبق  هطوحم  رد   ) ترـضح يومع  سابع  دـنا : هلمج  زا  تسا ، عقاو  عیقب  فلتخم  طاـقن 
هیفنح دمحم  یلقن ،) قبط   ) ترـضح مع  رـسپ  دنزرف  رایط  رفعج  نب  هللادـبع  یلقن ،) قبط   ) ترـضح مع  رـسپ  لیقع  ترـضح ، هیاد  هیدـعس 
روبق هطوحم  رد  یمعز  هب   ) ریما ترضح  ردام  دسا  تنب  همطاف . ترضح  مالسلا ،) امهیلع  ) قداص ماما  نب  لیعامسا  ترـضح  یلقن ،) قبط  )
عیقب رد  مالسا  رد  هک  یسک  نیتسخن  تسا و  دایز  رایـسب  باحـصا  روبق  ربمایپ . باحـصا  . 5 و ... مالسلا ) هیلع  ) ریما رـسمه  نینبلا  ما  همئا ،)

. هرارز نب  دعسا  راصنا ، زا  تسا و  نوعظم  نب  نامثع  نیرجاهم  زا  دش  نوفدم 

عیقب تابحتسم 

: نوچ ( 2  ) تسا یبادآ  ناشیا  ترایز  يارب  تسا و  دـکؤم  بحتـسم  دـسا ) تنب  همطاف  ترـضح  میهاربا و  ترـضح  و   ) عیقب همئا  تراـیز 
لوخد نذا  دورو  رد  ندرک  لامعتسا  رتوبشوخ  رطع  ندیشوپ  رت  هزیکاپ  ياه  سابل  ندمآ  عوشخ  عوضخ و  اب  ندمآ  مارآ  هتـسهآ و  لسغ 

تقو ندـناوخ  ار  هدراو  ياه  ترایز  اهاعد و  ندروآ  ياج  هب  ترایز  زاـمن  دورو  زا  دـعب  نتـشاذگ  تسار  ياـپ  ادـتبا  دورو  رد  ندـناوخ 
رافغتـسا ندرک و  هبوت  دوخ  ناهانگ  تهج  هب  ندرک  هیده  رهطم  حور  هب  دیجم  نآرق  توالت  باوث  ندومنن  دـنلب  ار  دوخ  يادـص  ترایز 

ندرک كرت  ار  ییایند  نانخس  نتفگن و  هدوهیب  نانخس  ندومن 
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عیقب ياه  تمسق 

رهطم مرح  دوب . ابیز  قودنص  حیرض و  ياراد  دبنگ و  کی  ریز  رد  عیقب  هیلا  یهتنم  یبرغ و  تمـس  رد  مرح  هطوحم  روبق  مرح ، هطوحم  . 1
هب مجنپ  نرق  رد  مرح  هاگراب  دبنگ و  یلصا  يانب  دوب . بارحم  ياراد  یلو  تشادن  ارـس  نحـص و  اما  دوب  برد  ود  ياراد  یعلـض و  تشه 

متفه نرق  رد  یسابع و  هللااب  دشرتسم  هلیسو  هب  مشش  نرق  رد  هلمج  زا  يدنچ  تاریمعت  تفرگ و  تروص  یناتسوارب » کلملادجم   » روتـسد
لاوش رد  نویباهو  اما  تفریذپ ، ماجنا  نآ  رد  ینامثع  دومحم  ناطلس  روتسد  هب  يرمق  مهدزیـس  نرق  رد  یـسابع و  هللااب  رـصنتسم  هلیـسو  هب 

رد ار  هنومیم  ربق  یخرب  هک  یلاح  رد  دـنا  هدرک  دای  هنومیم  زا  وا  ياـج  هب  یخرب  . 1 ( 3 .) دـندرک بیرخت  ار  نآ  يرمق  يرجه  لاس 1344 
دنیاشگ و یم  ار  نآ  یتاعاس  يارب  یـسمش  لاس 1365  زا  دنا و  هتسب  نارئاز  يور  هب  ار  عیقب  ِرد  دوعـس  لآ  هنافـسأتم  .2 دنناد . یم  فِرَس 
دنتشاد و يا  هرقن  ای  یـسم  ای  ینهآ  ياه  حیرـض  گرزب و  ياهدبنگ  هبق و  قاور و  روبق  زا  یخرب  عیقب  رد  . 3 دنمورحم . دورو  زا  زین  نانز 

هیاپرب نویباهو  هنافسأتم  اما  دومن  یم  صخشم  ار  ربق  نابحاص  ناشن  مان و  هک  دندوب  ییاه  هتشون  گنس  هبیتک و  ياراد  زین  روبق  زا  يرایسب 
تعدب كرـش و  ناونع  تحت  ار  یناشن  رثا و  هنوگره  نآ  عاقب  ریاس  عیقب و  سدـقم  روبق  هب  تبـسن  تراسج  اب  دوخ  ساسا  یب  تادـقتعم 

ۀبق ج  یبن ) نارـسمه  هاگراب  دبنگ و   ) تاجوزلا ۀـبق  ب  یبنلا ) تیب  لها  هعقب   ) هعبرا همئا  هعقب  فلا  تسا : هلمج  زا  هک  دـنا  هدرک  بیرخت 
سابعلا ۀبق   ) هیـسابعلا ۀبق  ه  دوب ) نازحالا  تیب  رب  هک  يدبنگ  نزحلا ، ۀبق   ) نازحالا ۀبق  د  هللا ) لوسر  نارتخد  هاگراب  دبنگ و   ) لوسرلا تانب 

ربق هللا و  لوسر  دـنزرف  میهاربا  ترـضح  ربق  هک  تسا  عیقب  یناـیم  شخب  رد  یتمـسق  ءاـحور ، . 2 ربماـیپ ) يومع  ساـبع  رازم  رب  یبنلا  مع 
نب نامثع  نفد  ماگنه  هک  دوب  لوسر  ترضح  نایب  زا  طاسبنا ) هاگیاج  ینعم  هب   ) احور هیمست  هجو  تسا و  عقاو  نآ  رد  نوعظم  نب  نامثع 

فارطا رد  یهاتوک  راوید  دننوفدم و  عیقب  یلامش  تمسق  رد  هک  تسا  ینادیهش  روبق  هنجلا ، ءادهـش  . 3 ءاحورلا .» هذه  : » دندومرف نوعظم 
كاخ هب  هنیدم  رد  هک  دحا  هوزغ  نادیهش  زا  هتسد  نآ  ینعی   ) دحا يادهش  زا  دندوب  ترابع  نادیهش  نیا  دوب . هدش  هدیـشک  اهنآ  هاگمارآ 

رد هبقع  نب  ملسم  یهدنامرف  هب  هیواعم  نبدیزی  هاپـس  طسوت  يرجه  ای 63  لاس 62  رد  هرح  هعقاو  هک  نانآ   ) هرح يادهـش  و  دندش ) هدرپس 
هب ادـتبا  هک  عیقب  یبرغ )  ) لامـش رد  عقاو  تسا  هکتاع ) هیفـص و   ) هللا لوسر  ياه  همع  رباقم  تامعلا ، عیقب  . 4 دندیسر .) تداهش  هب  هنیدم 
اما دمآ ، رد  ناتـسربق  کی  تروص  هب  دش و  هتـشادرب  راوید  نیا  ًادعب  یلو  دوب  ادـج  نآ  زا  يراوید  هلیـسو  هب  دـقرغلا  عیقب  زا  یئزج  ناونع 

هدرک دای  هکتاع  زا  ناگدنـسیون  زا  کی  چیه  هن  مهدزیـس  نرق  همین  ات  تسا و  نوفدم  هیفـص »  » اهنت لحم  نیا  رد  هک  دنا  هتـشون  زین  ار  نیا 
هب خیرات  نیا  زا  سپ  دـشاب  هک  یـسک  ره  هب  قلعتم  مود  ربق  هک  تسا  نآ  زا  یکاح  دوخ  نیا  و   ) دـنا هدروآ  ار  تامعلا  عیقب  ریبعت  هن  دـنا و 

ص نیفیرش ، نیمرح  . ) نازحالا تیب  ك )  ) ای نزحلا  تیب  . 5 تسین . مولعم  هنیدم  هب  هکتاع  ترجه  یخیرات  رظن  زا  ًالوصا  و  هدمآ ) دوجو 
ص ج 1 ، یسانش ، هنیدم  ص 172 ؛ ج 2 ، ص 155 ، ج 5 ، نیفیرـش ، نیمرح  يامنهار  یلا 330 ؛ ص 315  یمالـسا ، راثآ  خیرات و  162 ؛
ص ص 91 و 92 و ش 4 ، ش 19 ، ص 166 ، ش 11 ، جح ، تاقیم  جح ؛ کسانم  حیـضوت  و 40 ؛ ص 37  ج 18 ، ریدغلا ، 391و 393 ؛

...( و ص 103 ؛ هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  177 و 190 ؛

لیخ عیقب 

( همان تغل  . ) دندش هدرپس  كاخ  هب  ناکم  نیا  رد  دحا  ناگتشک  هماع  هنیدم ، رد  تسا  یعضوم  َخ ) )

تامعلا عیقب 

عیقب ك )  ) ناتسربق یبرغ  لامش  رد  عقاو  مرکا  ربمایپ  ياه  همع  رباقم  ترهش  َم ) َع  )

دقرغلا عیقب 
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عیقب ك )  ) ناتسربق نامه  َق ) َغ  )

یلصم عیقب 

(1 .) دندروآ ياج  هب  دیع  زامن  اج  نآ  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  لقن  قبط  هک  هنیدم  رد  یعضوم  َصُم ّال ) )

هکب

نامه تسا . هکم  ياه  مان  زا  لقن : فالتخا  هب  نارمع 97 ) لآ  « ) نیملاعلل يده  اکرابم و  ۀکبب  يذـّلل  سانلل  عضو  تیب  لوا  نا  ( » َّك َب  )
هوـک و ود  ناـیم  تحاـس  تسا . فاـطم  تسا . هبعک  لـحم  تسا . هبعک  تسا . رجح  لـحم  تسا . رجح  هدـش . اـب  هب  لدـب  میم   ) تسا هکم 
تاعاط و تاریخ و  هتـسویپ  ندـش  داـیز  نتفاـی و  ومن  كراـبم ، هکب  ندوب  كراـبم  تسا . مرح  هقطنم  ماـمت  تسا . مارحلادجـسم  تخاـس 

توبث ماود و  ءاـقب و  اـی  دراد . رت  نوزف  یباوث  دوـش  یم  هدروآ  ياـج  هب  اـج  نآ  رد  هک  یتاداـبع  تاـعاط و  ینعی  تسا ، هکب  رد  تاداـبع 
نارازگزامن هجوت  زا  هاگ  چـیه  ای  تسین و  یلاخ  ناگدـننک  تدابع  زا  هاگ  چـیه  ینعی  تسا  هکب  رد  تاـعاط  تاداـبع و  تاریخ و  یمیاد 

هکم 1. رد  مدرم  ندرک  هیرگ  تهج  هب  تسا ، هیرگ ) « ) ءاکب  » زا هکب  هیمـست  هجو  تسین . ادـج  کـفنم و  رواـنهپ  ناـهج  نیا  زا  يا  هشوگ 
كرـش و ناونع  تحت  ار  یناشن  رثا و  هنوگره  نآ  عاقب  ریاس  عیقب و  سدـقم  روبق  هب  تبـسن  تراـسج  اـب  دوخ  ساـسا  یب  تادـقتعم  هیاـپ 
( یبن نارـسمه  هاگراب  دبنگ و   ) تاجوزلا ۀبق  ب  یبنلا ) تیب  لها  هعقب   ) هعبرا همئا  هعقب  فلا  تسا : هلمج  زا  هک  دنا  هدرک  بیرخت  تعدـب 

ۀبق  ) هیـسابعلا ۀبق  ه  دوب ) نازحالا  تیب  رب  هک  يدبنگ  نزحلا ، ۀبق   ) نازحالا ۀبق  د  هللا ) لوسر  نارتخد  هاگراب  دـبنگ و   ) لوسرلا تانب  ۀـبق  ج 
تیعمج ماحدزا  تهج  هب  تسا ، ندـنار ) ماحدزا و  « ) كابت  » زا هبعک . فارطا  لخاد و  رد  ربمایپ ) يومع  سابع  رازم  رب  یبنلا  مع  ساـبعلا 

ناـشکندرگ و نارورغم و  توـخن  رورغ و  ندـش  هتـسکش  تهج  هب  تسا ، نتـسکش ) « ) کـب  » زا فاوـط . ماـگنه  رد  هـبعک و  هاـگیاج  رد 
42 ص 21 ، هکم ، خیرات  نایبلا ؛ عمجم  هنومن ؛ ریـسفت  دئارفلا ؛ ةرئاد  ص 451 و 454 ؛ ج 2 ، ناقتالا ، . ) هکم رد  ناراکمتس  ندش  هتـسکش 

ص 136) ش 4 ، ص 210 ، ش 2 ، جح ، تاقیم  یلا 44 ؛

برعلا دالب 

، هبعک . ) دناوخ یم  نادب  ار  شیوخ  ینوکـسم  نیمزرـس  مالـسا  روهظ  ناوا  نامه  زا  برع  هک  تسا  یمان  برعلا ، ةریزج  ای  َر ) َع  ْل  ُد  ِب  )
ص 3)

طالب

، نآ رارسا  جح و  ماکحا  ص 116 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دوب شورفم  شنیمز  نوچ  تسا  هنیدم  یماسا  زا  . 1 هدش . شرفگنس  نیمزرس  َب ) )
ش 7، جح ، تاقیم  همان ؛ تغل  . ) دنا هدرتسگ  اه  گنس  نآ  رد  هک  رازاب  يوبن و  دجسم  نیبام  هنیدم  رد  تسا  یصاخ  عضوم  . 2 ص 293 )

ص 161)

ءارمح هطالب 

قامسلا رجح  ك )  ) نامه َح ) ِء  ِط  َب  )

دلب
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( عماج گنهرف  ص 5 ؛ هکم ، خیرات  هنومن ؛ ریسفت   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  . 1 دلب 1 و 2 )  ) دلبلا اذهب  لح  تنا  دلبلا و  اذـهب  مسقاال  َل ) َب  )
ص 161) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 116 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  . 2

ناطیتسا دلب 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنا هدرک  دای  نآ  زا  جح  باب  رد  صخش ، هاگتماقا  ِا ) )

نمآ دلب 

زا ار  نآ  تینما  هبعک  يانب  زا  دعب  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح  هک  تسا  هکم  هرقب 126 )  ) انمآ ًادلب  اذه  لعجا  بر  میهاربا  لاق  ذا  و  ِم ) )
یعامتجا تینما  حور و  شمارآ  هیام  مه  هک  داد  رارق  نما  زکرم  کی  ار  نآ  درک و  تباجا  زا  وا  ياعد  ادخ  دومن و  تساوخ  رد  دـنوادخ 

هزرابم گنج و  هنوگره  هک  هدش  هدرمـش  مرتحم  نانچ  نآ  نآ ، تینما  یبهذـم  نیناوق  رظن  زا  مه  دـنیآ و  یم  نآ  يوس  هب  هک  تسا  مدرم 
دنشاب تینما  رد  دیاب  رظن  ره  زا  نیمزرس  نیا  تاناویح  یتح  دنتـسه و  ناما  رد  دنرب  یم  هانپ  نآ  هب  هک  یناسنا  دارفا  تسا و  عونمم  نآ  رد 

( هنومن ریسفت  . ) دوشن اهنآ  محازم  یسک  و 

هللادلب

ص 147) ش 4 ، جح ، تاقیم   ) تسادخ رهش  نوچ  تسا  هکم  مان  ُد ّال ) َل  َب  )

یلاعت هللادلب 

ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) تسا هکم  ياه  مان  زا 

نیمالادلب

ادـخ مرح  نما و  هقطنم  ناوـنع  هب  تیلهاـج  رـصع  رد  یتـح  هک  تسا  همظعم  هکم  زا  هیاـنک  نما ، رهـش  نیت 3 )  ) نیمـالا دـلبلااذه  و  َا ) ْل  )
تینما رد  دندیـسر  یم  نیمزرـس  نآ  هب  یتقو  نالتاق  نامرجم و  یتح  تشادن  يرگید  هب  ضرعت  قحاج  نآ  رد  یـسک  هدـش و  یم  هدرمش 
تینما زا  ناسنا  هب  دـسر  هچ  ات  ناگدـنرپ  ناتخرد و  تاناویح و  اج  نیا  رد  دراد . يا  هداـعلا  قوف  تیمها  نیمزرـس  نیا  مالـسا  رد  دـندوب .

هبعک تسا . هدوب  نآ  عامتجا  انب و  نیلوا  يزکرم و  هتسه  هک  تسا  نآ  کسانم  هبعک و  رهش  نیا  تینما  أشنم  دنشاب . یم  رادروخرب  یصاخ 
قح مدرم  قیرط  نیا  زا  ات  هدومن  نایب  حرـش و  ار  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ترـضح  دـیحوت  هتفای  رولبت  لثمت و  تروص  شماکحا  بادآ و  اب 

مکح موکحم  طقف  دنیوگ و  کیبل  ار  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح  توعد  دنرآ و  نامیا  دنوادخ  هدارا  تافـص و  تاذ و  ییاتکی  هب  وج 
قوقح و صیخـشت  میظنت و  عیرـشت و  أدبم  یلمع  يرکف و  دیحوت  نیمه  دندرگ . تسا  ریخ  لدـع و  نامه  هک  وا  ماکحا  هدارا و  يرجم  و 

( نآرق زا  يوترپ  گنهرف  هنومن ؛ ریسفت  . ) تسا یعامتجا  يدرف و  تینما  بجوم  ناسکی و  هنالداع و  هبناج و  همه  دودح 

مارحلادلب

ملظ و يور  زا  دنک ، نآ  دصق  سک  ره  . 2 تسا . نآ  ندش  یناف  ای  هانگ  ندش  مک  صقن و  لحم  . 1 هک : نآ  هطساو  هب  تسا . هکم  َح ) ْل  )
ص 147) ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 251 ؛ نیعبرا ، حرش  . ) دنشاب یم  نومأم  نآ  رد  مدرم  تسا و  نمیا  . 3 ددرگ . یم  كاله  ناودع 
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هللا لوسر  دلب 

ص 161) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا 

دجاسملادلب

ص 7) همان 20/9/75 ، هژیو  يرهشمه ،  ) دنسانش یم  دجاسملادلب  ار  هرونم  هنیدم  ِج ) َم  ْل  )

رذنلادلب

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دشاب هدش  نآ  رد  ندرک  جح  رذن  هک  یلحم  ِّن ) )

راسیلادلب

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنشاب هدش  عیطتسم  ندرک  جح  يارب  اج  نآ  رد  هک  یلحم  َي ) ْل  )

لمن 91)  ) هدلبلا هذه  بر  دبعا  نا  ترما  امنا  َد ) َل  َب   ) هدلب

( دئارفلا ةرئاد  هنومن ؛ ریسفت  . ) دنیوگ ار  همظعم  هکم 

هقزورملا ةدلب 

ش جـح ، تاقیم  « ) تارمثلا نم  هلها  قزرا  و   » هب درک  اعد  ار  هکم  لـها  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ترـضح  نوچ  دـنیوگ  ار  هکم  ِق ) َم  ْل  ُت  )
ص 123) ، 21

هبیش ینب 

تنادس ك )  ) ماقم رد  ینادناخ  ِب ) َش  )

هدوب نآ  ندیسوب  مالتسا و  هب  دّیقم  هللا  لوسر  اه  لقن  قبط  هتفرگ و  رارق  شرافس  دروم  دوسالا )  ) رجح ندیسوب  تایاور ، رد  َج ) َح   ) رجح ندیسوب 
ادخ ص 91) هناخ  نارئاز  اب  هارمه   ) دنا

هرهب

(. هکم ص 246 همانرفس   ) هدح ك )  ) نامه ِر ) َب  )

تیب

نا . 3 هرقب 125 )  ) سانلل ۀباثم  تیبلا  انلعج  اذا  و  . 2 نارمع 97 ) لآ   ) تیبلا ّجح  سانلا  یلع  هللاو  . 1 هبعک . يارب  نآرق  رد  تسا  یمان  َب ) )
نارمع 96) لآ   ) ًاکرابم ۀّکبب  سانلل  عضو  تیب  لوا 

یبنلا یبا  تیب 
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هغبانلاراد ك )  ) نامه َّن ) ِب  َا  )

لیعامسا تیب 

جح ش 9 ص 128) تاقیم  « ) لیعامسا تیب  رجحلا  (: » مالسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  تایاور  رد  تسا  رجح 

نازحالا تیب 

اهیلع ) ارهز همطاف  ترـضح  هودـنا  نزح و  راهظا  لـحم  هک  نآ  تهج  هب  هنیدـم  رد  تسا  یناـکم  ترهـش  نزحلا » تیب   » اـی و  َا ) ْل  ُت  َب  )
نکاما عاقب و  زا  یکی  ناونع  هب  نزحلا » تیب   » زا هنیدـم  ناحایـس  ناخروم و  تسا . هدوب  هنامز  عاـضوا  زا  هوکِـش  ردـپ و  قارف  رد  مالـسلا )

تیب لها  رب  هتفر  دادبتسا  رب  تسا  يرگید  دنـس  دوخ  نیا  هک   ) هدش فالتخا  یخیرات  هطقن  نیا  ناکم  نییعت  رد  اما  دنا . هدومن  دای  یترایز 
عقاو رهش  لخاد  رد  هنیدم  رهش  شرتسگ  اب  هک  تسا  هدوب  عیقب  قرـشم  تمـس  رد  هنیدم و  جراخ  رد  نازحالا » تیب   » یخرب لقن  هب  یحو .)
تیب  » هک رظن  نیا  يارب  اـما  تسا ) هتفر  نیب  زا  ناـکم  نـیا  راـثآ  هنیدـم ، رهـش  یناـمتخاس  ياـه  هعـسوت  رد  رخاوا  نـیا  رد  سپـس  و   ) دـش
عیقب رد  هنیدم و  لخاد  رد  نزحلا » تیب   » يرایسب لقن  هب  درادن و  دوجو  هتشذگ  نورق  زا  يدنتسم  ذخأم و  هدوب  هنیدم  جراخ  رد  نازحالا »

ًالامتحا هک  هتـشاد  یکچوک  حیرـض  ینامثع  نارود  رد  هدوب و  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ترـضح  ربق  کیدزن  ای  همئا و  روبق  ترواـجم  رد  و 
مدهنم زیزعلادبع  کلم  رما  هب  يرمق  لاس 1344  رد  یلقن  قبط   ) دنا هدومن  بیرخت  عیقب  روبق  ریاس  هاگراب  قاور و  دـننامه  ار  نآ  نویباهو 
دوجوم خـیرات  نیرت  یمیدـق  هک  « ) هنیدـملا خـیرات   » رد شراتفگ  زا  يرجه ) یفوتم 262  دـلوتم 173   ) يریمن هبـش  نب  رمع  . 1 دیدرگ .)

تایح لاح  دننام  يرجه  لاس 61  ات  نازحالا  تیب  هک  نیا  یکی  دیآ . یم  تسد  هب  حوضو  هب  بلطم  ود  عیقب  هرابرد  تسا ) هنیدـم  هرابرد 
ظفح رب  مالسلا ) هیلع  ) نیسح ماما  ترضح  صخشم و  نیعم و  تسا  هدوب  یلحم  رداچ و  همیخ و  تروص  هب  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترـضح 
هدوب نامتخاس  ياراد  موس  نرق  لئاوا  مود و  نرق  رخاوا  رد  نارود و  نیا  زا  سپ  نازحالا  تیب  هک  نیا  رگید  تشاد و  مامتها  تیانع و  نآ 
نمـض دوخ  همانرفـس  رد  هدرک  تراـیز  ار  عیقب  هنیدـم و  هک  برع  فورعم  حایـس  يرجه ) یفوتم 614  دـلوتم 540   ) ریبج نبا  . 2 تسا .
نزحلا تیب  هب  هک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربماـیپ رتخد  مالـسلا ) اـهیلع  ) همطاـف هب  بوسنم  تسا  يا  هناـخ  : » دـیوگ یم  عیقب  حیـضوت 

رد ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) یفطـصم دوخ  ردپ  تلحر  گوس  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) وناب نآ  هک  تسا  هناخ  نیمه  دنیوگ  تسا و  فورعم 
روهشم خروم  يرجه ) یفوتم 911  دلوتم 844 ،  ) يدوهمـس . 3 تسـشن .» میاد  هودـنا  هب  دـش و  هناخ  نآ  مزالم  يرید  تفرگ و  اوأـم  نآ 
جاحلا ریما  اشاپ  تعفر  میهاربا  يرجه و  مهدزیـس  نرق  رخآ  رد  هنطلـسلا ) دمتعم  ) ازریم داهرف  . 4 دناد . یم  عیقب  رد  ار  نازحالا  تیب  رـصم 

، نیفیرش نیمرح  يامنهار  ص 121 و 126 ؛ ش ، جح ، تاقیم  . ) دنا هدرک  دای  عیقب  رد  نازحالا  تیب  زا  يرمق  يرجه  لیاوا 14  رد  يرصم 
ص 245) ریبج ، نبا  همانرفس  ص 50 ؛ یحو ، نیمزرس  نکاما  رد  يریس  یمالسا ؛ راثآ  خیرات و  ص 168 ؛ ج 5 ،

مقرالا تیب 

مقرالاراد ك )  ) نامه َق ) َا  ْل  )

مالسالا تیب 

مقرالاراد ك )  ) نامه ِا ) ْل  )

هللا تیب 
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...( و همان ؛ تغل   ) هدش بستنم  دنوادخ  هب  هک  تسا  هناخ  نیا  تفارش  زا  يا  هناشن  دشاب و  یم  نآ  ياه  مان  نیرتروهشم  زا  هبعک و  (ّال )

مارحلا هللا  تیب 

. دنیوگ ار  هبعک 

مارحلا تیب 

راکش تمرح  تهج  هب  تسا  هبعک  . 2 نآ . تمرح  تشادگرزب  تهج  هب  تسا  هبعک  . 1 هدئام 97 )  ) مارحلا تیبلا  ۀبعکلا  هللا  لعج  َح ) ْل  )
ج 7 ص ص 38 ؛ ج 2 ، نایبلا ، عمجم  . ) نآ رد  نیکرـشم  ندـش  لـخاد  ندوب  مارح  تهج  هب  تسا  هبعک  . 3 نآ . راجـشا  عطق  تاناویح و 

(186

مرحلا تیب 

ل) ( ) همان تغل   ) هللا تیب  مارحلا . تیب  َر ) َح  ْل  )

نزحلا تیب 

ص 394) ج 1 ، یسانش ، هنیدم  همان ؛ تغل   ) نازحالا تیب  ك )  ) نامه ( 2 () ُح ْل  ( ) 1 () َز َح  ْل  )

اعدلا تیب 

( جاردننآ گنهرف   ) همظعم هکم  ُّد ) )

لوسرلا تیب 

ص 116) نیفیرش ، نیمرح   ) تسا هنیدم  یماسا  زا  َّر ) )

خیشلا تیب 

ص 30) هیباهو ، هقرف  . ) هیباهو هقرف  سسؤم  باهولادبع  نب  دمحم  خیش  نادناخ  ترهش  َِّش ) )

هولصلا تیب 

ص 188) ادخ ، هناخ  هار  رد  . ) تسا اج  نآ  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  ربنم  بارحم و  هک  ربمغیپ  دجسم  ناتسبش  َّص ال ) )

حارضلا تیب 

طوبه نیمز  هب  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ ترـضح  نوچ  دـندرک و  یم  نآ  فاوط  هکئالم  هبعک و  هناخ  عضوم  رد  دوب  يا  هناخ  یتیاور  هب  ُّض ) )
(. ص 277 ج 2 ، نیقداصلا ، جهنم   ) دندرب مراهچ  نامسآ  هب  ار  نآ  نافوط  نامز  رد  دش و  نآ  فاوط  جح و  رومأم  دومن 

قیتعلا تیب 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 489 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


هبعک دنمان و  یم  قیتع  ار  ابیز  مرکم و  زیچ  ره  نوچ  تفارش ، تمارک و  تهج  هب  تسا ، هبعک  . 1 جح 29 )  ) قیتعلا تیبلاب  اوفوطیلو  َع ) ْل  )
انب نیمز  رد  دنوادخ  شتـسرپ  يارب  هک  تسا  يا  هناخ  نیتسخن  هبعک  قیتع .)  ) تمدـق تهج  هب  تسا ، هبعک  . 2 دراد . ار  تیزم  ود  نیا  مه 

ینامز چیه  رد  و   ) مدرم کلم  زا  تسا  دازآ  هبعک  و  قیتع ) ( ) 3) يدازآ تهج  هب  تسا ، هبعک  . 3 تسا . دیحوت  نوناک  نیرت  یمیدق  دش و 
زا نآ  هدننک  ترایز  هک  نیا  ای  دش ) هدرب  نامسآ  هب  هک   ) نافوط رد  ندیدرگ  قرغ  زا  ای  نارابج  طلست  زا  ای  تسا ) هتشادن  یکلام  ادخ  زج 

ص 157) ج 1 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  ص 26 ؛ هکم ، خیرات  نآرق ؛ صصق  هنومن ؛ ریسفت  نایبلا ؛ عمجم  . ) تسا دازآ  منهج  شتآ 

سورعلا تیب 

( جاردننآ گنهرف  . ) تسا همظعم  هکم  زا  هیانک  َع ) ْل  )

رومعملا تیب 

يا هناخ   ) یبیغ ملاوع  رد  تسا  هبعک  یلاثم  تقیقح  . 2 تسا . دابآ  جح  ماجنا  اب  هک  تسا  هبعک  هناخ  . 1 روط 4 )  ) رومعملا تیبلا  و  َم ) ْل  )
؛ نآرق تاغل  . ) تسا دابآ  ادـخ  رکذ  ناـمیا و  اـب  هک  تسا  نمؤم  بلق  هناـخ  . 3 تسا . هکئـالم  دجـسم  نآ  و  هبعک ) ربارب  تسا  نامـسآ  رد 

( جاردننآ گنهرف  هنومن ؛ ریسفت 

رعشم رد  هتوتیب 

ریذپان کلمت  لقتـسم و  دازآ و  هبعک  . 3 همان . تغل  طبض  . 2 ص 245 . ریبج ، نبا  همانرفس  طبـض  رد 1 . ندرب  رـس  هب  بش  جح  مسارم  رد 
ار هبعک  فیلکت  قح و  دنک . فیلکت  نییعت  هبعک  يارب  هک  درادن  مه  قح  دناوت و  یمن  یللملا  نیب  عجرم  تلود و  یـصخش و  چیه  تسا و 

. رعشم رد  فوقو  ك )  ) تسا مارحلا  رعشم  سب . تسا و  هدرک  نیعم  مالسا  طقف  طقف و 

ینم رد  هتوتیب 

. ینم رد  فوقو  ك )  ) تسا ینم  رد  ندرب  رس  هب  بش  جح  مسارم  رد 

ءادیب

( کیبل  ) هیبلت هب  ار  ادص  تسا  بحتسم  لحم  نیا  زا  روبع  ماگنه  دنتسه  مرحم  هک  ینادرم  هرجش . دجسم  یلیم  کی  رد  تسا  یلت  ْي ) َب  )
ص 90؛ كرادم ، اب  یـسراف  هقف  . ) نک دنلب  ار  هیبلت  زاوآ  ءادیب  زا  يراوس ، رگا  هک  تسا  تیاور  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  و  دننک . دنلب 

ص 57) جح ، همانگنهرف  لئاسم و  زا  هدیزگ 

نیمارحالا نیب 

، ندیـشارت رـس  لثم  یلاـمعا  نآ  یط  هک  دـنیوگ  ار  عتمت ) جـح  مارحا  عتمت و  هرمع  مارحا  ینعی   ) جـح مارحا  ود  نیب  هلـصاف  َم ) ِا  ْل  ُن  َب  )
ص ش 12 ، جـح ، تاقیم  . ) تسین زیاج  هشیمه )  ) مرح هاـیگ  تخرد و  ندـنک  هشیمه )  ) مرح رد  دیـص  هکم ، زا  نتفر  نوریب  هدرفم ، هرمع 

(73

نیمرحلا نیب 
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( همان تغل   ) مرح ود  نایم  َم ) َر  َح  )

پ

هراشا

برب  » رایسب بارعا  تسا و  هبعک  ياه  مان  زا  . 2 ص 147 ) ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 36 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  . 1
ص 60) ج 1 ، مالسا ، لصفم  خیرات  . ) دندروخ یم  مسق  ۀنیبلا » هذه 

هبعک هدرپ 

ار هبعک  یجراـخ  تمـسق  شوـپور )  ) شـشوپ هبعک ،» نهاریپ  «، » هبعک راتـس  «، » هبعک هعماـج  «، » هـبعک توـسک  «، » تیبـلا باـجح  ( » ِد َپ  )
یناسک زا  دراد و  دوجو  يدایز  فالتخا  دوب  هچ  ششوپ  سنج  دمآرب و  هبعک  ندیناشوپ  دصرد  یـسک  هچ  راب  لوا  هک  نیا  رد  و  دنیوگ ،

هیلع ) مدآ ترضح  یتیاور ، ساسا  رب  دنا . هدرب  مان  مالسلا ) هیلع   ) ناندع رجاه و  ترـضح  لیعامـسا و  ترـضح  میهاربا و  ترـضح  نوچ 
امرخ هتفاـب  زا  ار  هبعک  نهاریپ  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ترـضح  دـیناشوپ و  ییوم  نهاریپ  اـب  ار  نآ  داـهن  ار  هبعک  هناـخ  ساـسا  هک  مالـسلا )

ششوپ . 1 ناخروم : رظن  قبط  هبعک  شـشوپ  یخیرات  هقباس  اما  درک . شنهاریپ  یبطق  هچراپ  اب  مالـسلا ) هیلع  ) نامیلـس ترـضح  تخاسب و 
یلاوح ای  يدالیم  مجنپ  نرق  رد  یلقن  هب   ) وا ناـمز  و  برک ) وبا  دعـسا  یلقن  هب   ) وا ماـن  هراـبرد  هک  هدـش  هداد  تبـسن  يریمح  عَُّبت  هب  هبعک 
ندرک ناریو  دصق  دش و  هکم  دراو  نمی  ياشگناهج  ناهاشداپ  زا  عبت  صصق ، بابرا  هتـشون  هب  تسا . فالتخا  ترجه ) زا  لبق  لاس   220

زا رگا  هک  داد  صیخشت  شنامزالم  زا  یمیکح  دندش . زجاع  وا  نامرد  زا  ءابطا  هک  یمسق  هب  دش  يدیدش  ماکز  راچد  نکل  دومن  ار  هبعک 
يارب دراد و  مرتحم  ار  هبعک  هناخ  هک  درک  رذن  دش و  دصق  زا  فرصنم  عبت  دش و  دهاوخ  نامرد  دنک  رافغتـسا  دوش و  نامیـشپ  دوخ  دصق 

زا نت  ود  طـسوت  هبعک  شزرا  زا  یهاـگآ  بـسک  رثا  رب  هـکم  هـب  دورو  زا  لـبق  عـبت  رگید  یلقن  هـب  . ) دـهد بـیترت  ینهاریپ  شـشوپ و  نآ 
ياه هچراپ  اب  دـعب  و  سالپ ) مان  هب   ) یمیخـض هچراپ  اب  لماک  روط  هب  ار  هبعک  راب  لوا  عبت  دـش .) دراو  هکم  هب  مارتحا  نامیا و  اب  ناـنهاک ،

هب تفرگ ). رارق  مدرم  عبت و  نانیـشناج  يوریپ  دروم  هبعک  ندیناشوپ  وحن  نیا  هب  و   ) دیناشوپ هَْطیَر ) لئاصو  ءالم  ِرفاعَم  ياه  مان  هب   ) يرتهب
ات دشن  هدیناشوپ  هبعک  عبت  زا  دعب  هک  دسر  یم  رظن  هب  دیناشوپ . ار  هبعک  هک  تسا  یسک  نیلوا  مالسا ) ربمایپ  متسیب  دج   ) ناندع زین  یمعز 

یـششوپ هبعک  يارب  يدایز  تدم  تشذگ  زا  سپ  ناندع  نوچ  و  دشاب ) هدوب  عبت  زا  دـعب  ناندـع  ینامز  ظاحل  زا  رگا  هتبلا   ) ناندـع نامز 
یکدنا تاعالطا  مالسا  نامز  ات  عبت  نارود  زا  تیلهاج . دهع  . 2 دومن . ششوپ  ار  هبعک  هک  دنا  هتسناد  یسک  نیتسخن  ار  وا  اذل  درک  هدامآ 
دیدجت زا  دعب  دنتشاد و  تکراشم  هبعک  توسک  هیهت  رد  تیلهاج  نامز  رد  برع  لیابق  هک  دنا  هدروآ  تسا . تسد  رد  هبعک  ندیناشوپ  زا 

یمهس لیابق  يارب  هبعک  نهاریپ  هیهت  يارب  بالِک  نب  یَُـصق  هک  نیا  ات  تفرگ  یم  تروص  اهنآ  طسوت  شـشوپ  شیرق ، طسوت  هبعک  يانب 
هب هریغم  نب  ۀعیبروبا  هک  نیا  ای  و   ) دـندیمان یم  لدـع  ار  شیرق  نامز  شـشوپ  اذـل  دوش و  هدـناشوپ  مدرم  مومع  هنیزه  اب  هبعک  ات  داد  رارق 

یلاس مریگ و  یم  هدـهع  هب  ار  هبعک  شـشوپ  ییاهنت  هب  دوخ  یلاس  تفگ  شیرق  هب  هک  دیـسر  تورث  زا  يا  هجرد  هب  نمی  اب  تراجت  لیلد 
ار وا  شیرق  دـیناشوپ و  یم  ار  هبعک  ییوکین  رایـسب  ینمی  يربح  هچراپ  اـب  دوب  هدـنز  اـت  سپ  نآ  زا  دـیناشوپب و  ار  نآ  یگمه  امـش  رگید 

هچراپ  ) جابید اب  ار  هبعک  هک  دـنناد  یم  یـسک  نیتسخن  ار  بالک  رفعج  نب  دـلاخ  مالـسا  زا  شیپ  تیلهاج و  نارود  رد  داـهن .) ماـن  لدـع 
ندرک ادـیپ  رد   ) شرذـن تلع  هب  هک  دـننک  یم  داـی  ینز  نیتسخن  ناونع  هب  بلطملادـبع  نب  ساـبع  رداـم  هَلیَُتن »  » زا دـیناشوپ و  یمـشیربا )

دوخ درک  هوسک  هبعک  هب  هک  یـسک  نیلوا  مالـسا  رـصع  رد  مالـسا . ردص  . 3 دـیناشوپ . جابید ) اب   ) ار هبعک  ساـبع ) شا  هدـشمگ  كدوک 
هماج زین  رکبوبا  دناشوپ و  ینامی  هچراپ  اب  لاملا ) تیب  هنیزه  اب   ) ار هبعک  هکم  حتف  زا  دعب  هک  دوب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا ربمایپ 
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هک تشون  رـصم  رد  دوخ  لـماع  هب  وا  دوب . یطاـبق  سنج  زا  هبعک  هدرپ  رمع ، ناـمز  رد  داد . رارق  هبعک  رب  يرـصم ) هچراـپ  یعون   ) یطاـبق
نایجاح نایم  یکچوک  تاعطق  رد  یمیدـق  هدرپ  داد و  یم  روتـسد  ون  يا  هدرپ  هلاس  همه  وا  دـنا  هتـشون  دوش . هتفاب  اج  نآ  رد  هبعک  هوسک 

افتکا یطابق  هماج  هب  اه  لاس  زا  یکی  رد  هک  نیا  ات  دوب  ینامی  درب  زا  یهاـگ  یطاـبق و  سنج  زا  هوسک  ناـمثع  ناـمز  رد  دـش . یم  میـسقت 
هبعک رب  يرگید  رب  یکی  هماج  ود  مالـسا  رد  هک  دنناد  یم  یـسک  نیتسخن  ار  وا  اذل  و   ) دیناشوپ نآ  رب  ینامی  درب  زا  يرگید  هماج  درکن و 

. دش یم  هداتسرف  قارع  زا  هلاس  همه  تیب  هوسک  مالسلا ) امهیلع  ) قداص ماما  زا  یتیاور  قبط  نانمؤم  ریما  یلع  ترضح  نامز  رد  داد ). رارق 
نیتسخن وا  دنا  هتـشون  دومن . شـشوپ  هار  هار  ینامی  ياه  هچراپ  اب  ًادعب  تخیوایب و  ریرح  ناتک و  زا  يا  هدرپ  ادتبا  هیواعم  نایوما . دـهع  . 4

هبعک رب  اروشاع ) زور  رد   ) ابید هماج  و  ناضمر ) هام  نایاپ  رد   ) یطابق هماج  دومن . ضیوعت  راب  ود  لاس  رد  ار  هبعک  هماـج  هک  تسا  یـسک 
، یسابع يافلخ  روتسد  هب  نایـسابع . دهع  . 5 دـندیناشوپ . یم  ابید  یطابق و  ياه  هچراپ  اـب  ار  هبعک  زین  يوما  ياـفلخ  رگید  دـیناشوپ و  یم 

تاجوسنم تفاب  رد  یگمه  هک  اطش »  » و هنوت »  » هدکهد ود  رد  هاگ  و  سینت »  » رهـش رد   ) رـصم رد  مشیربا  عاونا  نیرتاهبنارگ  زا  هبعک  هماج 
مکارت زا  هک   ) هبعک ناـمداخ  تساوـخرد  هـب  یـسابع  يدـهم  يرجه  لاـس 160  رد  دـش . یم  هیهت  دنتـشاد ) ییازـسب  ترهـش  تمیق  نارگ 

يور زا  ار  اه  ششوپ  همه  هماج  کی  زج  ات  داد  روتسد  دنتشاد ) تیاکش  تیب  فقس  يزیر  ورف  فوخ  زا  هبعک  مه  يور  رب  ياه  شـشوپ 
يرگید هماج  يدهم  رما  هب  لاس 161  رد  دوش . ایهم  سینت »  » ياه هتفاب  تروص  هب  رصم  یطابق  زا  هبعک  هدرپ  ات  داد  روتسد  دنرادرب و  هبعک 

رد داد . ششوپ  يرگید  رب  یکی  مشیربا ) زخ و  یطابق ،  ) هماج هس  هلیـسو  هب  ار  هبعک  هک  تسا  یـسک  نتیـسخن  وا  دیدرگ . ایهم  هبعک  يارب 
هبعک رب  دیفـس  ياـبید  زا  يا  هماـج  نومأـم  رما  هـب  لاـس 206  رد  دـنتخادنا . هبعک  رب  رـصم  یطاـبق  زا  هماـج  نوراـه  روتـسد  هب  لاس 190 

رد  ) یطابق هماج  هجح ،) يذ  مهن  زور  رد   ) خرس يابید  زا  يا  هماج  دنداد ؛ یم  رارق  هبعک  رب  هماج  هس  لاس  ره  رد  سپ  نآ  زا  و  دنتخیوآ ،
شرامش هماج  ار 170  يرمق  ات 244  ياه 200  لاس  نیب  هبعک  ياه  هماج  دادـعت  یقرزا  ناـضمر .) رد 27   ) دـیپس يابید  بجر ،) هام  لوا 

هک یماگنه  زا  دش . یم  هدناشوپ  هبعک  رب  هماج  راهچ  ات  هاگ  هماج و  کی  زا  شیب  لاس  کی  رد  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  هتفگ  نیا  زا  هدرک و 
، رصم يوس  زا  هاگ  . ) دیدرگ یم  لاسرا  نانچمه  ناهاشداپ  نارادنامرف و  ماکح و  يوس  زا  هبعک  هماج  داهن  فعـض  هبور  نایـسابع  تلود 

دوخ ياه  هدرپ  دحاو  نآ  رد  هاگ  جح ، رد  اهنآ  یمسر  ناگدنیامن  یمطاف  یـسابع و  يافلخ  تباقر  جوا  رد  و  ناریا ) زا  هاگ  نمی ، زا  هاگ 
یناریا یناگرزاب  دـشن ، هداتـسرف  هبعک  يارب  يا  هدرپ  یمالـسا  ياـهروشک  يوس  زا  نوچ  يرجه  لاـس 532  رد  دـنتخیوآ . یم  هبعک  رب  ار 

یسک نیتسخن  ( 622 573  ) یسابع هللا  نیدلارصان  دیناشوپ . نآ ) زج  و   ) يربح يا  هماج  اب  ار  هبعک  تشم ، ار  مساقلاوبا  خیش  مان  هب  لصالا 
.6 دیدرگ . لومعم  هبعک  يارب  يا  هماج  ناونع  هب  هایـس  يابید  ماگنه  نآ  زا  تسارایب و  هایـس  يابید  زا  يا  هماج  هلیـسو  هب  ار  هبعک  هک  دوب 
وا داتسرف . لاس 659 ) هب   ) ار هبعک  هماج  سابع  ینب  طوقـس  زا  دعب  هک  تسا  یهاشداپ  نیتسخن  نمی ، هاشداپ  فسوی  رفظم  کلم  اه . ینمی 

نیا ییاهنت  هب  شذوفن  تردق و  شیازفا  تلع  هب  اه  لاس  زا  یضعب  رد  دیناشوپ و  یم  هماج  ار  هبعک  رـصم  ناهاشداپ  هارمه  هب  لاس  نیدنچ 
راصحنا رد  هبعک  ندیناشوپ  يرمق ) يرجه  متفه  نرق  رد   ) زاجح رب  رصم  كولم  يالیتسا  اب  رصم . کیلامم  دهع  . 7 داد . یم  ماجنا  ار  راک 

حلاص کلم  دـیناشوپ و  يرجه ) لاس 661  هب   ) ار هبعک  هک  تسا  يرـصم  هاـشداپ  نیتسخن  يرادـُق  دـنب  ( 1) سَرْبَیب ناطلـس  دمآ . رد  اهنآ 
نیا زاغآ  زا  کیلامم  نیطالـس  دومن و  فقو  يوبن ) هرجح  هدرپ  و   ) هبعک هدرپ  هیهت  تهج  رـصم  رد  ار  هدـکهد  هس  ( 746 743  ) لیعامسا

ناموط فرـشا  يوس  زا  کیلامم  نارود  هبعک  هماج  نیرخآ  دنتـشاد و  یم  لاسرا  لاـس  ره  رد  هبعک  هژیو  ار  یهایـس  هماـج  هراومه  فقو 
يراصحنا هوسک  هیهت  يرجه ) مهد  نرق  زا   ) رصم زاجح و  رب  اه  ینامثع  طلـست  اب  ناینامثع . دهع  . 8 دش . هداتسرف  يرجه ) رد 922   ) ياب

ینامثع میلس  ناطلس  دیدرگ . یم  هیهت  هایس ) گنر  هب  ًالومعم  و   ) جابید ریرح و  زا  رصم  رد  هبعک  هدرپ  اه  ینامثع  نارود  رد  دیدرگ . نانآ 
نامیلس ناطلس  و  يرجه ) لاس 923  هب   ) تشاد لاسرا  هیهت و  رصم ) رد   ) ار هبعک  هماج  هک  تسا  ینامثع  ناطلس  نیتسخن  رصم  رب  الیتسا  اب 
بیترت نیا  هب  و   ) دومن يوبن ) يرجح  هدرپ  و   ) هبعک هدرپ  هیهت  فقو  يرادیرخ و  ار  يرـصم  هدکهد  تفه  يرجه ) لاس 947  رد   ) ینوناق

هبعک هماج  ( 2 () دش هدوزفا  هدکهد  تفه  هدرپ ، هیهت  يارب  رصم  کیلامم  زا  یلیعامسا  حلاص  کلم  طسوت  یلبق  هدش  فقو  هدکهد  هس  رب 
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ياه لاس  لوط  رد  زج   ) دش یم  لمح  هکم  هب  یصاخ  تافیرشت  اب  رـصم  زا  همه  هدش  دای  فاقوا  دمآ  رد  لحم  زا  ینامثع  نارود  لوط  رد 
نانچمه هبعک  هدرپ  ناتسبرع  رب  دوعس  لآ  طلست  اب  اه . يدوعـس  دهع  . 9 دوب ). هدش  فرصت  نایوسنارف  طسوت  رـصم  هک  یلا 1215   1213

ریرح زا   ) هکم دوـخ  رد  هبعک  هوـسک  يرجه  مهدراـهچ  نرق  رخاوا  رد  هک  نیا  اـت  دـیدرگ  یم  لـمح  هکم  هب  دـش و  یم  هتخاـس  رـصم  رد 
هتشاد تیمها  رایسب  یسایس  رظن  زا  هبعک  هدرپ  نتفاب  هک  اج  نآ  زا  بیترت  نیا  اب  ددرگ . یم  ضیوعت  هلاس  ره  هدش و  هتفاب  یلکـشم ) یعیبط 

ار اه  تلود  ریاس  ذوفن  هلیـسو  نیا  هب  هداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  دوخ  ات  دیـشوک  يدوعـس  تلود  دشاب ) یم  راختفا  هیام  نآ  هدـنفاب  يارب  (و 
تفاب هیهت و  يارب  يا  هژیو  هاـگراک  اـت  داد  ناـمرف  يرمق  يرجه  لاس 1346  رد  يدوعـس  زیزعلادـبع  سپ  دـنک ؛ عطق  ینید  روما  هنیمز  رد 
بجر هام  رد  دش و  زاغآ  هکم ) دایجا  هلحم  رد   ) لاس نامه  مرحم  هام  رد  نآ  ثادحا  راک  گنرد  یب  ددرگ و  ثادحا  هفرـشم  هبعک  هماج 

همه دش و  یم  هتفاب  اه  يدنه  اه و  برع  هلیـسو  هب  هبعک  هماج  هاگراک ، نیا  رد  بیترت  نیا  هب  دندروآ و  یناگدنفاب  دـنه  زا  تفای و  نایاپ 
. دـش هتفاب  اه  برع  دوخ  هلیـسو  هب  طقف  هبعک  هماج  نیتسخن  يرمق  يرجه  لاس 1352  رد  هک  نیا  ات  دـیدرگ  یم  هیهت  شـشوپ  کی  هلاس 
ود نایم  یمهافت  تشاددای  ساسارب  هک  نیا  ات  داد  همادا  شیوخ  تیلاعف  هب  يرمق  يرجه  لاس 1358  ات  نانچمه  دایجا  یفاب  هماج  هاگراک 

يرمق يرجه  لاس 1381  ات  نانچمه  عضو  نیا  تفرگرس . زا  ار  همظعم  هبعک  هب  هماج  لاسرا  رـصم  لاس ، نیا  رد  يدوعـس  رـصم و  تلود 
ییاـشگزاب هب  مادـقا  يرمق  يرجه  لاس 1382  رد  دوخ  دـش و  یتشک  زا  هماـج  ندـش  هداـیپ  زا  عناـم  لاـس  نیا  رد  ناتـسبرع  تفاـی . همادا 

لیذ همان ، تغل  طبض   ) َب ِب  یـسراف ) فراعملا  ةریاد  طبـض   ) َب َب  هکم 1 . رد  لَورج »  » مان هب  يا  هزات  هاگیاج  رد  یفاب  هماـج  هاـگراک 
و کیلامم )  ) يرصم نیطالس  . 2 رگید .) عبنم   ) ُب َب  دـعب ) فرح  ظفلت  هب  هراشا  نودـب  سربیب  لیذ  همان ، تغل  طبـض   ) َب سربیب ) رهاط 

نیلوا دسر  یم  رظن  هب  دـندرک . یم  لاسرا  هبعک  نورد  يارب  خرـس ) گنر  هب   ) يا هژیو  هماج  ندیـسر  تنطلـس  هب  ماگنه  ینامثع  نیطالس 
نیدل رصان  هلیسو  هب  دیاش  هدمآ و  نایم  هب  نخس  يرجه ) لاس 579  هب  ریبج  نبا  همانرفس  رد   ) هبعک ینورد  هماج  زا  یسابع  نارود  رد  راب 

چیه ینامثع  ناهاشداپ  زا  دیاش  و  تفرگ . تسد  هب  ار  تفالخ  يرجه  لاس 573  هب  هک  دشاب  هدش  هداد  رارق  هبعک  نورد  هماج  یسابع  هللا 
تخاس هب  يرمق  يرجه  لاس 1397  ات  هاگراک  نیا  دومن . همرکم  تسا . هدادـن  رارق  هبعک  نورد  يا  هماـج  نامیلـس  ناطلـس  زا  شیپ  سک 

دومن تیلاعف  هب  زاغآ  همرکم  هکم  رد  عقاو  دوجلا » ما   » هقطنم رد  دیدج  هاگراک  نامتخاس  لاس  نیا  رد  هک  تخادرپ  یم  هفرشم  هبعک  هماج 
ات هبعک  هیلاح  هدرپ  هدرپ  تاصخـشم  تسا . لوغـشم  هبعک  هماج  تخاـس  هیهت و  هنیمز  رد  تیلاـعف  هب  هاـگراک  نیا  نونکاـت  ناـمز  نآ  زا  و 

نییاپ زا  ار  هبعک  نهاریپ  زا  يرادـقم  جـح  مسارم  رد  اما   ) دوش یم  هتـسب  ناورذاش  هب  اه  هقلح  اب  اج  نآ  رد  دـسر و  یم  هناخ  راوید  نییاـپ 
تافیرـشت مسارم و  یط  هجح  يذ  مهد ) ای   ) مهن زور  رد  هلاس  ره  هدرپ  نیا  دریگن .) رارق  جاجح  سرتسد  رد  ات  دـننز  یم  الاب  هدرک و  هلول 

تراظن تحت  هبعک ) ناراددیلک   ) هبیش ینب  ددرگ و  یم  ضیوعت  یمالـسا  ياهروشک  رگید  یمـسر  ناگدنیامن  روشک و  هاشداپ  روضح  اب 
رد دوخ  ناتـسود  صاخ و  تاقبط  دارفا و  هب  ار  دوخ  مهـس  نانآ  زا  یخرب  دننک و  یم  میـسقت  دوخ  نایم  ار  هدـش  ضیوعت  هدرپ  تموکح ،
هب تسا و  میخـض  مشیربا  زا  نآ  سنج  . 1 هک : نیا  هبعک  هیلاح  هدرپ  ياه  یگژیو  هلمج  زا  اما  و  دـنهد . یم  هیدـه  روشک  جراخ  لـخاد و 

نآ 95 ضرع  رتـم و  هعطق 14  ره  لوط  هک  هتفاـی  بیکرت  هعطق  زا 54  لـک  رد  . 2 تسا .) هایـس  ریغ  گنر  هب  هدرپ  يرتسآ  و   ) هایـس گنر 
تـسا مازح )  ) يدننام دنبرمک  هدرپ ، يالاب  موس  کی  دح  رد  . 3 ددرگ . یم  غلاب  عبرم  رتم  هب 2650  نآ  یلک  تحاسم  تسا و  رتم  یتناـس 

هچ  ) عقرب هب  موسوم  هبعک  ِرد  هدرپ  . 4 دشاب . یم  رتم  نآ 45  طیحم  رتم و  لوط 47  رتمیتناس و  ضرع 95  اب  هتفاـی  بیکرت  هعطق  زا 16  هک 
ریخا نارود  رد  نکیل  رتم . ضرع 5/3  رتم و  عافترا 5/6  هب  هدش  لیکشت  مه  هب  لصتم  هعطق  راهچ  زا  ناتـسبرع ) تخاس  هچ  رـصم  هتخاس 
لوط نونکا  مجنپ  هعطق  نتـسویپ  اب  هک  يروط  هب  دـنا  هدرک  شقن  نآ  يور  رب  ار  ادـها  ترابع  هداد و  رارق  هدرپ  نییاـپ  رد  ار  یمجنپ  هعطق 
هتشر اب  اه ) عبرم  نایم  رد  « ) هللا لوسر  دمحم  هللا ، الا  هلا  ال   » تاملک هبعک  هماج  يور  . 5 تسا . هدیسر  رتم  هب 4  نآ  ضرع  رتم و  هدرپ 5/7 

شوقنم هللا » ای   » ظفل نآ  هاگیلاخ  رد  تسا و  هدیدرگ  شقن  هلالج » لج   » ظفل نآ  پچ  رانک  تسار و  رانک  رد  هدش و  هتفاب  یمشیربا  ياه 
جرد نیفیرـشلا » نیمرحلا  مداخ  رماب  همرکملا  ۀکم  یف  تعنـص  ةوکـسلا  هذه   » ترابع یلامـش  تمـسق  رد  هدرپ  دـنبرمک  يور  دـشاب . یم 
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هرپ يور  رد  تسا . هتسب  شقن  ماف  الط  يا  هرقن  ياه  هتشر  اب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  مازح )  ) دنبرمک رگید  ياه  تمسق  رد  تسا و  هدیدرگ 
هب هدرپ  هیهت  يارب  . 6 تسا . هدش  هتـشون  الطم ) هرقن  خـن   ) ماف الط  ياه  هتـشر  اب  عبرم  درگ و  لاکـشا  هب  میرک  نآرق  زا  یتایآ  هبعک  برد 

، هبعک هدرپ  دنبرمک و  يارب  ددرگ ) يزیمآ  گنر  داوم  مرگولیک  اب 720  ات   ) تسا زاین  صلاخ  دیفس  یعیبط  ریرح )  ) مشیربا مرگولیک   670
بحتـسم نآ  ندیـسوب  تیب  لها  زا  لوقنم  تایاور  رد  هدرپ  تلیـضف  دـشاب . یم  مرگولیک  جایتحا 120  دروم  مافالط  يا  هرقن  ياـه  هتـشر 

. تسا هدیدرگ  حیرصت  دنوادخ  هاگرد  هب  لاح  نیا  رد  اعد  عرضت و  هبعک و  هدرپ  نتفرگ  هب  تیب ، لها  زا  لوقنم  تایاور  رد  تسا . هدرمش 
يرجه لاس 751  رد  هک  نیا  هلمج  زا  تسا ، هدرک  داجیا  ار  یندناوخ  ثداوح  نیطالـس  نایم  رد  هبعک  ندـیناشوپ  هب  قایتشا  هدرپ  ثداوح 

و دناشوپب ، هناخ  رب  دوب ) نآ  رب  وا  مان  هک   ) ار يرگید  هماج  هتشادرب و  ار  هبعک  يرصم  هماج  ات  تفرگ  میمصت  نمی  هاشداپ  دهاجم » کلم  »
رـصم جاحلا  ریما  يزوریپ  هب  رجنم  هک  تفرگ  رد  يرـصم ) لمحم  جاحلا  ریما  « ) زاط ریما   » وا و نایم  یگنج  تافرع  رد  فوقو  ماـگنه  اذـل 

ریما  » هارمه هب  ناوارف  مارتحا  اب  درک و  دازآ  ریجنز  زا  ار  يو  نسح » رصان   » ناطلـس اما  درب . هرهاق  هب  هتـسب  ریجنز  ار  دهاجم » ریما   » وا دش و 
هب ار  وا  عبنی  ریما  یلو  درک ، ار  دوخ  هارمه  ریما  نتـشک  دـصق  دـهاجم » کلم   » عبنی رد  تخاـس . هناور  شیوخ  روشک  هب  يروصنم » رمتـشق 

بـضغ دهاجم » کلم   » رب نایرج  زا  یهاگآ  اب  ناطلـس  دـش . هدرب  هرهاق  هب  رگید  راب  داد و  رارق  رمتـشق » ریما   » رایتخا رد  دروآرد و  ریجنز 
فرـشا  » زا زاریـش  مکاح  ازریم » خرهاـش   » يرجه لاـس 838  رد  نـینچ  مـه  دـننک . شا  ینادـنز  هیردنکـسا  زرم  رد  اـت  داد  ناـمرف  درک و 

اـضاقت دیدجت  تروص  نیدب  دشن ، هتفریذپ  شیاضاقت  نوچ  دنک و  هماج  نوریب  ای  نورد  زا  ار  هبعک  ات  درک  اضاقت  رـصم  هاشداپ  يابـسَْرب »
دنرب و هکم  هب  ار  هماج  دوخ  يوس  زا  اهنآ  هدرک و  لاسرا  رـصم  هب  ادتبا  ار  هماج  دراد  تساوخرد  تسا  هدومن  هک  يرذن  تلع  هب  هک  درک 

خـساپ نداد  زا  یخرب  دراذـگ . نایم  رد  اـملع  اـب  ار  بلطم  يابـسَْرب » فرـشا  . » دـنهد شـشوپ  نآ  هلیـسو  هب  زور  کـی  يارب  یتح  ار  هبعک 
هک نیا  ات  دشن ، یلمع  بلطم  نیا  دوشن و  یلمع  ازریم » خرهاش   » ياضاقت ات  دنداد  رظن  هنتف  داجیا  میب  زا  رگید  یخرب  دـندرک و  يراددوخ 

هدهعرب لاس  نآ  رد  ار  هبعک  هماج  هک  دومن  تساوخرد  رـصم  هاش  ( 2 () قمقج ( 1 «) قَمْقَچ رهاظ   » زا ازریم » خرهاش   » يرجه لاس 848  رد 
هکم هب  يرـصم  لمحم  ناوراک  هارمه  هب  اج  نآ  زا  تشاد و  لیـسگ  رـصم  هب  ار  هبعک  هماج  ازریم  خرهاـش  تفریذـپ ، رهاـظ  نوچ  دریگ و 

یلاسرا هماج  ات  دادن  هزاجا  قمقج ) « ) قمقچ رهاظ   » ناطلس اریز  دنداد ، ششوپ  هماج  نآ  اب  ار  هبعک  نورد  نابرق  دیع  زور  رد  دش و  هناور 
یلاسرا  ) هبعک ینورد  هماـج  ناطلـس  ناـمرف  هب  يرجه  لاـس 856  ناـضمر  رد  هک  نیا  اـت  دوـش ، هداد  رارق  هـبعک  يور  رب  ازریم » خرهاـش  »

ص ش 16 ، یلا 90 ؛ ص 85  ش 15 ، یلا 99 ؛ ص 84  ش 12 ، جح ، تاقیم  . ) دنداد ششوپ  نادب  ار  هبعک  دنتـشادرب و  ار  ازریم ) خرهاش 
ص 75 و 76؛ ش 28 ، یلا 65 ؛ ص 56  ش 27 ، یلا 122 ؛ ص 114  ش 26 ، یلا 95 ؛ ص 84  ش 25 ، یلا 124 ؛ ش 17،ص 122  175 ؛
، یمالسا بالقنا  جح و  ص 116 ؛ ج 2 ، مالـسا ، یلیلحت  خیرات  زا  ییاه  سرد  ص 124 ؛ ش 37 ، ص 100 ؛ ش 38 ، ص 117 ؛ ش 31 ،
ص 60 و 90؛ نیفیرش ، نیمرح  ص 102 ؛ یحو ، نکاما  رد  يریـس  ص 175 ؛ قاشع ، هاـگداعیم  ص 95 ؛ دیناوخب ، جـح  زا  لبق  ص 78 ؛

(. هکم ص 59 ش 38 ص 100 خیرات  ص 257 و 258 ؛ نآرق ، مالعا  ص 106 ؛ نآ ، رارسا  جح و  ماکحا 

هنیدم سپ 

مسارم مزاع  یناریا )  ) نارئاز زا  هتـسد  نآ  دروم  رد  ناریا  رد  ریخا  تاونـس  رد  هک  دنتـسه  ییاه  هژاو  رخآ ، هنیدم  دعب ، هنیدم  هنیدم ، رخآ 
هنیدم هب  جح  مامتا  زا  دعب  هدش و  فرـشم  همظعم  هکم  هب  ادتبا  هجح ) يذ  لیاوا  دودـح   ) هدـج هب  دورو  زا  دـعب  هک  دور  یم  راک  هب  جـح 
لـضفا ار  هبعک  تراـیز  مدـقت  تاـیاور  دـنبای . یم  ار  نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولـص  ) نیموصعم تراـیز  قیفوت  دـنیامن و  یم  تمیزع  هرونم 

«. دینادرگ لماک  متخ  ام  ترایز  هب  ار  ناتدوخ  جح   » هک هدش  لقن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترضح  زا  و  هدرمش ،

هبعک تشپ 
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جح . ) دش هتفاکش  یلاعت  يادخ  رما  هب  دسا  تنب  همطاف  ترضح  يارب  هک  هبعک ) باب  تشپ  تسرد   ) هناخ تشپ  زا  تمسق  نآ  هبعکلا . ربد 
ص 148) تیبلا ،

میهاربا ماقم  تشپ 

. دنروآ ياج  هب  فاوط  زامن  هرمع  جح و  مسارم  رد  هک  اج  نآ 

سالپ

ص نیفیرش ، نیمرح  . ) دیناشوپ نآ  هب  ار  هبعک  ترجه  زا  لبق  نرق  ود  ریمح  هاشداپ  برکوبا  دعسا  هک  میخـض  مشپ  زا  يا  هچراپ  مان  َپ ) )
(90

تارمج لپ 

یمر ماگنه  هب  تیعمج  راشف  ندرک  مک  جاجح و  ددرت  تهج  اه  يدوعس  طسوت  هک  هرمج  هس  زارف  رب  ینم  نیمزرـس  رد  تسا  یلپ  َم ) َج  )
نآ زارف  زا  اه  هرمج  هک  تسا  يوحن  هب  لکـش  یـسوق  تروص  هب  نیمز  حطـس  زا  هلپ  نودب  لیوط  لپ  نیا  نامتخاس  دـش . هتخاس  تارمج 

تلع هب  یگرزب ، تعـسو و  دوجو  اب  لپ  نیا  دـنیامن . یم  یمر  ار  تارمج  اج  نآ  زا  تنـس  لها  جاجح  زا  يرایـسب  تسا و  هدـهاشم  لـباق 
. تسا هدوب  جاجح  یخرب  طوقس  دهاش  یمر  عقوم  رد  تیعمج  ماحدزا 

هبعک ششوپ 

ص 116) ش 24 ، جح ، تاقیم  . ) دنا هدیشک  هبعک  رب  هک  یهایس  هچراپ 

مارحا ندیشوپ 

. نیدلا فیس  رهاظ  لیذ  همان  تغل  یسراف و  فراعملا  ةریاد  طبـض  . 1 ندرک . هرمع  جـح و  گنهآ  مارحا و  هتخودان  هماج  ود  ندرکرب  رد 
. همان تغل  طبض  . 2

هبعک نهاریپ 

هبعک هدرپ  ك )  ) نامه

هنیدم شیپ 

هب جح  مسارم  مزاع  یناریا )  ) نارئاز زا  هتـسد  نآ  دروم  رد  ریخا  ياه  لاس  رد  هک  دنتـسه  ییاه  هژاو  ولج ، هنیدم  دعب ، هنیدـم  هنیدـم ، لوا 
مهیلع هللا  تاولـص  ) نیموصعم ترایز  تهج  هرونم  هنیدم  هب  ادـتبا  هدـعق ) يذ  رخآ  ههد  هدودـح   ) هدـج هب  دورو  زا  دـعب  هک  دور  یم  راک 

زا ندـش  مرحم  قیفوت  نارئاز  زا  هتـسد  نیا  يارب  دـنوش . یم  هکم  مزاع  جـح  ضیارف  ماجنا  يارب  یتدـم  زا  دـعب  هدـش و  فرـشم  نیعمجا )
هدش تیاور  نآ  يارب  يرایسب  باوث  دوب و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  نتسب  مارحا  لحم  هک  دیآ  یم  دوجو  هب  هرجش  دجـسم 

. تسا
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ت

جات

ص 148) ش 4 ، جح ، تاقیم   ) تسا هکم  ياه  مان  زا 

جحلا كرات 

رامش هب  هریبک  هانگ  نیبکترم  وزج  تایاور  رظن  زا  جح ، ماجنا  طیارـش  تعاطتـسا و  دوجو  اب  جح  هضیرف  هدننک  كرت  ّج ) کح  ْل  ُك  ِر  )
. دیآ یم 

ریزعت

ناورذاش ك )  ) نامه ْء ) َت  )

عبت

. درک ششوپ  ار  هبعک  هک  تسا  یسک  لوا  نمی و  ناهاشداپ  زا  صصق  قبط  َّب ) ُت  )

جح رد  دیرجت 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) ندرک هرمع  نودب  جح 

لیلجت

دیلقت ياج  هب  لیلجت  هک  تسین  دیعب  و  تسا ، ینابرق  دوش  مولعم  هک  نیا  ات  ندناشوپ  نآ  دننام  ای  يا  هماج  هب  ار  نآرق )  ) جـح ینابرق  َت ) )
هلئسم 182) جح ، کسانم  . ) دنک تیافک 

ریمجت

...( و ص 267 ؛ لوصا ، هقف و  يدابم  . ) ینم رد  تسا  تارمج  هب  نتخادنا  گنس  جح  مسارم  تابجاو  زا  یکی  هرمج . گنس  ندنکفا  َت ) )

میرحت

( همان تغل  . ) ندمآ مرح  رد  مارحا 2 . ك )  ) نتسب . 1 َت ) )

للحت

رد طوـسبم  . ) ددرگ اور  مرحم  رب  مارحا  كورت  زا  یـشخب  اـی  همه  هک  جـح  زا  تسا  یعطاـقم  لـلحت  عـضاوم  تیلح . بـلط  ْل ) ُّل  َح  َت  )
( قوقح يژولونیمرت 

يده هب  للحت 
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يژولونیمرت رد  طوـسبم  . ) دوـش رد  هب  هرمع  اـی  جـح  مارحا  زا  دـنک و  یناـبرق  ّدَـص  اـی  رْـصَح  هب  دروـخرب  تهج  هب  هبعک  رئاز  ینعی  ْد ) َه  )
( قوقح

رحن هب  لللحت 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) ینم رد  ندرک  ینابرق  ببس  هب  مارحا  كورت  ندش  لالح  َن ) )

نامه قیلحت 

قلح (ك )

سمحت

ص 63) تاقبط ، . ) دروآ دوجو  هب  یلهاج ) جح  رد   ) دوخ نید  رد  شیرق )  ) سمح هک  يا  هزات  ياهزیچ  ُّم ) َح  َت  )

هلبق لیوحت 

نیتلبق دجسم  ك )  ) هبعک يوس  هب  یصقالا  دجسم  زا  هلبق  نتشگرب 

جاجح لانیمرت 

( ناتـسبرع هب  یناریا   ) نارازگ جـح  ياهزاورپ  هب  جـح  ماـیا  رد  هک  تسا  نارهت  یللملا  نیب  هاـگدورف  نلاـس  اـضف و  زا  یـشخب  ناونع  ِت ) )
. دبای یم  صاصتخا 

مارحا كورت 

مارحا ك )  ) لاح رد  دوش  كرت  دیاب  هک  هچنآ 

مرحم كورت 

مارحا ك )  ) لاح رد  دنک  كرت  دیاب  صخش  هک  هچنآ  ِر ) ُم  )

همرحم كورت 

مارحا ك )  ) لاح رد  تسا  مارح  شماجنا  هک  هچنآ  ِم ) ِّر  َح  ُم  )

هیورت

هیورتلا موی  ك )  ) ای هجح  يذ  متشه  زور 

قیرشت
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قیرشت مایا  ك )  ) نامه

هیدصت

یلهاج جح  ك )  ) کسانم زا  هبعک  فاوط  رد  ندرک  اغوغ  ندز و  فک  ِي ) َت  )

هیحضت

( همان تغل  یسراف ؛ گنهرف   ) یحضا زور  رد  ندرک  نابرق  حبذ و  ِي ) َت  )

بیطت

( عیشت فراعملا  ةریاد   ) تسا مارحا  كورت  زا  ندز و  رطع  ُّي ) َط  َت  )

لیلظت

هب تسا  مرحم  نداد  رارق  رس  يور  نابیاس  حالطصا  رد  و  نتفر . هیاس  ریز  هب  نداد . رارق  رـس  رب  هیاس  هیاس . هب  ندرب  هانپ  لالظتـسا . ای  َت ) )
رـس رب  رتچ  دـننام  راوس ) ای  هدایپ   ) ریـس تکرح و  لاح  رد  تسا  لیلظت  درم  يارب  مارحا  تاـمرحم )  ) كورت زا  یکی  و  قیرط . یط  ماـگنه 

ماکحا ص 123 ؛ كرادـم ، اب  یـسراف  هقف  عیـشت ؛ فراعملا  ةریاد  . ) فقـسم نرت  نگاو  فقـسم و  لیبموتا  امیپاوه و  زا  هدافتـسا  نتفرگ ،
ص 206) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  ص 253 ؛ لوصا ، هقف و  يدابم  ص 36 ؛ هرمع ،

سأرلا ۀیطغت 

ل) .) تسا مارحا  كورت  زا  نادرم  يارب  تکرح  نیح  رد  هک  نداد  رارق  رس  رب  هیاس  ْء ) َّر  ُت  َي  ِط  َت  )

هلبق رییغت 

نیتلبق دجسم  ك )  ) هبعک يوس  هب  یصقالادجسم  زا  هلبق  نتشگرب 

ثفت

دارم دنیوگ  یضعب  ینابرق . زا  سپ  نابرق  دیع  زور  رد  تسا  مارحا  زا  ندمآ  نوریب  ندرک و  ریـصقت  جح 29 )  ) مهثفت اوضقیل  مث  َف ) َت  )
( نآرق تاغل  . ) تسا جح  کسانم  قلطم 

نادبا قیرفت 

زا سپ  دـننک  یکیدزن  هارکا  یب  مارحلارعـشم  فوقو  زا  شیپ  مارحا  لاح  رد  رهوش  نز و  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  جـح  باـب  رد  َا ) ِق  َت  )
ای زیمم و  ریغ  ریغص و  دیابن  ثلاث  نآ  دنشابن و  مه  دزن  تلاث  روضح  نودب  دنـشاب و  رگیدکی  زا  ادج  دیاب  جح  کسانم  نایاپ  ات  هظحل  نآ 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دشاب وا  زینک  ای  درم و  نآ  رگید  هجوز 

رجح لیبقت 
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. تسا تابحتسم  زا  هک  دوسالارجح  ندیسوب  َج) َح  ِل  َت  )

ریصقت

یکی هک  اپ  ای  تسد  نخان  زا  يرادقم  ندیچ  ای  براش و  ای  تروص  ای  رس  يوم  زا  يرادقم  ندیچ  ینعی  جح 29 )  ) مهثفت اوضقیل  مث  َت ) )
( یخرب زج   ) مارحا تامرحم  دمآ و  یم  نوریب  مارح  لاح  زا  مرحم  ریـصقت  ماجنا  اب  تسا . هرمع  جح و  مسارم  رد  ینکر ) ریغ   ) تابجاو زا 

عتمت هرمع  رد  ریصقت  هرمع . رد  ریصقت 1 . ناکم  نامز و  تسا ) مرحم  لیلحت  بابسا  زا  یکی  ریـصقت  بیترت  نیا  هب  . ) دوش یم  لالح  وا  رب 
تامرحم مامت  ریـصقت  اب  دریگ و  یم  تروص  هورم ) رانکرد  ًالومعم  و   ) هکم رد  یعـس  نایاپ  رد  هک  تسا  بجاو  نیمجنپ  هدرفم ) هرمع  (و 

هرمع رد  تسا . تاـمرحم  وزج  ناـنچمه  نز  هدرفم  هرمع  رد  . ) دوـش یم  لـالح  مرح ) صاـخ  تاـمرحم  یتاذ و  تاـمرحم  زا  ریغ   ) مارحا
رد هک  تسا  بجاو  نیمشش  ریـصقت  جح . رد  . 2 درک .) مادقا  رـس  يوم  ندیـشارت  ینعی  قلح  هب  ریـصقت  ياج  هب  ناوت  یم  نینچ  مه  هدرفم 

تامرحم یتاذ و  تامرحم  زا  ریغ   ) مارحا تامرحم  ماـمت  ریـصقت ، اـب  دریگ و  یم  تروص  ینم  رد  ندرک و  یناـبرق  زا  دـعب  هجح  يذ  مهد 
هدومرف هب  درک و  مادقا  رـس ) يوم  ندیـشارت  « ) قلح  » هب ناوت  یم  ریـصقت »  » ياج هب  هتبلا  دوش . یم  لالح  شوخ ) يوب  نز و  مرح و  صاخ 
ناشجح لوا  لاس  هک  نانآ  دیلقت  عجارم  زا  یخرب  مکح  هب  و  دیآ . یم  جـح  هب  لوا  راب  هک  یـسک  يارب  ًاصوصخ  تسا  لضفا  قلح »  » اهقف

هلبق هب  ور  ندروآ  نابز  هب  تین  ریـصقت  قلح و  تابحتـسم  تسا ). مارح  ًاقلطم  نانز  يارب  قلح  . ) دننک قلح »  » هب مادقا  دیاب  ًاموزل  دشاب  یم 
ریبکت راب  هس  ندیـشارت  دـعب  عقوم و  ندومن  اعد  نداتـسرف و  تاولـص  ندومن  عمج  نخاـن  وم و  نیب  ندرک  عورـش  هللا  مسب  اـب  نتفرگ  رارق 

همیخ رد  ار  رس  يوم  ندیشارت  ار  پچ  فرط  دعب  رس و  ولج  تسار  فرط  زا  ندیچ  بناوج  مامت  زا  سپـس  یناشیپ و  يور  يوم  زا  نتفگ 
تین دیاب  رس  ندیشارت  ماگنه  مالسلا ،) هیلع  ) داجس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب  قلح  اب  هارمه  ندومن  نفد  ینم ) نیمزرس  رد   ) تنوکـس دروم 

. كاپ دلوت  زور  نوچ  تشاد  ناگدنب  ملاظم  ناهانگ و  زا  ندش  كاپ 

دیلقت

هب هنوگ  نیدـب  هاگتاقیم  زا  دـنزادنیب و  دنفـسوگ ) ای  واگ   ) ینابرق ندرگ  هب  (1) دـنا هدـناوخ  زامن  نآ  رد  هک  ار  یـشفک  هک  تسا  نآ  َت ) )
هیبلت هب  یجایتحا  هدش و  ققحم  مارحا  دیلقت  اب  و  دنهد ) یم  قوس  تاقیم  زا  ار  يده  هک   ) تسا نآرق  جح  صاخ  دیلقت  دـننارب . ینم  يوس 

حیضوت . ) تسا رایتخا  دیلقت  اب  ای  هیبلت  اب  نتسب  مارحا  رد  دشاب ، دنفـسوگ  ای  واگ  ینابرق  رگا  نآرق  جح  رد  نیاربانب  تسین . نتفگ ) کیبل  )
هک دنفسوگ  واگ و  ندرگ  هب  هتشر  ای  رتش  ندرگ  هب  تسا  نیلعن  نتسب  دیلقت ، نآرق  جح  رد  ص 9 ) هرمع ، جح و  ص 150 ؛ جح ، کسانم 

ص 88) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف  . ) ددرگ یم  دقعنم  مارحا  نآ  اب  دشاب و  ینابرق  هناشن 

يده دیلقت 

دیلقت ك )  ) یلیصفت حالطصا  ْد ) َه  )

ص 58) جح ، همانگنهرف   ) تسا مارحا  كورت  زا  هک  اه  نخان  نتفرگ  َا ) ْل  ُم  َت   ) رافظالا میلقت 

دیع تاریبکت 

زا و  دوش . هدناوخ  نابرق  دیع  رد  تسا  بحتسم  هک  انالبا » ام  یلع  هللادمحلا  و  ربکا ... هللا  هللا و  الا  هلا  ربکا ال  هللا  ربکا ، هللا   » زا تسا  ترابع 
نیا هجح  يذ  مهدزیس  زور  حبص  ات  دیع  زور  رهظ  زا  زامن  هدزناپ  بقع  هک  تسا  نآ  تسا  ینم  رد  هک  یـسک  يارب  نابرق  دیع  زور  لامعا 
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( فیراعم فراعم و  نانجلا ؛ حیتافم  . ) دناوخب ار  تاریبکت 

متکت

ص 122) ش 28 ، ص 90 ؛ ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) تسا مزمز  یماسا  زا  َت ) ُت  )

گنهرف . ) دوش هتفگ  دیاب  مارحا  يارب  هک  کیبل ) کل  کیرشال  کلملاو  ۀمعنلا  دمحلا و  نا  کیبل  کیبل ، مهللا  کیبل ،  ) هیبلت راهچ  َت )  ) عبرا تایبلت 
(â ( ) یمالسا فراعم 

دیبلت

ك)  ) یلهاج جح  مسارم  رد  نآ  شپش  نتشک  ندرک و  بترم  زا  يراددوخ  تهج  رس  يوم  نایم  رد  يا  هدام  نتشاذگ  َت ) )

هیبلت

کیبل راهچ  نآ  دوش و  یم  هتسب  مارحا  اهنآ  نتفگ  هطساو  هب  هک  تسا  یبجاو  رکذ  بجاو . هیبلت  مارحا 1 . ك )  ) رد نتفگ  کیبل  ِي ) َت  )
رکذ بحتـسم . هیبلت  . 2 کل .) کیرـشال  کلملاو  کل  ۀـمعنلاو  دـمحلا  نا   ) کیبل کـل  کیرـشال  کـیبل ، کـیبل ، مهللا  کـیبل ، تسا :

، بونذلا رافغ  کیبل  کیبل  مالـسلاراد ، یلا  ایعاد  کیبل  کیبل  جراعملاذ ، کیبل  دنناوخ : یم  ل )  ) بجاو هیبلت  زا  دعب  هک  تسا  یبحتـسم 
... مارکالاو لالجلاذ  کیبل  کیبل  ۀیبلتلا ، لها  کیبل  کیبل 

خرس لت 

دـنک و یم  چوک  مارحلا  رعـشم  هب  تافرع  زا  هک  یـسک  يارب  هار  تسار  بناـج  رد  خرـس  نش  زا  تسا  يا  هپت  رمحـالا . بیثک  ُس ) ِّل  َت  )
محرا مهللا  : » دـنناوخ اعد  نیا  دنـسر  خرـس  لت  هب  هک  نیمه  دـنوش و  هجوتم  رعـشم  يوس  هب  تافرع  زا  مارآ  یلد  نت و  اـب  تسا  بحتـسم 

ص جح ، کسانم  هصالخ  ص 114 ؛ جح ، کسانم  حیضوت  ص 129 ؛ ج 1 ، هعمل ، «. ) یکسانم لبقت  ینید و  ملسو  یلمع  یندز  یفقوم و 
(62

نیرق لت 

ص يرقلا ، ما  يوس  هب  . ) دنیامن یم  اشامت  ار  رهـش  هتفر  اج  نادـب  مدرم  هک  دـنا  هتخاس  ییاج  شیالاب  رد  هنیدـم  هعلق  نوریب  رد  تسا  یلت 
(320

ددنت

ص 180) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 174 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 116 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  َد ) َت  )

ردنت

ص 180) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 174 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 116 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  َد ) َت  )

میعنت
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هدودحم زا  یکی  هکم و  هب  هنیدم  هداد . یم  ار  حیحص  هدجس  ناکما  هک  یـشفک  هار 1 . رس  رد  هکم  یبرغ )  ) لامـش رد  تسا  یناکم  َت ) )
هکم هب  لصتم  میعنت  هکم  رهـش  هعـسوت  اب  هزورما  و   ) دش هکم  دراو  درک و  روبع  نآ  زا  ناوت  یمن  مارحا  نودـب  ینعی  تسا  هکم  مرح  ياه 

. دروآ اج  هب  هدرفم  هرمع  همظعم  هکم  زا  دهاوخب  هک  یسک  يارب  تسا  هدرفم  هرمع  تاقیم  میعنت  هدش )

عتمت

عتمت جح  ك )  ) نامه عتمت 2 . هرمع  ك )  ) نامه . 1

لوا هعسوت 

يرجه یلا 1395  ياه 1375  لاس  یط  تسا  مارحلادجسم  هعسوت  يرمق 2 . یلا 1375  ياه 1372  لاس  یط  تسا  یبنلادجسم  هعسوت  . 1
يرمق

مود هعسوت 

يرمق يرجه  لاس 1409  زا  هک  تسا  مارحلادجـسم  هعـسوت  . 2 دـش . زاغآ  يرمق  يرجه  لاس 1406  زا  هک  تسا  یبنلادجـسم  هعـسوت  . 1
. دیدرگ عورش 

فیقوت

. رگیدکی یپ  رد  جح  ندروآ  فوقو 

هبعک تیلوت 

هبعک (ك )

هماهت

.3 هماـن ) تغل  . ) تسا نآ  هب  لـصتم  همظعم  هکم  هک  تسا  ینیمز  . 2 ناروشناد ) يامنهار  هماـن ؛ تغل  . ) دـنیوگ ار  همظعم  هکم  . 1 ِم ) ِت  )
هماهت ناروشناد ) يامنهار  . ) نمی زاجح و  نایم  تسا  يا  هطخ  . 4 یسراف ) گنهرف  . ) زاجح یبونج  ياهرهش  هکم و  لماش  تسا  يا  هیحان 
ییاوه نوچ  هدش و  عقاو  یلامش ) تمسق   ) نمی كاخ  رد  يدوعس و  ناتسبرع  كاخ  رد  هزورما  هک  تسا  ناتسبرع  هریزج  هبـش  زا  یـشخب 

. تسا هدش  موسوم  هماهت  هب  دراد  مرگ  رایسب 

نیت

یلص ) ادخ لوسر  زا  لوقنم  یثیدح  قبط  تسا  هنیدم  . 2 يزار ) حوتفلاوبا  ریسفت  . ) تسا مارحلادجسم  یلقن  هب  . 1 نیت 1 )  ) نوتیزلاو نیتلاو 
ص 162) ش 7 ، جح ، تاقیم  هنومن ؛ ریسفت  (. ) ملسو هلآو  هیلع  هللا 

ث
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ریبث

ریبث هوک  (ك )

( ینابرق رحن و   ) جثلا دیزگرب : ار  زیچ  راهچ  جح  زا  دیزگرب و  ات  راهچ  زیچ  ره  زا  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  دندومرف : مالسا  یمارگ  لوسر  ّج ) َث   ) جث
ص 52) ش 5 ، جح ، تاقیم   ) فاوطلاو مارحالا  هیبلت ) هب  مدرم  هجض   ) جعلا

ینث

رتش هدمآ و  رد  مود  لاس  هب  هک  تسا  يرن  واگ  ینث  و  شیم . ریغ  زا  ینث »  » ای شیم  زا  عذـج » ( » عتمت يدـه   ) ینابرق رد  تسا  بجاو  َث ) )
ص 132) ج 1 ، هعمل ، . ) هدمآ رد  مشش  لاس  هب 

ءاضیبلا ۀینث 

يدکلا ۀینث  ك )  ) نامه َب ) ْل  ُت  َّي  َث  )

لحلا ۀینث 

ص ش 10 ، جـح ، تاقیم  . ) تسا عقاو  عطقم  مان  هب  یلحم  رد  هک  تسا  لحلا  ۀـینث  رد  قارع  تمـس  رد  هکم  مرح  دـح  هدـش  هتفگ  ّل ) ِح  )
(121

يدکلا ۀینث 

زا سک  ره  تشاد و  رارق  یگنـس  یلت  نآ  يانگنت  رد  هک  هوک  ود  نیب  عقاو  هکم  یلفـس  تمـسق  رد  تسا  يربعم  ءاضیبلا . ۀـینث  ّي ) َد  ُك  )
هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  تسا و  عقاو  لحم  نیا  رد  وا  نز  بهلوبا و  ربق  دنیوگ  یم  تخادنا . یم  نآ  رب  یگنـس  دش  یم  در  اج  نآ 

ص 101) نیفیرش ، نیمرح  . ) دش هکم  رهش  دراو  هار  نیا  زا  عادولا  ۀجح  رد  ملسو )

ایلعلا ۀینث 

تـساوخ یم  هاگره  دـش و  یم  هکم  دراو  ایلعلا  ۀـینث  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  هک  تسا  هدـمآ  هجام  نبا  ننـس  رد  ُع ) )
زا تسا  ترابع  یلفـس  هینث  دنیوگ . یم  ةالعم »  » نآ هب  هزورما  هک  تسا  ییاج  نامه  ایلع  هینث  دـش . یم  جراخ  یفـسلا  ۀـینث  زا  دوش  جراخ 

ص 136) ش 37 ، جح ، تاقیم  « ) هلفسم »

ثدحملا ۀینث 

ثدحملا ۀینث  ات  ریعات و  ار  هنیدم  هبالود  نایم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هک  تسا  هدمآ  هنیدم  مرح  دودح  نییعت  ثیدح  رد 
ص 137) ش 37 ، جح ، تاقیم  . ) داد رارق  مرح  ار  ءایضحلا ... ۀینث  ات  و 

عادولا ۀینث 

یلص ) مالسا ربمایپ  نوچ  دنا و  هدش  یم  هقردب  عیدوت و  ماش  يوس  هب  هکم و  يوس  هب  دح ، نآ  زا  هنیدم  نارفاسم  هک  هنیدم  رد  یناکم  َو ) )
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ج 1، یسانش ، هنیدم  . ) دومن ادیپ  یصاخ  تیعقوم  هنیدم  خیرات  رد  عادولا  ۀینث  دنتـشاد  ررکم  روضح  هاگیاج  نآ  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
ص 219)

باوث

علس هوک  ك )  ) نامه

روث

روث هوک  ك )  ) نامه

هیوث

هلئـسم 365؛ زا  جح ، کسانم   ) تافرع زا  دنک  یمن  تیافک  هطقن  نیا  رد  فوقو  تسین و  فقوم  ءزج  اما  تسا  تافرع  دودـح  زا  ِّي ) َث  )
ص 180) جح ، رارسا  هفسلف و 

یقل تایث 

سمح ك )  ) یلهاج جح  رد  ینتخادنا  رود  سابل  اق ) َل  )

ج

هرباج

ریغ ياهرهـش  هک  نیا  دـیدرگ و  یم  زاـین  یب  هتـسکشرو  ریقف و  نآ  رد  هک  يوبن ) ثیداـحا  تاروت و  رد   ) تسا هنیدـم  یماـسا  زا  ِر ) ِب  )
ص 162) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 88 ؛ ۀسیفنلا ، قالعا  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دومن یم  مالسا  لوبق  هب  روبجم  ار  ناملسم 

هللا راج 

یقرواپ ص 395) ج 2 ، لوسر ، ترضح  خیراوتلا ؛ خسان  . ) دنا هکم  یلاها  ُر ّال ) )

میهاربا عماج 

. دنیوگ ار  تافرع ) رد   ) هرمن دجسم 

فیخ عماج 

. دنیوگ ار  ینم ) رد   ) فیخ دجسم 

هنیدم عماج 

. دنیوگ ار  هنیدم ) رد   ) یبنلادجسم
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هعماج

ص 174) ش 7 ، جح ، تاقیم   ) تسا نیملسم  ماوقا  ماسقا  عمجت  هطقن  نوچ  تسا  هکم  یماسا  زا 

مارحا هماج 

ص 25) ج 2 ، هنومن ، ریسفت  . ) دننک نت  رب  تاقیم  زا  ادخ  هناخ  نارئاز  هک  تسا  هتخودن  سابل  هطعق  ود 

هبعک هماج 

هبعک هدرپ  ك )  ) نامه

هزیاج

ص 174) ش 7 ، جح ، تاقیم   ) تسا هنیدم  یماسا  زا  ِز ) ِي  )

رابج

(â ( ) ص 116 نیفیرش ، نیمرح  ص 162 و 174 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم   ) تسا هنیدم  یماسا  زا  ُج ) )

هرابج

نید لوبق  هب  روبجم  ار  اهرهـش  رگید  هک  نیا  دـیدرگ و  یم  زاین  یب  هتـسکشرو  ریقف و  رهـش  نیا  رد  اریز  تسا  هنیدـم  یماسا  زا  ِر ) ّب  َج  )
ص 162) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 116 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دومن یم  مالسا  نیبم 

لبج

«. هوک  » تمسق هب  دییامرف  هعجارم  دییوج  یم  لبج »  » لیذ هک  هچ  نآ  يارب  َب ) َج  )

هفحج

هک  ) اـج نیا  دراد . رارق  شا  یکیدزن  رد  مخریدـغ  هقطنم  يرتمولیک و  یبیرقت 156  هلـصاف  هب  هکم  یبرغ  لامـش  رد  تسا  یناکم  ِف ) ُج  )
یناسک رگید  برغم و  رـصم و  ماش و  لها  يارب  تسا  هدرفم  عتمت و  هرمع  تاقیم  و  تسا . اه  تاقیم  هلمج  زا  دش ) یم  هدیمان  زین  هعیهم » »

نامه رد  دـیاب  الاو  دنـشاب  هدرکن  دروخرب  يرگید  تاـقیم  هب  نیا  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  دـنور  یم  هکم  هب  هدـج  هار  زا  هار و  نیا  زا  هک 
مرحم هفحج  زا  تسا  مزال  دشابن  نکمم  نآ  هب  نتـشگرب  دوش و  روبع  نیـشیپ  تاقیم  زا  مارحا  نودـب  رگا  اما  تسب ، مارحا  نیـشیپ  تاقیم 
هقطنم نیا  رد  یلیس  تیلهاج  رد  نوچ  ای  هدش  دراو  نآ  رب  لیس  هک  تسا  یلحم  ینعم  هب  هفحج ، . 1 دنا : هتفگ  اه  مان  هیمست  هجو  رد  دش .

نادب ار  هقطنم  نیا  تعـسو و  اب  ینعم  هب  هعیهم ، . 2 درک . فاحجا  دوخ  نانکاس  هب  اریز  دـنتفگ ، هفحج  ار  اج  نآ  درک  كاله  ار  يا  هدـع 
، كرادم اب  یسراف  هقف  ص 150 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) دنا هدناوخ  هعیهم  تسا  عیسو  خرـس  يایرد  لحاس  ات  مخ  ریدغ  زاغآ  زا  هک  تلع 

...( و ص 34 ؛ جح ، کسانم  حیضوت  هعیهم ؛ لیذ  همان  تغل  ص 84 ؛ ج 3 ،
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عادولا ۀفحج 

ص 219) ج 2 ، هعیرشلا ، نیحایر  ( ) ل  ) تسا تاقیم 

دج

( همان تغل   ) هکم يایرد  لحاس  ّد ) ُج  )

رجحلارادج

لیعامسا رجح  ك )  ) لکش یسوق  راید  ِح ) ْل  ُر  ِج  )

لادج

عازن راکنا و  در و  ماـقم  رد  تسا  لاـعتم  دـنوادخ  ماـن  هب  ندروخ  مسق  تسا و  مارحا  تاـمرحم  زا  هرقب 197 )  ) جحلا یف  لادـج  الو  ِج ) )
يایرد رانک  رد  زاجح  هقطنم  رد  تسا  يرهـش  ِّد ) ُج(2 ) َج(1 )  ) هدج ص 201 ) نآ ، رارـسا  جح و  ماکحا  . ) هللاوال هللاات . هللااب . هللاو . دـننام 
ضایر اب  رتمولیک و  دودح 425  هنیدـم  اب  و  يرتمولیک ) دودح 70  رد   ) هدـش عقاو  هکم  برغ  رد  هدـج  تسا . هکم  يدورو  ردـنب  خرس و 

یم هتسب  هجح  يذ  زور 7  بورغ  زا  هدج  هاگدورف  تسا . هکم  نارئاز  یمسر  هاگدورف  هاگردنب و  هدج  دراد . هلـصاف  رتمولیک  دودح 950 
دوـجو تلع  هب  تسا و  يدوعـس  ناتـسبرع  يراـجت  رهـش  نـیرت  گرزب  هدـج  ددرگ . عورـش  یتـشگرب  ياـهزاورپ  راـک  هـک  نـیا  اـت  دوـش 

دـنا و هتخاس  نردـم  رایـسب  اه  يدوعـس  ار  رهـش  نیا  دـیدج  تمـسق  دـشاب . یم  زین  یـسایس  رهـش  کی  نآ ، رد  یجراخ  ياه  هناـخترافس 
رتمولیک هدج 2200  ات  نارهت  هلـصاف  . ) دـنا هدومن  بیرخت  ار  اوح  ترـضح  هب  بوسنم  یهاگراب  هبق و  رهـش  یلامـش  تمـسق  رد  نویباهو 

.( دوش یم  یط  تفاسم  نیا  مین  تعاس و  ود  دودح  ًالومعم  هک  تسا  ییاوه 

يدج

ص 55) یمالسا ، قوقح  رد  یلام  ياه  تازاجم  . ) دوش ینابرق  دیاب  مارحا  تارافک  رد  هک  هلاغزب  ْد ) َج  )

هعزج

هنانح نوتس  ك )  ) مان ِع ) َز  َج  )

روزج

، یمالـسا قوقح  رد  یلام  ياه  تازاجم  . ) تایاور رد  دوش  ینابرق  مارحا  هراـفک  رد  دـیاب  هک  يدنفـسوگ  اـی  رتش  يارب  تسا  یناونع  َج ) )
ص 55)

هریزج

هب ور  ترـضح  نآ  میدش . جراخ  هنیدم  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  اب  دـیوگ : یم  سابع  تسا . هنیدـم  ياه  مان  زا  ِر ) َج  )
ص 163) ش 7 ، جح ، تاقیم  « ) كرشلا نم  ةریزجلا  هذه  أرب  دق  یلاعت  هللا  نا  : » دومرف هدومن  هنیدم  يوس 
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برعلا ةریزج 

مان زا  ای  تسا  زاجح  ای  دوصقم  و  برعلا » ةریزج  نم  نیکرـشملا  اوجرخا  : » دندومرف هک  هدـش  لقن  هللا  لوسر  زا  . 2 دنیوگ . ار  ناتسبرع  . 1
ص 162) ش 7 ، جح ، تاقیم   ) تسا هنیدم  ياه 

هنارعج

هکم یقرش )  ) لامش بناج  رد  فِرَس  يداو  دانک  رد  تسا  یکچوک  ياتسور  فیاط و  هکم و  نیب  تسا  یناکم  ِن ) ُج(3 ) ِج ، ( ) ِن ّر  ِع  ِج  )
یمن مارحا  نودـب  تسا و  یلامـش ) بناج  رد   ) هکم مرح  ياه  هدودـحم  زا  یکی  دراد و  رارق  نآ  يرتمولیک  ای )... ای 29   ) دودح 26 رد  و 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  نتـسب  مارحا  زا  یتایاور  تسا و  هدرفم  هرمع  تاـقیم  هنارعج  دـش . هکم  دراو  درک  روبع  اـج  نآ  زا  ناوت 
تسا يدجاسم  زا  یکی  دراد  رارق  مرح  طخ  زاغآ  رد  هک  هنارعج  دجسم  تسا . هدیدرگ  لقن  ناکم  نیا  رد  يرجه  متشه  لاس  رد  ملـسو )

هلآو هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  نتسب  مارحا  ناکم  رد  شیرق  زا  یکی  ار  دجـسم  نیا  تسا و  هدش  هدراو  يدایز  تایاور  شتلیـضف  رد  هک 
تفرگ و رارق  هعسوت  میمرت و  دروم  دعب  راودا  رد  دیشوک و  نآ  يانب  رد  ریبز  نبا  سپـس  تخاسب ، نآ  درگرب  يراوید  ندیـشک  اب  ملـسو )
ص یمالـسا ، راثآ  خیرات و  . ) دیدرگ يزاسزاب  عبرم ) رتم  تحاسم 1600  رد   ) اه يدوعـس  طسوت  يرمق  يرجه  لاس 1370 و 1384  رد 

...( و ص 140 ؛ ش 6 ، جح ، تاقیم  ص 47 ؛ هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  130 و 134 ؛

رامج

ياه مان  هب  تسا و  جح  تابجاو  زا  اهنآ  یمر  هک  دـنیوگ  ار  ینم  نیمزرـس  رد  عقاو  یگنـس  نوتـس  هس  ًاحالطـصا  هرمج . ك )  ) عمج ِج ) )
عقاو رابتعا  هب  . 2 اوح . ترضح  اه  ناسنا  هدج  نفدم  رابتعا  هب  ثلث 1 . رامج  هثالث 3 . رامج  ثالث 2 . رامج  . 1 دنا : هدش  هدناوخ  یفلتخم 

جح رامج  . 4 ص 96 .) ش 15 ، جح ، تاقیم   ) نایکم هزورما  ظفلت  ُج  ناسانش . هژاو  طبض  ِج  . 3 ایرد . لحاس  رد  ندوب 

تاوامج

. فرج تمس  هب  قیقع  يداو  هار  رد  یبرغ  هرح  برغ  تمسق  رد  دنتسه و  يا  هناگ  هس  ياه  هوک 

تارمج

یفلتخم ياه  مان  هب  تسا و  جح  تابجاو  زا  اهنآ  یمر  هک  دنیوگ  ار  ینم  رد  عقاو  یگنـس  نوتـس  هس  ًاحالطـصا  هرمج . ك )  ) عمج َم ) َج  )
کسانملا تارمج  جح 4 . تارمج  هثالث 3 . تارمج  ثالث 2 . تارمج  . 1 دنا : هدش  هدناوخ 

هرمج

ینم رد  عقاو  یگنس  نوتس  هس  زا  کی  ره  حالطصا  رد  هلیبق . عامتجا  تعرـس ، هزیرگنـس ، لحم  هزیرگنـس ، هدوت  یناعم  هب  ِر ) َج  ( ) ِر َم  َج  )
نیا دومن ) باترپ  ناشمادک  ره  يوس  هب  هزیرگنـس  تفه  دادعت  ینعی   ) دنوش یمر  یـصاخ  بیترت  هب  دیاب  جـح  کسانم  رد  هک  دـنیوگ  ار 
لوط ات  ینم  قمع  فرط  هب  عورش و  تسا  ینم  هکم و  نایم  لصاف  هک  یهوک  هنماد  زا  دنفورعم  تارمج  ای  رامج  هب  هک  یگنـس  نوتـس  هس 
هدـیچ مهرب  ياه  گنـس  زا  شوگراهچ  تسا  ینوتـس  تروص  هب  هثالث  تارمج )  ) رامج نیا  زا  کی  ره  کـنیا  دـنور . یم  شیپ  رتم   271

رتم عافترا 30/1  هب  گرزب  يا  هساک  ضوح و  دـننام  ار  اه  هرمج  نیا  زا  کی  ره  فارطا  رتم و  دودح 9  عافتراب  نامیس  زا  یطالم  اب  هدش 
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هقبط ود  ییاوه و  لپ  داجیا  اب  ًاریخا  تسا و  زاب  زین  تارمج  فارطا  ياضف  . ) دنا هتخاس  هدـش  باترپ  ياه  هزیر  گنـس  ندـش  عمج  تهج 
يروط زین  اه  هار  دنهد و  یم  ماجنا  یناقوف  هقبط  زا  ار  هرمج ) هب  هزیرگنـس  باترپ   ) یمر لمع  جاجح  یخرب  تارمج  فارطا  ياضف  ندش 

نوتس نیا  ندش  هدیمان  تهج  رد  هرمج  هیمست  تشگزاب .) زین  رگید  يریسم  زا  تفر و  یمر  لمع  يارب  يریسم  زا  ناوت  یم  هک  هدش  هیبعت 
باتش نآ  يوس  هب  مدرم  . 3 تسا . هزیرگنس  عمج  ياج  . 2 دنزادنا . یم  گنس  نآ  هب  . 1 نوچ : دنا  هتفگ  فالتخا  هب  هرمج  هب  یگنس  ياه 

دنترابع هکم  هب  نتفر  ینم و  زا  جورخ  ماگنه  بیترت  هب  هک  دنراد  یصوصخم  ياه  مان  ینم  هثالث  تارمج  زا  کی  ره  هرمج  مان  دننک . یم 
(â . ) يرخالا ةرمج  یطسولا . ةرمج  یلوالا . ةرمج  زا :

يرخالا ةرمج 

هکم فرط  هب  ینم  هوک  چـیپ  لوا  رد  هک  تسا  هکم  هب  نآ  نیرت  کیدزن  ینم و  ثـالث  تارمج  زا  هرمج  ك )  ) نیموس ار ) ُا  ْل  ُت  َر  َم  َج  )
ةرمج  » و یمظعلا » ةرمج   » و يربـکلا » ةرمج   » نآ رگید  ياـه  ماـن  دـشاب و  یم  روهـشم  هـندرگ ) ینعی   ) هـبقعلا ةرمج  هـب  اذـل  هدـش و  عـقاو 

. دوش یم  یمر  هجح  يذ  مهدزاود  مهدزای و  مهد و  ياهزور  زا  کی  ره  رد  هرمج  نیا  دشاب . یم  هریبکلا »

یلوالا ةرمج 

هب ینم  لد  زا  نوچ  هک  دـشاب  نآ  ماـن  تلع  دـیاش  فـیخ و  دجـسم  یکیدزن  رد  تسا  ینم  ثـالث  تارمج  زا  هرمج  ك )  ) نیلوا ـال ) ُا  ْل  )
. دشاب یم  ایندلا » ةرمج   » و يرغـصلا » ةرمج   » نآ رگید  ياه  مان  و  دنـسر . یم  نآ  هب  هک  تسا  يا  هرمج  نیتسخن  دنروآ  یم  يور  تارمج 

. دوش یم  یمر  هجح  يذ  مهدزاود  مهدزای و  ياهزور  رد  هرمج  نیا 

ایندلا ةرمج 

یلوالا ةرمج  ك )  ) نامه ُّد ) )

يرغصلا ةرمج 

یلوالا ةرمج  ك )  ) نامه ار ) ُّص  )

یمظعلا ةرمج 

يرخالا ةرمج  ك )  ) نامه ام ) ُع  ْل  )

هبقعلا ةرمج 

يرخالا ةرمج  ك )  ) نامه ِب ) َق  َع  ْل  )

يربکلا ةرمج 

يرخالا ةرمج  ك )  ) نامه ار ) ُك  ْل  )

هریبکلا ةرمج 
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يرخالا ةرمج  ك )  ) نامه ِر ) َك  ْل  )

یطسولا ةرمج 

هرمج يرتم  هلـصاف 116  هب  دوخ و  زا  دعب  هرمج  زا  يرتم  هلـصاف 155  رد  هک  تسا  ینم  هثالث  تارمج  زا  هرمج ، ك )  ) نیمود اـط ) ُو  ْل  )
. دوش یم  یمر  هجح  يذ  مهدزاود  مهدزای و  ياهزور  زا  کی  ره  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  دوخ  زا  لبق 

عمج

ص 456) ج 2 ، ناقتالا ، همان ؛ تغل  . ) تسا هفلدزم  مان  . 2 همان ) تغل   ) تسا هفرع  زور  مان  . 1 َج ) )

هکم نینوخ  هعمج 

يرجه دادرم 1366  اب 9  ربارب   ) يرمق يرجه  لاس 1407  مارحلا  ۀجح  يذ  مشش  هعمج  رد  دوعـس  لآ  میژر  هک  تسا  يراتـشک  هب  هراشا 
( یباهو هقرف  . ) دروآ لمع  هب  دنتشاد  تکرش  نیکرشم  زا  تئارب  مسارم  رد  هک  ادخ  هناخ  یناریا  نارئاز  زا  یسمش )

عیقبلا ۀنج 

عیقب ك )  ) نامه ِب ) ْل  ُت  ِّن  َج  )

هنیصحلا ۀنج 

دحا هوزغ  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  نیملـسم .) يارب   ) محم رپـس  ینعم  هب  تـسا . هنیدـم  یماـسا  زا  ِن ) ِح  ْل  ُت  ِّن  ُج  )
ص نآ ، رارـسا  جح و  ماکحا  ص 163 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) متـسه هدـش  تظفاحم  راصح  هعلق و  رد  نم  ۀنیـصح » ۀـنج  یف  انا  : » دومرف

(293

یلعملا ۀنج 

لپ ياهتنا  رد   ) نوجح هینامیلـس و  هقطنم  رد  رهـش  یقرـش  لامـش  تمـسق  رد  عقاو  تسا  هکم  رهـش  یخیرات  ناتـسربق  ّال ) َع  ُم  ْل  ُت  َّن  َج  )
(، ةالعملا  ) یلعملا ةربقم  ةالعملا ، ۀـنج  نوچ : تسا  موسوم  زین  يرگید  ياه  مان  هب  مارحلادجـسم و  يرتمولیک  کـی  بیرق  ییاوه ) گرزب 

ناتـسربق بلاطوبا ، ناتـسربق  مشاـه ، ینب  ناتـسربق  نوجح ، ناتـسربق  ةـالعم ، ناتـسربق  مشاـه ، ینب  هربقم  نیبیطملا ، ةربقم  نوجحلا ، ةربقم 
يا هرد  و  نآ ) رد  مان  نیدـب  يدرم  تنوکـس  تلع  هب   ) ُّبد یبا  بعـش  زین  نیراّزَج و  بعـش  هب  موسوم  تسا  هدوب  یبعـش  اـج  نیا  شیرق .
نفد تسا ) نوجح  زا  یشخب  هک   ) هرد نیا  رد  ار  دوخ  ناگدرم  مالسا  زاغآ  یلهاج و  هرود  رد  هکم  مدرم  هک  نوجح  هوک  هناهد  رد  تسا 
هدش میـسقت  يدیدج ) یمیدـق و   ) ازجم هیحان  ود  هب  یلعملا  ۀـنج  هزورما  دـندیمان . یم  زین  هربقملا » بعـش   » ار هرد  نیا  اذـل  دـندرک و  یم 

هـس زا  هتفرگ و  رارق  هوک  هنماد  رد  هک  تسا  یمیدـق  ناتـسربق  نآ  بقع  تمـسق  تسا و  هکم  یمومع  ناتـسربق  نآ  يولج  تمـسق  تسا .
يور رب  دوعـس  لآ  طـسوت  يرمق  يرجه  لاس 1396  زا  یمیدـق  تمـسق  نیا  برد  هنافـسأتم  و   ) تسا هدـش  هطاـحا  هوک  هلیـسو  هب  فرط 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  دادجا  ءابآ و  ناگرزب و  روهـشم  قبط  ةالعملا  ۀنج  یمیدق  یلـصا و  تمـسق  رد  دیدرگ .) دودسم  نارئاز 

( هللا لوسر  رسمه   ) هجیدخ ترضح  . 1 زا : دنترابع  اهنآ  نیرت  صخاش  هک  دنا  هدش  هدرپس  كاخ  هب  بانج  نآ  هب  ناگتسباو  زین  و  ملـسو )

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 508 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


.5 هللا ) لوسر  دادجا  زا   ) یـصق نب  فانم  دبع  . 4 هللا ) لوسر  يالعا  دـج   ) بالِک نب  ( 1) یَُصق . 3 هللا ) لوسر  نادـنزرف   ) بیط مساق و  . 2
( هللا لوسر  يومع   ) بلطملادبع نب  بلاطوبا  . 7 هللا ) لوسر  دج   ) مشاه نب  بلطملادبع  . 6 هللا ) لوسر  دادجا  زا   ) فانم دبع  نب  ( 2) مشاه
( هللا لوسر  ردق  نارگ  باحصا  زا   ) رـسای رامع  نیدلاو  رـسای  هیمـس و  . 9 هللا ) لوسر  لسن  زا   ) راهطا همئا  ناـگداون  نادـنزرف و  یـضعب  . 8

يارب هبنـشجنپ  هبنـشود و  ياهزور  رد  دـندوب  هکم  رد  هک  ینامز  ات  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  اه  هتـشون  قبط  یلعم  تیمها 
دبنگ و نانآ  هب  افج  رد  يدوعـس  تموکح  اما  دندومن  یم  ترفغم  بلط  اهنآ  يارب  دـنتفر و  یم  شیرق  ناتـسربق  هب  دوخ  ناگتـسب  ترایز 

دوجو بلطملادبع  ترضح  فانمدبع و  ترضح  بلاطوبا و  ترضح  هجیدخ و  ترضح  رباقم  رب  روهـشم  رب  انب  هک  ار  یهوکـشاب  هاگراب 
. دیدرگ نکمم  ریغ  نانآ  ترایز  دش و  هتسکش  زین  روبق  يور  ياه  گنس  درک و  وحم  بیرخت و  تشاد 

رفسلا زاوج 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنیوگ ار  تروپساپ  بارعا  َف ) َّس  ُز  َج  )

یبونج تهج 

عیدوت و هکم  يوس  هب  دـح  نآ  زا  هنیدـم  نارفاسم  هک  دـنتفگ  یم  ار  یناکم  ًاحالطـصا  هنیدـم  ییایفارغج  خـیرات  رد  هلبق )  ) یلِبق تهج  اـی 
ص 219) ج 1 ، یسانش ، هنیدم  . ) دنا هدش  یم  هقردب 

یماش تهج 

لامش تهج  ك )  ) نامه

یلامش تهج 

نیلوا یصق  دنا  هتـشون  هب 1 . دح  نآ  زا  هنیدـم  نارفاسم  هک  دـنتفگ  یم  ار  یناکم  ًاحالطـصا  هنیدـم  ییایفارغج  خـیرات  رد  یماش  تهج  ای 
. دنتخاس نوفدم  بد ) یبا  بعـش  رد   ) وا رانک  رد  ار  دوخ  ناگدرم  مدرم  يو  زا  سپ  دش و  هدرپس  كاخ  هب  بعـش  نیا  رد  هک  دوب  یـسک 

ص 219) ج 1 ، یسانش ، هنیدم  . ) دنا هدش  یم  هقردب  عیدوت و  ماش  يوس  یلقن . قبط  . 2

یلبق تهج 

یبونج تهج  ك )  ) نامه (ق )

دایج

دایجا ك )  ) نامه

هبیج

ص 180) یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  ِب ) َج  )

هللا لوسر  ناریج 
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ص 18) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) دنا هدیمان  ار  هنیدم  لها 

چ

سیرا هاچ 

نآ بآ  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  نآ ) برغ  يرتم  هاجنپ  هلصاف  هب   ) ابق دجسم  رانک  رد  تسا  هنیدم  ياه  هاچ  زا  ( 1 () ُا َا  )
مان یتاهج  هب  هاچ  نیا  . دیدرگ وحم  ابق  دجسم  یبرغ  نادیم  هعـسوت  رد  يرمق  يرجه  لاس 1384  رد  هاچ  نیا  درک . لسغ  تخاـس و  وضو 

كراـبم ناـهد ) بآ   ) هلفت اـب  نآ  روش  بآ  نوچ  هلفت ، . 2 سیرا . ماـن  هب  يدوهی  یـصخش  هب  دوب  بوـسنم  نوـچ  سیرا ، . 1 دراد : ییاه 
مـشش لاس  رد  هللا  لوسر  يرتشگنا )  ) متاـخ نوچ  متاـخ ، . 3 دندیـشون .) یم  كربـت  يارب  ار  نآ  بآ  مدرم  و   ) دـیدرگ اراوـگ  هللا  لوـسر 

راثآ خیرات و  ص 120 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  . ) دـماین تسد  هب  رگید  داتفا و  هاچ  نورد  وا ) مـالغ  تسد  زا  اـی   ) وا تسد  زا  ناـمثع  تفـالخ 
ص 246) ریبج ، نبا  همانرفس  ص 219  ج 4 ، لوسر ، ترضح  خیراوتلا ، خسان  ص 322 ؛ يرقلا ، ما  يوس  هب  ص 343 ؛ یمالسا ،

لیعامسا هاچ 

ص 87) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  ص 35 ؛ هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  . ) مزمز هاچ 

سنا هاچ 

رفح ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  مداخ  سنا  نب  کلام  تسد  هب  هک  یبنلادجسم  قرش  تمس  رد  عقاو  هنیدم  ياه  هاچ  زا  َن ) َا  )
خیرات و . ) دش بیرخت  یبنلادجسم  قرش  هعسوت  رد  يدوعس  نارود  رد  هاچ  نیا  داد . وش  تسش و  ار  دوخ  دیماشآ و  نآ  زا  ترضح  دش و 

ص 261 و 345) یمالسا ، راثآ 

هعاضب هاچ 

لوسر تشاد . رارق  هدـعاس  ینب  هلحم  رد  يرتم  دـصناپ  هلـصاف  رد  یبنلادجـسم  یبرغ  لامـش  تمـس  رد  تسا  هنیدـم  ياه  هاچ  زا  ِع ) ُب  )
دندرک و یم  لسغ  اه  ضیرم  بآ  نیا  اب  هک  هدش  لقن  دیناشون . مدرم  هب  دوخ  تسد  اب  دیماشآ و  نآ  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ

هعـسوت رد  ًاریخا  اما  دوب  فارطا  عرازم  هدافتـسا  هجوت و  دروم  ینامثع  نارود  رد  هاـچ  نیا  دـنتفای . یم  تیفاـع  هک  تشذـگ  یمن  زور  هس 
ص 303) يرقلا ، ما  يوس  هب  ص 120 ؛ نیفیرش ، نیمرح  ص 344 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) تسا هدیدرگ  وحم  یبنلادجسم 

هصوب هاچ 

. دـنا هدومرف  هعمج  لسغ  نآ  رد  ادـخ  لوسر  یلقن  هب  هتـشاد و  رارق  یلاوعلا  باب  هقطنم  رد  عیقب  ناتـسربق  یکیدزن  رد  هنیدـم  ياه  هاچ  زا 
ص 346) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسین نآ  زا  يرثا  زورما 

هلفت هاچ 

سیرا هاچ  ك )  ) نامه ِل ) (ت ِ 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هب  يراصنا  هحلطوبا  ار  هاچ  نیا  یبنلا . دجسم  لامش  تمس  رد  عقاو  هنیدم  ياه  هاچ  زا  ( 2) ءاح هاچ 
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( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هب  يراصنا  هحلطوبا  ار  هاچ  نیا  یبنلا . دجسم  لامش  تمس  رد  عقاو  هنیدم  ياه  هاچ  زا  ( 2) ءاح هاچ 

ترضح دیشخب و  تسا . یصخش  ای  هلیبق و  مان  ءاح  دنا  هتفگ  یـضعب  . 2 ص 134 .) ش 28 ، جح ، تاقیم  طبض   ) ُا همان ) تغل  طبـض   ) َا . 1
ههد ات  دنتفای و  یم  افش  هتسش و  نآ  اب  ار  دوخ  اه  ضیرم  دوب و  نیریـش  رایـسب  هاچ  نیا  بآ  داد . رارق  هقدص  ار  نآ  تخاس و  وضو  نآ  زا 

هدودحم رد  نآ  ناکم  بیرخت و  یبنلادجسم  هعسوت  رد  يدوعس  نارود  رد  اما  دوب  نارئاز  تیاقس  هدافتسا و  دروم  نانچمه  هتـشذگ  ياه 
ص 81) ش 24 ، جح ، تاقیم  ص 260 و 345 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) دیدرگ وحم  يدیجم  نادیم 

متاخ هاچ 

سیرا هاچ  ك )  ) نامه َت ) )

مرهلاوذ هاچ 

. دومن رفح  فیاط  رد  ار  نآ  هکم ) رد  مزمز  رفح  زا  سپ   ) بلطملادبع هک  تسا  یهاچ  دنا  هتشون  َه ) ْل  ُذ  )

همور هاچ 

نیا دوب . نآ  زا  مالسا  زا  دعب  مالسا و  زا  شیپ  هنیدم  بورـشم  بآ  و  نیتلبقوذ ) دجـسم  لامـش  و   ) رهـش لامـش  رد  هنیدم  ياه  هاچ  زا  ِم ) )
دـیرخ و يدوهی ) کی  زا   ) ارنآ زا  یمین  ای  ار  نآ  ناـمثع  نوچ  تشاد و  قلعت  يراـفغ  همور  هب  دوب و  هدـش  رفح  نزاـم  ینب  ناـیم  رد  هاـچ 

یم وضو  نآ  بآ  زا  دومرف و  ینانخس  هاچ  نیا  لضف  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  دش . فورعم  زین  نامثع  مان  هب  داد  هقدص 
ص یمالـسا ، راثآ  خیرات و  . ) دش یمن  هدید  نآ  زا  يرثا  هدش و  لیدـبت  یتموکح  هرادا  رقم  هب  هاچ  نیا  ناکم  ریخا  ياه  لاس  رد  تخاس .

ص 247) ریبج ، نبا  همانرفس  ص 120 ؛ نیفیرش ، نیمرح  344 ؛

مزمز هاچ 

هناخ لخاد  رد  یبنلادجـسم  فارطا  رد  عقاو  هنیدـم  ياه  هاـچ  زا  . 2 همان ) تغل   ) مزمز ك )  ) ماـن هب  هکم  فورعم  همـشچ  ناـمه  . 1 َز ) َز  )
بیرخت دجسم  یبرغ  هعسوت  رد  يدوعس  نارود  رد  همطاف  هاچ  ای  مزمز  هاچ  دش . رفح  وا  تسد  هب  و  مالسلا ) هیلع  ) نیـسح ماما  تنب  همطاف 

هللا یلص   ) مرکا ربمایپ  یبرغ . هرح  رد  عقاو  هنیدم  ياه  هاچ  زا  . 3 ص 157 ) ش 28 ، جح ، تاقیم  ص 261 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) دش
، یمالسا راثآ  خیرات و  . ) تفر نیب  زا  نامز  رورم  هب  هاچ  نیا  دندومرف . اعد  شبحاص  يارب  نآ  زا  هدافتـسا  نمـض  يزور  ( ملـسو هلآو  هیلع 

ص 345)

ایقس هاچ 

نآ بآ  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  ایقس . دجسم  بونج  رد  هیربنع و  باب  رد  یبرغ  هرح  رد  عقاو  هنیدم  ياه  هاچ  زا  ُس ) )
. تسین هاچ  نیا  زا  يرثا  نونکا  دنتخاس . يدجـسم  ترـضح  نآ  زامن  ناکم  رد  دندرازگ و  زامن  شرانک  رد  دنتخاس و  وضو  دـندیماشآ و 

...( و 345 ؛ ص 281 ، یمالسا ، راثآ  خیرات و  )

نامثع هاچ 

همور هاچ  ك )  ) نامه
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هلیسع هاچ 

دزن رهاز  یلاها  زا  یعمج  تسا  لقن  تسا ) هکم  رهـش  ءزج  نونکا  هک  میعنت  هکم و  نیب  یلحم   ) رهاز رد  عقاو  هکم  ياه  هاچ  زا  ِل ) َس  ُع  )
كرابم ناهد  بآ  تفر و  هاچ  نآ  رانک  هب  ترضح  دنتـشاد . هوکـش  ناشهاچ  بآ  يروش  زا  دندمآ و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ

( رهاز لیذ  فیراعم ، فراعم و  . ) دش نیریش  بآرپ و  ًاروف  دوب  زین  بآ  مک  يروش  رب  هوالع  هک  هاچ  دنکفیب و  نآ  رد 

یلع هاچ 

رایبا یلع . رابآ  دندومرف . رفح  عرازم  يرایبآ  يارب  هرجش  دجـسم  هقطنم  رد  ( مالـسلا هیلع  ) یلع ترـضح  هک  ییاه  هاچ  هنیدم . ياه  هاچ  زا 
. یلع

سرغ هاچ 

نآ بآ  زا  درمـش و  كرابم  دوتـس و  یگزیکاپ  هب  ار  نآ  مرکا  ربمایپ  لقن  قبط  ابق . دجـسم  قرـش  رد  عقاو  هنیدـم  ياـه  هاـچ  زا  ( 1 () ُغ َغ  )
زین ترـضح  نآ  هدـب و  لسغ  سرغ  هاچ  بآ  زا  ارم  گرم  زا  سپ  دـندومرف  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  هب  دـنتخاس و  وضو  دندیـشون و 

تاقیم سرغ ؛ لیذ  همان  تغل  ص 156 ؛ ج 4 ، خیراوتلا ، خسان  ص 121 ؛ نیفیرش ، نیمرح  ص 343 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) درک نینچ 
ص 134) ش 28 ، جح ،

خف هاچ 

نومیم هاچ  ك )  ) نامه ّخ ) َف  )

اضف هاچ 

، جح تاقیم  . ) دش ضارما  يافش  تفای و  تکرب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  كرابم  ناهد  بآ  اب  هاچ  نیا  هنیدم . ياه  هاچ  زا 
ص 134) ش 28 ،

هصارق هاچ 

نآ بآ  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هک  يراصنا  هللادـبع  نب  رباج  هب  قلعتم  هعبـس  دـجاسم  تمـس  رد  عقاو  هنیدـم  ياـه  هاـچ  زا 
. تسین (. جح تاقیم  همان و  تغل  طبض   ) َغ یمالـسا ) راثآ  خیرات و  طبـض   ) ُغ نآ 1 . زا  يرثا  نونکا  دومرف . اعد  شبحاص  يارب  دـیماشآ و 

ص 326) یمالسا ، راثآ  خیرات و  )

نومیم هاچ 

هاچ زا  ندرک  لـسغ  فاوطو ، مارحلادجـسم  هب  دورو  تابحتـسم  زا  حـطبا و  نیمزرـس  رد  فورعم  تسا  یهاـچ  تسا . هکم  ياـه  هاـچ  زا 
ص 56) جح ، کسانم  حیضوت  ص 122 ؛ ج 1 ، هعمل ، . ) دش یم  هتفگ  مه  خف  هاچ  هکم . هب  دورو  زا  شیپ  تسا  نومیم 

رتچ
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. تسا تامرحم  زا  هدوبن و  زاجم  نادرم  يارب  تکرح  لاح  رد  رتچ  نداد  رارق  رس  رب  هرمع  جح و  مارحا  رد 

هیبلت راهچ 

کل کیرـشال  کیبل ، کیبل ، مهللا  کیبل ، : » دـیوگب هک  تسا  نیا  نآ  تروص  و  تین . زا  دـعب  تسا  هیبلت  راهچ  نتفگ  مارحا  تاـبجاو  زا 
نتفگ هبترم  کی  زا  شیب  تسا و  بحتـسم  هیبلت  راهچ  نیا  نتفگ  ررکم  کیبل ) کل  کیرـش  کلملا ال  کل و  ۀمعنلاو  دمحلا  نا   ) کیبل

ص 88) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف  یلا 29 ؛ ص 26  هرمع ، ماکحا  جح و  کسانم  . ) تسین بجاو  نآ 

نکر راهچ 

( تاغللا ثایغ  گنهرف  جاردننآ ؛ گنهرف  . ) تسا هبعک  ناکرا  زا  راهچ  ره  نیا  دوسالارجح و  یقارع و  ینامی و  یماش و  رانم 

هبعک نکر  راهچ 

( یسیفن گنهرف  . ) دوسالارجح یقارع و  ینامی و  یماش و  رانم 

کیبل راهچ 

هیبلت راهچ  ك )  ) نامه

ح

طئاح

ص 492) ج 2 ، یسانش ، هنیدم  . ) تسا كدف  ینونک  مان 

جاح

. تسا هدروآ  ياج  هب  ار  جح  کسانم  لامعا و  هک  یسک  ناونع  هدننک . جح  هدنور . جح  قداص .) ماما  زا  لوقنم   ) هللادفو رمتعملا  جاحلا و 

هرورص جاح 

هرورص جح  ك )  ) هدنروآ اج  هب 

نراق جاح 

نآرق جح  ك )  ) هدنروآ اج  هب 

عتمتم جاح 

عتمت جح  ك )  ) هدنروآ اج  هب 
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روصحم جاح 

روصحم جح  ك )  ) هدنروآ اج  هب 

دودصم جاح 

دودصم جح  ك )  ) هدنروآ اج  هب 

درفم جاح 

دارفا جح  ك )  ) هدنروآ اج  هب 

هجاح

( همان تغل  . ) هتفای قیفوت  هبعک  هناخ  ترایز  هب  هک  ینز  ِّج ) )

یجاح

( ناروشناد يامنهار   ) تسا روهشم  طالغا  زا  نآ  رخآ  رد  ای »  » هدوزفا رازگ و  جح  ینعم  هب  جاح  همان ) تغل   ) هدرازگ جح  هضیرف  هک  نآ 

هنایجاح

رد طوـسبم  . ) تسا یفوـتم  یلاـم  تاـبجاو  هـلمج  زا  دوـش و  یم  هداد  جـح  رد  تراـیز  بیاـن  هـب  تـیم  ییاراد  زا  هـک  یلاـم  هـیجح . ِن ) )
( قوقح يژولونیمرت 

نیمرح یجاح 

. دشاب هدش  فرشم  هللا ) لوسر  نفدم  هنیدم و  مرح   ) هبیط هنیدم  هب  مه  و  هکم ) مرح   ) دشاب هدرک  جح  مه  هک  یسک  َم ) َر  َح  )

هیجاح

( همان تغل   ) هدنرازگ جح  ینز  (ي )

فاطم هیشاح 

. تسا هدیدرگ  صخشم  مارحلادجسم )  ) مرح فک  رد  هایس  گنس  زا  يا  هیشاح  اب  هک  هبعک  فاوط  ياج 

رضاح

زا رتمک  شنطو  هک  یسک  تسا . هکم  کیدزن  هک  یـسک  هکم . لها  هرقب 196 )  ) مارحلا دجسملا  يرـضاح  هلها  نکی  مل  نمل  کلذ  ِض ) )
( عتمت جح  هن   ) تسا نآرق  جح  ای  دارفا  جح  ندروآ  ياج  هب  شا  هفیظو  دراد و  هلصاف  هکم  اب  خسرف  هدزناش 
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همطاح

دـصق هک  ار  لـیف  باحـصا  اذـل  و  دنکـش ، مه  رد  دراد  اور  تناـها  نادـب  هک  ار  سک  ره  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هکم  ياـه  ماـن  زا  ِم ) ِط  )
ص ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 65 ؛ ج 1 ، مالـسا ، یلیلحت  خیرات  همان ؛ تغل  . ) دـناشن تکاله  هب  یبیغ  زاجعا  اب  تشاد  ار  هبعک  لصا  يدوبان 

ص 45) جح ، باتک  144 ؛

يربح

ص 97) ش 25 ، جح ، تاقیم   ) دندیناشوپ یم  نادب  ار  هبعک  هاگ  هک  یگنر  هایس  هچراپ  ای  شوپور  ّي ) َب  ِح  )

شبح

شبح هوک  (ك )

هبیبح

ش جح ، تاقیم  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح   ) نآ هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هقالع  رطاخ  هب  تسا  هیندم  یماسا  زا  ِب ) َح  )
ص 163) ، 7

جح

هناخ هدش  دـصق  ترایز  تیبلا  جِـح  دـشاب و  دوصقم  ترایز  هک  تسا  دـصق  هجیتن  نارمع 97 ) لآ   ) تیبـلا جـح  ساـنلا  یلع  و هللا  ّج ) ِح  )
ص 7) جح ، هلدا  کسانم ، رارسا ، ( ) 1 .) تسا هدش ) دصق  ترایز   ) جِح همدقم  ترایز ) دصق   ) جَح تسادخ و 

جح

هراشا

. تسا هللا  تیب  ترایز  ادخ و  هناخ  دصق  اهقف  حالطصا  رد  ترایز و  دصق  دصق و  ینعم  هب  جح  جح 28 )  ) جحلاب سانلا  یف  نذا  و  ّج ) َح  )
مسارم و ندش  هدیمان  تلع  و  جح ،) ياه  هام   ) صاخ ینامز  و  هکم )  ) یناکم رد  تسا  یـصاخ  کسانم  تافیرـشت و  مسارم و  ماجنا  جـح 

روظنم هب  ییاـج  یـسک و  يوـس  هب  نتفر  دـصق و  ینعم  هب  جـح  تغل  رد  هک  تسا  نآ  يارب  جـح »  » هب هبعک )  ) هللا تیب  تراـیز  تافیرـشت 
تابجاو و زا  جـح  دوش . یم  هللا  تیب  تراـیز  دـصق  مسارم  نیا  رد  تکرـش  يارب  هکم  يوس  هب  تکرح  ماـگنه  تسا و  تراـیز  رادـید و 

عورف ناکرا  باوبا و  زا  مجنپ  نکر ) ای  و   ) باب جح  هقف ، باوبا  لوادـتم  بیترت  رد  تسا و  مالـسا  نید  مهم  ناکرا  زا  تسا و  تایرورض 
دروم هچنآ  یلو  دنا  هدرک  فالتخا  هچ  رگ  هللا ) لوسر  جح  دادـعت  رد  زین  و   ) جـح بوجو  لاس  رد  تسا . هتفر  رامـش  هب  مالـسا  هب  ماکحا 
دوجو اـب   ) ناملـسم ره  رب  جـح  دـندومن . جـح  ترجه  مهد  لاـس  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص   ) مرکا ربماـیپ  هک  تسا  نآ  تسا  قاـفتا 

(. دنیوگ مالسالا » ۀجح   » ار نآ  و   ) ددرگ یم  بجاو  راب  کی  رمع  مامت  رد  تعاطتسا )

جح كرت 
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اب جـح  كرت  اهقف ، هدومرف  قبط  تسا . ندـش  روشحم  انیبان  ثعاب  تسا ، تکاله  ثعاب  تسا ، تعیرـش  كرت  جـح ، كرت  تاـیاور ، قبط 
اب جح  كرت  و  تسا ) هدش  هریبک  هانگ  بکترم  نآ  بوجو  راکنا  مدع  تروص  رد  جـح  كرات  و   ) تسا هریبک  ناهانگ  زا  بوجو  هب  رارقا 

بوجو راکنا  تروص  رد  جح  كرات  و   ) تسا رفک  بجوم  ددرگرب ) توبن  ای  دیحوت و  ای  ادـخ و  راکنا  هب  هک  یتروص  رد   ) بوجو راکنا 
(. تسا رفاک  جح 

جح دیاوف 

رقف و زا  ییاهر  نارگید  زا  ندرک  تعافـش  نارگید  زا  يزاین  یب  نانج  هب  ندـش  دراو  ناهانگ  زا  یکاپ  ندـب  یتسردـنت  نید  يرارقرب  ( 2)
دایز ار  يزور  لام و  ندـش  دازآ  منهج  شتآ  زا  نتفای  ییاهر  ربق  راـشف  زا  ندـمآ  رد  دـنوادخ  هاـنپ  رد  ندرم  ندـب  زا  يریگولج  نتـشادن 

ود ندرک  ربخ  ار  ناتسود  ندرک  جح  رفس  لسغ  ندرک  تیـصو  نداد  هقدص  جح  رفـس  تابحتـسم  ( 3) ندومن ظفح  ار  لام  لـها و  ندرک 
دنوادخ يارب  تین  نتشگرب  دنوادخ  هب  عقاو  هب  هبوت و  ندرب  هارمه  ءادهـشلادیس  تبرت  ندرپس  دنوادخ  هب  دوخ  لها  ندناوخ  زامن  تعکر 

ندرب هارمه  هب  یفاک  بوخ و  رفـس  هشوت  ندرک  تشگنا  رد  هزوریف  قیقع و  رتشگنا  ندومن  بلط  دـنوادخ  زا  تکرب  ریخ و  ندرک  صلاخ 
ندومن عادو  ناتـسود  ناگتـسب و  هداوناخ و  اب  ندـمآ  رد  هب  نارگید  یقالخا  قوقح  همذ  زا  ( 4) ندرک كاپ  سانلا  قح  هللا و  قح  زا  لاـم 

.2 ص 20 .) ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) درادن یتوافت  جِـح  جَـح و  نایم  یناسک  رظن  زا  و  ندرک 1 . باختنا  قلخ  شوخ  اناد و  حلاص ، رفـسمه 
یگنهرف يداـصتقا و  یـسایس و  یعاـمتجاو و  یقـالخا  راـثآ  هب  مینک  هجوـت  زین  و  . 3 مالـسلا .) مهیلع  ) نیموصعم زا  لوقنم  تاـیاور  قـبط 

تورم نارفسمه  اب  ندرک  يرازگتمدخ  رفس  هار  رد  ار  نارفسمه  دریذپ . یمن  مارح  لام  اب  دنوادخ  ار  یتدابع  چیه  ًالوصا  . 4 جح . یناهج 
تموصخ هدوهیب و  مالک  كرت  رفس  هار  رد  ندشن  هدرسفا  رفس  یلامتحا  یندب ) یلام و   ) تالکشم زا  ندرک  يراتفرـشوخ  يدرمناوج و  و 

لق هدزای  نیتذوعم و  ردـق ، یـسرکلا ، هیآ   ) نآرق ندـناوخ  هناخ  زا  جورخ  ماگنه  ار  جرف ) ياعد  نوچ   ) هدراو ياـهاعد  ندومن  هلداـجم  و 
ندرک توعد  اذغ )  ) هرفـس رـس  رب  ار  نارفـسمه  ندروخ و  اذغ  یهورگ  روط  هب  ندرک و  تواخـس  ندناوخ  هناخ  زا  جورخ  ماگنه  هللاوه )

ندیرخ و رفس  یتاغوسو  درواهر  نداتسرف  تاولص  شتیب  لها  دمحم و  رب  نتفگ و  ریبکت  لیلهت و  حیبست و  ندرک و  رافغتسا  ریس  لاح  رد 
نداد همیلو  جح  رفس  زا  تشگزاب  رد 

جح بوجو  ياه  هار 

. يراجیتسا جح  رذنلاب و  جح  مالسالا ، ۀجح  دوش : یم  بجاو  هار  هس  زا  یکی  هب  جح 

جح بوجو  طیارش 

( ینامز یهار و  یندب ، یلام ،  ) تعاطتسا تیرح و  لقع ، غولب ، زا : دنترابع 

جح کسانم 

یم تروص  هللا  تیب  ترایز  تهج  هک  یلاعفا  بادآ و  هعومجم  ینعی  دنیوگ ، ار  جح ) صوصخم  تدابع   ) جح لامعا  مسارم و  ًاحالطصا 
لامعا عتمت . جح  نارق و  جح  دارفا ، جح  زا : دنترابع  جح  ماسقا  دوش . یم  لیکـشت  جح  (1)و  هرمع تدابع  ود  زا  یلک  روط  هب  جـح  دریگ .

(2) ندرک ینابرق  . 5 ینم ) رد   ) هبقعلا ةرمج  یمر  مارحلارعشم 4 . رد  فوقو  تافرع 3 . رد  فوقو  . 2 تاقیم ) رد   ) مارحا جح 1 . تابجاو ) )
.10 هکم ) رد   ) هورم افـص و  یعـس  . 9 هبعک )  ) ترایز فاوط  زاـمن  . 8 هبعک )  ) تراـیز فاوط  . 7 ینم ) رد   ) ریـصقت اـی  قلح  . 6 ینم ) رد  )
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( ینم رد   ) هثالث تارمج  یمر  . 13 ینم ) رد   ) ندرک هتوتیب  . 12 هبعک )  ) ءاسن فاوط  زامن  . 11 هبعک )  ) ءاسن فاوط 

جح تابجاو  عون 

: زا دنترابع  ینکر ، ریغ  تابجاو  . 2 یعـس . ترایز و  فاوط  رعـشم ، رد  فوقو  تافرع ، رد  فوقو  مارحا ، زا : دـنترابع  ینکر ، تابجاو  . 1
. ینم رد  هتوتیب  و  ریصقت ) ای   ) قلح ینابرق ، یمر ، ءاسن ، فاوط  زامن  ءاسن ، فاوط  ترایز ، فاوط  زامن 

جح ماجنا  نامز 

ماجنا دـعب  هب  لاوش  هام  لوا  زا  دـناوت  یم  تسا  مارحا  اب  هک  جـح  عورـش  تسا و  هجح  يذ  هدـعق و  يذ  لاوش و  ياه  هاـم  جـح  ياـه  هاـم 
. دریذپ

جح عاونا  توافت 

دعب هب  لاوش  هام  لوا  زا  عقوم  ره  ناوت  یم  دریگ ) یم  تروص  جح  تدابع  زا  دعب  هدرفم  هرمع  تدابع  هک   ) نارق جـح  دارفا و  جـح  رد  . 1
هک  ) عـتمت جـح  رد  اـما  داد . ماـجنا  ار  جـح  لاـمعا  هیقب  هجح  يذ  مهدزیـس ) اـی   ) مهدزاود یلا  هجح  يذ  مهن  زور  رهظ  زا  تـسب و  مارحا 

مهن زور  رهظ  زا  لبق  ات  دعب  هب  لاوش  هام  لوا  زا  عقوم  ره  ار  عتمت  هرمع  ادتبا  دریگ ) یم  تروص  جح  تدابع  زا  لبق  ( 3) عتمت هرمع  تدابع 
ای  ) مهدزاود یلا  هـجح  يذ  مـهن  زور  رهظ  زا  دـعب  ار  جـح  لاـمعا  هـیقب  و  ( 4) دـندنب یم  جـح  مارحا  هاگنآ  دـنهد و  یم  ماـجنا  هجح  يذ 

.2 هرمع .» تمسق  هب  دینک  عوجر  تسا 1 . نآ  یلاوح  هکم و  لها  يارب  نارق  جح  دارفا و  جح  . 2 دنروآ . یم  ياج  هب  هجح  يذ  مهدزیس )
جح یلو  دنهد . یم  ماجنا  ار  راک  نیا  هجح  يذ  متشه  زور  زا  ًالومعم  و  . 4 هرمع .»  » تمسق هب  دینک  عوجر  . 3 تسین . ینابرق  دارفا  جح  رد 

نارق جح  رد  یلو  دوش  یم  دقعنم  هیبلت  اب  عتمت  جح  دارفا و  جح  رد  مارحا  . 3 دشاب . یم  قافآ ) لها  يارب  ینعی   ) هکم یلاها  ریغ  يارب  عتمت 
اما تسا  فلتخم  طاقن  رد  هکم و  ریغ  رد  نارق  جـح  دارفا و  جـح  نتـسب ) مارحا  ياج   ) تاقیم . 4 دیلقت . راعـشا و  هیبلت و  نیب  تسا  رایتخا 
رد تسا و  بجاو  دیلقت  ای  راعشا  ببـس  هب  نارق  جح  رد  تسا و  بجاو  لصا  رد  عتمت  جح  رد  ینابرق  . 5 تسا . هکم  رد  عتمت  جح  تاقیم 

تخادنا ریخأت  هب  هجح  يذ  رخآ  ات  رذع  نودب  ناوت  یم  دارفا  جح  نآرق و  جـح  رد  ار  یعـس  زین  فاوط و  ود  . 6 تسین . بجاو  دارفا  جح 
تـسادج ناشتعاطتـسا  دنتـسه و  تدابع  ود  جح  هرمع و  نارق  جح  دارفا و  جح  رد  . 7 تسا . زیاج  رذـع  دروم  رد  اهنت  عتمت  جـح  رد  یلو 

یم تافرع  هب  نتفر  زا  شیپ  مارحا و  زا  سپ  نارق  جح  دارفا و  جـح  رد  . 8 تسا . اج  کی  ناشتعاطتـسا  دنتدابع و  کی  عتمت  جح  رد  یلو 
دارفا جح  رد  . 9 درادن . دوجو  یبحتسم  فاوط  دوشن  ماجنا  ینم  رد  ریصقت ) ای   ) قلح ات  عتمت  جح  رد  یلو  داد  ماجنا  یبحتسم  فاوط  ناوت 

. تسا رفن  کی  اهنت  جح  هرمع و  يارب  بیان  عتمت  جح  رد  یلو  تفرگ  هناگادج  یبیان  جح  هرمع و  زا  کی  ره  يارب  ناوت  یم  نآرق  جح  و 

تیبلا باجح 

هبعک هدرپ  ك )  ) نامه َب ) ْل  ُب  ِح  )

تباجح

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) تنادس ك )  ) نامه َب ) ِح  )
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یمیهاربا جح 

رد و  جـحلاب » سانلا  یف  نذاو   » هک داد  روتـسد  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ترـضح  هب  درک و  عیرـشت  دـنوادخ  هک  یقیقح  یعقاو و  جـح  ینعی 
هک نآ  مهم  هفسلف  ققحت  تهج  صاخ و  يا  هزیگنا  اب  هک  تسا  یجح  و  تفای ، تایح  دیدجت  بانج  نآ  طسوت  جح  نیا  هللا  لوسر  رصع 

ص ص 32 ؛ ش 2 ، جـح ، تاقیم  . ) دریگ یم  ماجنا  تسا  تداعـس  لامک و  هلق  هب  ندیـسر  داحلا و  كرـش و  یفن  یهلا و  تیدوبع  راهظا 
(239

جاجح

( همان تغل   ) ناگدننک جح  نایجاح . ّج ) ُج  )

دعب هنیدم  جاجح 

ك)  ) نامه دـنوش . یم  فرـشم  هنیدـم  هب  جـح  کسانم  ماجنا  زا  دـعب  هک  هللا  تیب  یناریا  نارئاز  زا  هتـسد  نآ  یفرعم  يارب  تسا  يا  هژاو 
هنیدم سپ 

لبق هنیدم  جاجح 

ك)  ) نامه دنوش . یم  فرـشم  هنیدم  هب  جـح  کسانم  ماجنا  زا  لبق  هک  هبعک  هناخ  یناریا  نارئاز  زا  هورگ  نآ  یفرعم  يارب  تسا  يا  هژاو 
هنیدم شیپ 

زاجح

لامش رد  تسا  يا  هقطنم  . 2 ص 92 و 123 ) ش 21 ، جـح ، تاقیم  . ) زاجح هقطنم  رد  ندـش  عقاو  تهج  زا  تسا  هکم  یماسا  زا  . 1 ِح ) )
هلـصاف و يانعم  هب  زْجَح  هدام  زا   ) زاجح ار  نآ  هتخادنا  ییادج  ود  نیا  نایم  نوچ  دنیوگ  و  هماهت ، دجن و  نایم  عقاو  ناتـسبرع  هریزج  هبش 

نیرت مهم  مالـسا  خـیرات  رظن  زا  زاجح  لصاح . بآ و  یب  رازگیر و  رتشیب  یلو  عیـسو  ياـه  ناـبایب  اـب  تسا  ینیمزرـس  دـندیمان و  لـیاح )
لاس  ) سابع ینب  طوقـس  زا  دعب  دنعقاو . تمـسق  نیا  رد  هک  تسا  هنیدم  هکم و  خیرات  نامه  زاجح  خـیرات  ،و  دـشاب یم  ناتـسبرع  تمـسق 

تیعبات هب  زاجح  يرمق ) يرجه  لاس 923  هب   ) رصم رب  ینامثع  تلود  يالیتسا  زا  سپ  دش و  رـصم  تلود  عبات  زاجح  يرمق ) يرجه   656
دش و یم  هرادا  رصم  فرط  زا  زاجح  يدالیم  لاس 1845  ات  دنام و  یقاب  هکم  يافرـش  تسد  رد  ًاتدمع  نآ  تموکح  یلو  دمآرد  ینامثع 

زاجح لوا  یناهج  گنج  نیدحتم  يرای  هب  هکم  فیرش  يدالیم  لاس 1916  رد  داتسرف . یلاو  اج  نادب  ًامیقتسم  ینامثع  تلود  سپ  نآ  زا 
يرجه لاس 1343  رد  هیدوعس  هیباهو و  شروش  اب  نایمشاه  ییاورنامرف  اما  داد  لیکشت  یلقتسم  تکلمم  درک و  دازآ  ینامثع  تیعبت  زا  ار 

. دندش طلسم  زاجح  دجن و  رب  اه  يدوعس  داتفارب و  يرمق 

بابسالا جح 

( یهقف تاحالطصا  گنهرف  . ) ددرگ بجاو  یسک  رب  اهنیا  ریغ  نیمی و  دهع ، رذن ، نوچمه  بابسا  زا  یکی  هب  هک  تسا  یجح  َا ) ْل  ُّج  َح  )

یبابحتسا جح 
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هدش و هدرمش  وکین  نآ  ماجنا  لاس  ره  رد  تسا و  تابحتسم  لضفا  زا  هک  تسا  بجاو  ریغ  جح  یباوث ، جح  بحتسم . جح  ای  ِت ) ِا  ِّج  َح  )
ضارقتـسا بجوم  هچ  رگا  تسا  بولطم  لاـس  ره  رد  نآ  رارکت  دـنا  هدومرف  یتح  هتـشگ . یفرعم  هورکم  یلاوتم  لاـس  جـنپ  رد  نآ  كرت 

هس عاونا  زا  کی  ره  باختنا  رد  قافآ  لها  هچ  هکم و  لها  هچ  بحتـسم  جح  ماجنا  رد  دشاب . نآ  تخادرپ  رب  تردق  هک  یتروص  رد  دوش 
(. دنا هتسناد  لضفا  ار  عتمت  ماجنا  یلو   ) دنراتخم نآرق ) عتمت و  دارفا ،  ) جح هناگ 

هلاطتسا جح 

. دننک ناتسدیهت  هک  ییادگ  يارب  تسا  یجح  تیاور  قبط  ِل ) ِت  ِا  )

يراجیتسا جح 

فلکم رگا  دروآ . یم  ياـج  هب  تیم  بناـج  زا  ریجا  هک  تسا  یجح  دوش . یم  بجاو  بیاـن  رب  ندـش  ریجا  رطاـخ  هب  هک  تسا  یجح  ِا ) )
زا مالسالا  ۀجح  و  دنک . جح  يو  بناج  زا  ات  دننک  یم  ریجا  ار  یصخش  وا  توف  زا  سپ  دشاب  هدادن  ماجنا  هدوب  بجاو  وا  رب  هک  ار  یجح 

. دشاب هدرک  يدلب  جح  صوصخ  هب  تیصو  هک  نآ  رگم  دنک  یم  تیافک  تیم  يارب  تاقیم 

مالسا جح 

عادولا ۀجح  ك )  ) نامه مالسالا 2 . ۀجح  ك )  ) نامه . 1 ِا ) )

رغصا جح 

ص 15) ج 11 ، نایبلا ، عمجم  « ) هرمع  » زا تسا  يریبعت  َغ ) َا  )

دارفا جح 

اهنآ تنوکس  لحم  . 2 دنتسه . هکم  لها  . 1 هک : تسا  بجاو  یناسک  رب  تسا و  مالـسالا ) ۀجح   ) بجاو جح  عاونا  زا  هدرفم » جـح   » ای ِا ) )
، دنهد ماجنا  دارفا  جح  دیاب  یللع  هب  یلو  تسا  عتمت  جح  ماجنا  اهنآ  هفیظو  . 3 دشاب . یم  ( 1 () یعرش خسرف   16  ) لیم زا 48  رتمک  هکم  ات 
هک يروط  هب  دشاب  گنت  تافرع  هب  فوقو  تقو  دنوش و  ضیرم  هرمع  رد  ای  دشابن ، عتمت  هرمع  تصرف  هدیـسر و  هکم  هب  رید  هک  نیا  لثم 
جح نوچ  دشاب . یمن  جح  دصاق  هارمه  ینابرق  نوچ  دارفا  هیمـست  هجو  دنـسر . یمن  تافرع  هب  مهن  زور  رخآ  ات  دنروآ  اج  هب  ار  هرمع  رگا 

تافرع 3. رد  فوقو  . 2 تاقیم ) زا   ) مارحا دارفا 1 . جح  تابجاو )  ) لامعا دننکن ) همیمـض  جـح  تین  رد  ار  هرمع  ( ) 2 .) تسادج هرمع  زا 

هورم 9. افص و  نیب  یعـس  ترایز 8 . فاوط  زاـمن  هبعک 7 . تراـیز  فاوط  . 6 ریـصقت ) ای   ) قلح هـبقع 5 . هرمج  یمر  رعـشم 4 . رد  فوقو 
زور زا  دارفا  جح  لامعا  دارفا  جح  ماجنا  نامز  هثالث  تارمج  یمر  ینم 12 . رد  ندرک  هتوتیب  ءاسن 11 . فاوط  زامن  هبعک 10 . ءاسن  فاوط 

فاوط و ود  لثم   ) لامعا یخرب  هچ  رگ  دـماجنا . یم  لوط  هب  هجح  يذ  مهدزیـس ) ای   ) مهدزاود زور  ات  هک  دوش  یم  عورـش  هجح  يذ  مهن 
. تسب لاوش  لوا  زا  ینعی  جح  ياه  هام  يادتبا  زا  ناوت  یم  ار  جح  نیا  مارحا  یلو  تخادنا ، ریخأت  هب  هجح  يذ  رخآ  ات  ناوت  یم  ار  یعس )

يداسفا جح 

. دنیوگ ار  هدش  لطاب  جح  ِا ) )
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ربکا جح 

لباقم رد   ) جح زا  تسا  يریبعت  . 2 تسا . عادولا » ۀجح   » رگید مان  . 1 هبوت 3 ) .) ربکالا جـحلا  موی  سانلا  یلا  هلوسر  هللا و  نم  ناذاو  َب ) َا  )
.2 تسا . رتمولیک  دودح 5/5  خسرف  ره  . 1 تسا . نابرق  دیع  زور  ای  هفرع و  زور  . 4 دشاب . هعمج  نابرق  دیع  هک  تسا  یلاس  جح  . 3 هرمع )
رد ار  هدرفم  هرمع  دارفا ، جح  زا  دعب  تسا و  يا  هناگادـج  لقتـسم و  بجاو  کی  ره  هک  تسا  هرمع  جـح و  تدابع  ود  ياراد  دارفا  جـح 

روهظ . 6 ( 1 .) دوب نیکرشم  ناناملسم و  عامتجا  نیرت  گرزب  هک  يرجه  مهن  لاس  نابرق  دیع  زور  . 5 دنروآ . یم  اج  هب  تعاطتسا  تروص 
...( و ص 135 ؛ جح ، باتک  هنومن ؛ ریسفت  نایبلا ؛ عمجم  . ) مدرم توعد  نالعا  تسا و  مالسلا ) هیلع  ) مئاق ترضح 

دهعلاب جح 

. دوش بجاو  رذن  هطساو  هب  هک  یجح  َع ) ْل  ِب  )

رذنلاب جح 

. دوش بجاو  رذن  هطساو  هب  هک  یجح  َّن ) َب  )

هباینلاب جح 

. دوش یم  بجاو  بیان  رب  ندش  ریجا  تهج  هب  هک  یجح  . 2 يرگید . ياج  هب  جح  مسارم  ماجنا  . 1 ِب ) ّن  َب  )

نیمیلاب جح 

( همان تغل  . ) دیآ بجاو  دنگوس  مسق و  هلیسو  هب  هک  یجح  َي ) ْل  ِب  )

یلذب جح 

شدوخ نیا  زا  سپ  رگا  هدنریگ  و  دنک ، یم  مالسالا  ۀجح  زا  تیافک  دنروآ و  ياج  هب  تسا  هدیشخب  يرگید  هک  یلوپ  اب  هک  یجح  َب ) )
یسک يارب   ) ندرک لوبق  تسا  بجاو  دوش  هدیـشخب  جح  صوصخ  يارب  یلام  رگا  و  دش . دهاوخن  بجاو  وا  رب  یجح  رگید  دش  عیطتـسم 
یلذب جح  رد  و  ددرگ ،) نآ  يادا  زا  عنام  دشاب و  لاح  هک  نآ  رگم   ) تسین یلذـب  جـح  بوجو  زا  عنام  نید  و  هدرکن ) مالـسالا  ۀـجح  هک 

ص 49) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف  هلئسم 53 ؛ جح ، کسانم  . ) تسین طرش  تیافک  هب  عوجر 

غالب جح 

عادولا ۀجح  ك )  ) نامه َب ) )

هغالب جح 

عادولا ۀجح  ك )  ) نامه ِغ ) َب  )

يدلب جح 
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. دنک یم  تکرح  جح  دصق  هب  تیم  رهش  زا  بیان  یتباین و  تسا  یجح  یتاقیم . جح  لباقم  َل ) َب  )

تیب جح 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) مالسالا ۀجح  تیبلا ، جح  َب ) )

عربت جح 

عوطت جح  ك )  ) نامه ُّر ) َب  َت  )

تراجت جح 

. دننک نادنمتورث  هک  تراجت  يارب  تسا  یجح  تیاور  قبط  َر ) ِت  )

عوطت جح 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنک جح  يو  تباین  هب  ترجا و  ذخا  نودب  يرگید  تافو  زا  سپ  هک  تسا  نآ  عربت . جح  ُّو ) َت  َت  )

مامت جح 

عادولا ۀجح  ك )  ) نامه

عتمت جح 

هکم 16 ات  ناشتنوکس  لحم  هلصاف  هک  تسا  بجاو  یعیطتـسم ) دارفا   ) یناسک رب  تسا و  مالـسالا ) ۀجح   ) بجاو جح  عاونا  زا  ُّت ) َم  َت  )
لصتم تدابع  ود  ياراد  عتمت  جح  دراد ) هلصاف  لیم  لقاال 48  ای  رتمولیک  ًابیرقت 87  هکم  ات  اهنآ  نطو  ینعی   ) دشاب رتشیب  ای  یعرش  خسرف 

عتمت هیمست  هجو  دریذپ . یم  تروص  عتمت ) جح  سپس  عتمت و  هرمع  ادتبا  و   ) لاس کی  رد  ود  ره  هک  تسا  عتمت  جح  عتمت و  هرمع  مه  هب 
هچنآ زا  جح  لامعا  ماجنا  هرمع و  لامعا  ماجنا  نیب  هلصاف  رد  ناوت  یم  هک  دنا  هدرک  رکذ  تهج  نآ  زا  عتمت  هب  ار  جح  نیا  ندیمان  تهج 

و دیآ ) یم  نوریب  مارحا  زا   ) هدش ّلُِحم  هرمع  لامعا  نایاپ  زا  سپ  جاح  هک  وحن  نیا  هب  دیدرگ . دـنم  هرهب  عتمتم و  هدوب  مارح  مرحم  رب  هک 
ماجنا نامز  دیامن . یم  لصاح  عتمت  هدوب  مارح  مرحم  رب  هک  ییاهزیچ  زا  تسا  دوجوم  جـح  لمع  يارب  ددـجم  مارحا  ات  هک  يا  هلـصاف  رد 

زا دعب  جح  لامعا  عورـش  جح : . 2 تسا . هجح  يذ  مهن  زور  رهظ  زا  لبق  اـت  لاوش  هاـم  لوا  زا  هرمع  ماـجنا  یناـمز  تعـسو  هرمع : جح 1 .
زا لامعا  هیقب  و  ( 2 () دنهد یم  ماجنا  ار  راک  نیا  هجح  يذ  متـشه  زور  زا  ًالومعم  و  .) دوش یم  عورـش  مارحا  اب  هک  تسا  هرمع  نتفای  نایاپ 

.2 هرمع ) تاـقیم  زا   ) مارحا عتمت 1 . هرمع  لامعا  دوش . یم  ماـجنا  هجح  يذ  مهدزیـس ) اـی   ) مهدزاود یلا  هجح  يذ  مهن  زور  رهظ  زا  دـعب 
یکرشم چیه  رگید  لاس  نآ  زا  سپ  و  . 1 هکم ) رد   ) هورم افص و  نیب  یعس  ادخ 4 . هناخ  ترایز  فاوط  زامن  ادخ 3 . هناخ  ترایز  فاوط 

.5 ص 77 ) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف   ) دشاب هجح  يذ  متشه  زور  تسا  بوخ  عتمت  جح  مارحا  . 2 تفاین . جح  مسارم  رد  تکرش  قح 
( هجح يذ  مهن  زور  رهظ  زا   ) تافرع رد  فوقو  . 2 هکم ) تاقیم  زا   ) مارحا عتمت 1 . جح  لامعا  هورم ) رانک  رد  ًالومعم  هکم و  رد   ) ریـصقت

ینابرق . 5 هجح ) يذ  مـهد  زور  رد  ینم  رد   ) هـبقعلا ةرمج  یمر  . 4 هجح ) يذ  مهد  دیـشروخ  ندز  رـس  ات  رجف  عولط  زا   ) رعـشم فوقو  . 3
فاوط زامن  ادخ 8 . هناخ  ترایز  فاوط  . 7 هجح ) يذ  مهد  زور  رد  ینم  رد   ) ریـصقت ای  قلح  . 6 هجح ) يذ  مهد  زور  رد  ینم  رد   ) ندرک

ياـه بش   ) ینم رد  هتوتیب  ادـخ 12 . هناخ  ءاسن  فاوط  زامن  ادـخ 11 . هناخ  ءاسن  فاوط  هورمو 10 . افص  نیب  یعـس  ادـخ 9 . هناخ  ترایز 
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( مهدزاود مهدزای و  ياهزور  ینم ، رد   ) هثالث تارمج  یمر  . 13 هجح .) يذ  مهدزاود  مهدزای و 

یلهاج جح 

هک تسا  یتدابع  مارحلا  هللا  تیب  ترایز  تفرگ . یم  ماجنا  دولآ  كرـش  بادآ  اـب  هتخیمآ  تیلهاـج  رد  هک  یجح  نیکرـشم ، جـح  اـی  ِه ) )
ترایز دسر . یم  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح  یهلا  نأشلا  میظع  ربمایپ  ياناوت  تسد  هب  هبعک  يانب  نامز  هب  نآ  يدیحوت  یخیرات  هقباس 

هدرپس یشومارف  هب  هبعک  يدیحوت  هاگیاپ  هک  نارود  نآ  رد  یتح  تفرگ  یم  تروص  نانچمه  نامز  لوط  رد  جح  مسارم  ماجنا  هللا و  تیب 
هک دنتخادرپ  یم  هللا  تیب  ترایز  هب  یلهاج  بارعا  دنداد و  یم  ماجنا  زین  ناکرـشم  هک  نادحوم  اهنت  هن  ار  جح  بیترت  نیا  هب  و  دوب ، هدش 

میهاربا و ترـضح  رـصع  موسر  زا  ییاه  هدـنام  زاـب  ناـشیا  ناـیم  رد  همه  نیا  اـب  یلو  تفرگ  یم  تروص  دولآ  كرـش  بادآ  اـب  هچ  رگا 
رب فوقو  هرمع و  جح و  هبعک و  فاوط  میظعت و  دننامه  دـندرک  یم  يوریپ  نآ  زا  هک  دـنام  ياج  رب  مالـسلا ) امهیلع  ) لیعامـسا ترـضح 

نابایب رد  جح ، مسوم  ماگنه  هب  یلهاج  فارعا  نآ . رب  ییاهزیچ  ندوزفا  اب  هرمع  جح و  رد  هیبلت  لیلهت و  نارتش و  ینابرق  هفلدزم و  هفرع و 
مکی و تسیب و  ای   ) متـسیب ات  دندرک  یم  اپ  رب  ظاکع ) مان  هب   ) يرازاب هدعق  يذ  لوا  رد  هکم ) فیاط و  نیب  ای   ) هلخن فیاط و  نیب  یعیـسو 

هرخافم رگیدکی  رب  دندناوخ و  یم  ار  شیوخ  راعـشا  دنتخادرپ و  یم  دتـس  داد و  هب  رازاب  نیا  رد  اهنآ  دیـشک . یم  لوط  هب  هام  ما ) یـس  ای 
نتفگ اب  هفوص »  » موق هب  باطخ  اه  برع  جح  عقوم  رد  دنتخادرپ و  یم  جح  کسانم  يارجا  هب  هجح  يذ  هام  رد  نآ  زا  سپ  دـندرک و  یم 
هفوـص صوـصخم  هکم  هب  ینم  زا  ینم و  هب  هفرع  زا  تـکرح  جـح و  هزاـجا  دـنتفرگ . یم  جـح  ( 1) هزاـجا هفوص » يزیجا   » اـی هفوص » زجا  »

بارعا و  دروآ ) تسد  هب  ار  ماقم  نآ  شیرق  ات  دوب  ناـنیا  اـب  دـنتفرگ و  ار  نآ  ناودـع »  » هفیاـط هک  نآ  اـت   ) دوب وا ) دـالوا  ُرم و  نب  ثوغ  )
و سلط ) جـح  هلح و  جـح  سمح ، جـح   ) دـنداد یم  ماجنا  ار  دوخ  صاخ  جـح  دوخ ، نیب  تازایتما  تواـفت و  یخرب  هب  هجوت  اـب  یلهاـج 

يامرگ زا  ییاهر  تهج  جـح ) هام   ) هجح يذ  هام  ییاج  هب  اج  زا  دوب  ترابع  یئـسن ، زا : دوب  ترابع  یلهاج  جـح  ياـه  یگژیو  زا  یخرب 
ار نآ  تخیمآ و  یم  مه  هب  اریتک  یمک  اب  ار  ردس  سآ و  یمطخ و  هایگ  زا  يرادقم  هدننک  جح  هک  دوب  نآ  دـیبلت ، ( 2 .) نآ ياسرف  تقاط 

جح نوچ  هک  دوب  نآ  هیدصت ، دـیامن . يراددوخ  نآ  شپـش  نتـشک  نآ و  ندرک  بترم  زا  هک  نآ  يارب  زا  داهن  یم  شرـس  يوم  نایم  رد 
هک دوب  نآ  ( 3 ،) ءاکم داد . یم  همادا  هبعک  درگرب  فاوط  نایاپ  اـت  تخادرپ و  یم  ندرک  اـغوغ  ندز و  فک  هب  دیـسر  یم  هبعک  هب  هدـننک 

هفرع زا  عیرس  لاقتنا  یلهاج  جح  رد  ات 1 . ار  لمع  نیا  تخادرپ و  یم  ندز  توس  ندیشک و  ریفص  هب  دیسر  یم  هبعک  هب  نوچ  هدننک  جح 
« ّدُا نبُُرم  نب  ثوغ   » ماشه نبا  هریـس  قبط  دـندرک و  یم  تیادـه  ار  دارفا  شیپاشیپ ، هک  دـندوب  یناسک  دـنتفگ و  یم  هزاجا »  » ار هفلدزم  هب 

نیا هجو  رد  دنتفگ و  یم  هفوص  ار  شنادنزرف  وا و  دنتـشاد و  هدـهع  رب  ار  تیلوئـسم  نیا  شنادـنزرف  وا  زا  سپ  دوب و  هفرع  هزاجا  لوئـسم 
ربمایپ سابع ، نبا  لقن  ربانب  و  تخادـنا . وا  رب  فوص )  ) نیمـشپ يا  هچراپ  تسب  هبعک  هب  ار  وا  شردام  هک  یماـگنه  دـنا  هتفگ  يراذـگمان 

.3 یئیسن .»  » هژاو هب  دینک  عوجر  . 2 درک . رداص  یمارآ  هب  تکرح  روتسد  دومرف و  عنم  ناباتش  تکرح  زا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ
ص ش 4 ، جح ، تاقیم  ( ) 1 .) داد یم  همادا  هبعک  هناخ  درگ  رب  فاوط  ناـیاپ  لافنا 35 .)  ) ۀیدصت ءاکمالا و  تیبلا  دنع  مهتالـص  ناک  ام  و 

...( و ص 48 ؛ ج 1 ، مالسا ، یلیلحت  خیرات  ص 134 و 135 ؛ سیلبا ، سیبلت  ص 112 ؛ یلا 104 ،  101

تیلهاج جح 

یلهاج جح  ك )  ) نامه

هلح جح 

هلح (ك )
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سمح جح 

سمح (ك )

همدخ جح 

دنا و هدوشگ  هقف  زا  یباب  دنهد ) یم  ماجنا  زین  ار  جح  کسانم  جاجح ، هب  تمدخ  نمـض  هک   ) همدـخ جـح  باب  رد  ماظع  ياهقف  ِم ) َد  َح  )
ص 44) ش 73 ، جح ، تاقیم  . ) دنا هدرک  نییبت  ار  نآ  لئاسم 

رجح

لیعامسا رجح  ك )  ) نامه ِح ) )

رجح

دوسالارجح ك )  ) نامه َج ) َّح  )

تارجح

( میرک نآرق  فراعملا  ةریاد  . ) تسا ترضح  نآ  نانز  قاطا  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ ینوکسم  لزنم  روظنم  ُج ) ُح  )

لیعامسا رجح 

نادوان بناج  رد   ) هبعک هناخ  راوید  یلامش  تمـسق  رد  تسا  یحطـس ) ییاضف   ) یناکم هبعکلا » رجح   » ای لیعامـسا » رجح   » ای رجح » ( » ِج )
کی زا  تناس  لهچ ) ای   ) یـس رتم و  کـی  عاـفترا  هب  راوید  نیا  (2 .) تسا روصحم  رجحلا ) رجح   ) هریاد مین  یـسوق و  يراوید  اـب  هک  ـالط )

رد نآ  دادـتما  اـما  ددرگ . یم  یهتنم  یبرغ ) لامـش  نکر   ) یبرغ نکر  هب  رگید  فرط  زا  و  یقرـش ) لامـش  نکر   ) یلامـش نکر  هـب  فرط 
راوید طسو  زا  اضف  نیا  هلـصاف  ددرگ . نکمم  رجح )  ) جورخ دورو و  هار  بیترت  نیا  هب  ات  ددرگ  یم  عطق  نکر  ود  هب  هدنام  رتم  ود  دودح 

ات هبعک  راوید  زا  اـضف  نیا  هلـصاف  هجیتن  رد  و   ) دـشاب یم  رتـم  یـسوق 5/1  راوید  دوخ  ضرع  رتـم و  لخاد 36/8  زا  یـسوق  راوید  اـت  هبعک 
رجح تسا . هدش  هدیشوپ  رمرم  گنس  زا  لیعامسا  رجح  ياضف  زین  لیعامسا و  رجح  راوید  تسا .) رتم  جراخ 86/9  زا  لکش  یسوق  راوید 
زیاج راوید  يور  تکرح  فاوط  ماـگنه  . 3 درک . روبع  نآ  زا  دـیابن  بجاو  فاوط  ماگنه  . 2 تسا . فاوط  رد  لـخاد  . 1 اهقف : هدومرف  هب 

ناکما الط  نادوان  ریز  تسا . تانیب  تاـیآ  زا  رجح  تیمها  دروآ . ياـج  هب  نآ  نورد  رد  ناوت  یمن  ار  بجاو  فاوط  زاـمن  . 4 دشاب . یمن 
رد لیعامسا  ترـضح  هلمج  زا  ایبنا  زا  یعمج  روبق  تسا . رامیب  هدنهد  افـش  دزیر  یم  رجح  هب  هک  نادوان  بآ  تسا . رتشیب  اعد  تباجتـسا 

ناکم نیا  رد  عتمت  جـح  يارب  نتـسب  مارحا  دراد . يرتشیب  تلیـضف  الط  نادوان  ریز  رد  صوصخ  هب  ناـکم  نیا  رد  زاـمن  تسا . هصرع  نیا 
شیرق و  دـیدرگ ) جراخ  هناخ  زا  هبعک  يزاـسزاب  رد  هک   ) تسا هبعک  هناـخ  زا  یتمـسق  یخرب  معز  هب  دراد . يرتشیب  تلیـضف  بابحتـسا و 

هب ار  نآ  هرابود  جاجح  یلو  تفرگ  رارق  هناخ  ءزج  تمـسق  نیا  ریبز  نبا  طسوت  هبعک  يزاسزاب  دیدجت  رد  درکن و  انب  نامتخاس  نآ  يور 
ار نآ  زین  اهقف  زا  یخرب  دشاب و  یمن  هناخ  ءزج  لیعامـسا  جح  ددعتم  تایاور  قبط  زین  داد و  رارق  هناخ  زا  نوریب  دروآ و  رد  یلبق  تروص 

یتایاور قبط  هدوب و  رجاه  ترـضح  شردام  لیعامـسا و  ترـضح  ياوأـم  لوزن و  لـحم  اـج  نیا  رجح 1 . هیمـست  دـنناد . یمن  هناخ  ءزج 
ياپ ریز  هک  نیا  رطاخ  هب  دومن و  نفد  نآ  رد  ار  دوخ  ردام  ترـضح  نآ  تسا و  لیعامـسا  هناخ  رجح  ( مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  لوقنم 
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ياهراوید نوچ  دنا  هتفگ  لیعامـسا ) رجح  « ) رجح  » هب لیعامـسا »  » هفاضا تهج  رد  . 2 درک . نیچ  گنـس  ار  نآ  فارطا  دریگن  رارق  مدرم 
دوخ يارب  نآ  رانک  رد  ینابیاس  هک  نیا  ای  تسشن و  یم  هیاس  رد  راوید  نیا  رانک  رد  دیشروخ  يامرگ  زا  ترضح  نآ  دش  هتـشارفارب  هبعک 

هب ور  نیا  زا  دوب ، یموق  یـسایس  فادها  يراجت و  ضارغا  يا و  هلیبق  تاراختفا  كرـش ، زا  يا  هزیمآ  یلهاج  جح  ای 1 . تشارفا و  یم  رب 
.2 دراذگب . شیامن  هب  یتباقر  نادیم  کی  رد  ار  نگمهان  ياه  هزیمآ  نیا  رهاظم  دنلب  گناب  اب  ات  تشاد  یعـس  هلیبق  ره  ندـمآ  درگ  ماگنه 
. دـندش هدرپس  كاخ  هب  اج  نیمه  رد  ناشیا  اه  لـقن  یخرب  قبط  هدـش . یفرعم  لیعامـسا  رجح  راوید ، نیا  دوخ  اـه  باـتک  زا  یخرب  رد  و 

جح زا  لبق  ص 196 ؛ ج 1 ، نیفیرـش ، نیمرح  يامنهار  یلا 114 ؛ ص 111  ش 20 ، ص 56 ، ش 13 ، ص 110 ، ش 8 ، جـح ، تاقیم  )
( هبعکلا رجح  لیذ  همان ، تغل  ص 97 ؛ ورسخ ، رصان  همانرفس  ص 57 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 92 ؛ دیناوخب ،

دعسالا رجح 

ص 33) ش 10 ، جح ، تاقیم  نامیا ؛ رز  کحم  لیذ  جاردننآ ، گنهرف  . ) دوش یم  هتفگ  دوسالارجح »  » هب َع ) َا  ْل  ُر  َج  َح  )

دوسالارجح

بونج نکر   ) یقرـش نکر  رد  هبعک  راوید  رب  بوصنم  تسا  یگنـس  ءاضیبلا » ةرد   » ای دعـسالا » رجح   » ای دوسـالارجح »  » اـی رجح » ( » َو َا  ْل  )
تسا و بصن  هبعک  راوید  رب  مارحلادجـسم  فک  زا  يرتم  دودح 5/1  رد  رتمیتناس  یس  هب  بیرق  يرطق  اب  لکش  یضیب  گنـس  نیا  یقرش )

هدیدرگ روصحم  دومن  سمل  ار  نآ  تسد  تروص و  رس و  اب  ناوتب  هک  رودم )  ) ریدتسم تروص  هب  صلاخ  هرقن  زا  یـشوپور  اب  فارطا  زا 
. دمآ رد  دنچ  یتاعطق  تروص  هب  دمآ  دراو  نآ  رب  نامز  لوط  رد  هک  ییاه  بیـسآ  تلع  هب  یلو  دوب  هچراپکی  ادـتبا  رد  گنـس  نیا  تسا .

هللادبع دش و  هعطق  هس  دوسالارجح  درک ، نارابگنس  ار  هکم  ریبز  نبا  اب  هلباقم  رد  دیزی  هاپس  هک  يرجه  لاس 64  رد  یخیرات  تایاور  قبط 
نوراه روتسد  هب  يا ، هرقن  باق  ندش  تسـس  تلع  هب  يرجه  لاس 189  رد  هک  نیا  ات  تخاـس ، روصحم  يا  هرقن  یباـق  رد  ار  نآ  ریبز  نب 

فورعم حایـس  ریبج » نبا   » هتـشون هب  دندومن . مکحم  دـنتخیر و  باذـم  هرقن  ای  برـس  نآ  رد  هدرک و  خاروس  ار  باق  نییاپ  الاب و  دیـشرلا 
فارطا هک  تسا  هتـسویپ  رگیدـکی  هب  هعطق  راهچ   » رجح هدرک  ترایز  ار  دوسـالارجح »  » هک يرمق ) يرجه  متفه  مشـش و  نرق  رد   ) برع

یلقن قبط  هتسکش .» ار  نآ  دانک ) تنعل  شیادخ  هک   ) یطمرق دنیوگ  : » دسیون یم  ریبج  نبا  دنا » هدرک  راوتسا  نیمیـس  يا  هحفـص  اب  ار  نآ 
دـش و هداد  تسویپ  يا  هرقن  باق  نورد  رد  رگیدـکی  هب  رتزیر ) هیقب  تشرد و  هعطق  هس   ) هعطق رد 17  رجح  يرمق  يرجه  لاس 1290  رد 
)( دـش هتـشاگن  يرمق  يرجه  لاس 1296  رد  هک  هاـش ) نیدلارـصان  راـبرد  هب  ناگتـسباو  زا  ًـالامتحا  و   ) ناـیناریا زا  یکی  همانرفـس  قباـطم 
رد مهرد  هک  تسا  هعطق  هاجنپ  هک  تسا  هدمآ  هکم » همانرفـس   » باتک رد  یلو   ) يا هرقن  یقوط  رد  تسا  هعطق  تسیب  بیرق  دوسالارجح » »
درز ياه  هگر  تسا و  درز ) ییاه  هگر  خرس و  ییاه  هکل  اه و  هطقن  اب   ) خرس هب  لیامتم  هایس  گنـس  نیا  گنر  تسا ) ظوفحم  هرقن  باق 

نیکرـشم رافک و  ندب  سامت  رثا  رد  یلو  دوب  نشور  دیفـس و  ادتبا  رد  رجح »  » تایاور قبط  دشاب . یم  اه  كََرت  ندروخ  شوج  رثا  رد  نآ 
همانرفس رد  ریبج  نبا  دمآ . رد  خرـس ) هب  لیامتم  هایـس   ) یلعف گنر  هب  داد  يور  هبعک  رد  هک  ییاه  يزوس  شتآ  رثا  رب  ای  ناراکهانگ و  و 

( دریگ یم  رارق  نآ  لباقم  ندیـسوب  ندوسب و  يارب  هک  یـسک  تسار  تمـس  ربارب   ) دوسالارجح هدـنام  ملاـس  شخب  رد  دـسیون : یم  دوخ 
ار مشچ  هک  تسا  یتیصاخ  ار  دیپس  هکل  نیا  تسا و  هتـسجخ  هحفـص  نیا  رب  یلاخ  ییوگ  هک  دراد  دوجو  یناشخرد  دیپس  کچوک  هطقن 

هلحرم رجح  . 2 دشاب . یم  هبعک  فاوط  زاغآ  تین و  أدبم  رجح  . 1 هرمع : جح  مسارم  رد  اهقف  ياوتف  قبط  رجح  ماکحا  دشخب . یم  ینشور 
اب ندـب  ساـمت  ندرک و  حـسم  اـهقف ، حالطـصا  تاـیاور و  رد  رجح  مالتـسا  زا  دارم  رجح  مالتـسا  دـشاب . یم  هبعک  فاوـط  متخ  یناـیاپ و 

مکش ندنابسچ  ناکما  مدع  تروص  رد  و   ) ندب زا  يرادقم  سامت  مکش ، ندنابسچ  تسد ، اب  حسم  ندیسوب ، قیرط : زا  تسا  دوسالارجح 
( اه طوش  مامت  رد  و   ) فاوط رد  تسا و  تابحتسم  زا  رجح  مالتـسا  . 1 هطبار : نیا  رد  و  اصع ) رـس و  اب  هراشا  ای  رود  زا  هراشا  هب  حـسم ، و 
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، نتفگ ربـکا  هللا  رجح : مالتـسا  رد  تسا  بحتـسم  . 2 تسا . هتفرگ  رارق  دـیکأت  دروـم  رخآ  طوـش  لوا و  طوـش  رد  و  تـسا ، بحتـسم  زین 
تسد و ندیسوب  ندرک ، سمل  تسار  تسد  اب  اه ، تسد  ندرک  دنلب  نداد ، رارق  نآ  رب  تروص  ندیسوب ، ندومن ، اعد  نداتـسرف ، تاولص 
، تمایق رد  رجح  تداهـش  اعد ، تباجا  ندوب ، فاوط  راعـش  تسا : رجح  مالتـسا  راثآ  زا  و  . 3 دوش . مالتسا  نآ  طسوت  رگا  اصع  ندیـسوب 

ناگدـنب اب  نآ  هلیـسو  هب  هک  تسا  نیمز  رد  دـنوادخ  تسد  هلزنم  هب  دوسـالا  رجح  ادـخ ، لوسر  زا  لوقنم  یتیاور  قبط  دـنوادخ  اـب  تعیب 
سابع نبا  زا  و  دننک ) یم  تیبثت  ار  ادخ  تعاطا  تعیب و  ادـخ  اب  شندیـسوب  نآ و  رب  ندیـشک  تسد  اب  مدرم  و   ) دـنک یم  هحفاصم  نمؤم 

هللا لوسر  زا  لوقنم  یتیاور  هب  . 4 تسا . هتفر  ام  نایم  زا  هک  ( 1) تسادخ لوسر  اب  تعیب  هلزنم  هب  گنـس  رب  ندراذگ  تسد  هک  هدش  لقن 
نآ نودب  یفاوط  ره  رد  هک  هدمآ  امهیلع ) هللا  تاولص  ) مرکا ربمایپ  هرابرد  مظاک  ماما  زا  و  دشاب ». رجح  مالتسا  هبعک  اب  دهع  نیرخآ  دیاب  »

تسا هدش  رجح  ندیسوب  سمل و  يارب  هک  يرایسب  ياه  شرافـس  دوجو  اب  . 5 دومرف . یم  سمل  ار  دوسالارجح »  » دهد رازآ  ار  یـسک  هک 
ددرگ نارگید  تمحازم  ببـس  دشاب و  لکـشم  نآ  ماجنا  تیعمج  ترثک  رطاخ  هب  رگا  نکیل  دندرک  یم  یلمع  تبظاوم  نآ  رب  زین  همئا  و 

نیا زا  درف  ات  دنک  یم  اضتقا  عمج  تحلـصم  اریز  دـنک ، افتکا  رترود  زا  هراشا  اب  درف  هک  دـنا  هتـسناد  راوازـس  هدـش و  هتـشادرب  دـیکأت  نیا 
. دزاس شبیـصن  يرتشیب  رجا  دـنوادخ  لباقم  رد  ات  درادرب  تسد  مدرم ) قوقح  تیاعر   ) یعامتجا بجاو  کـی  رطاـخ  هب  یبحتـسم  هفیظو 
هک تسا  سیبقوبا  هوک  زا  دمآ . دورف  نآ  يور  تشهب  زا  مدآ  ترضح  تسا . یتشهب  اه  توقای  ای  اه  گنس  زا  تایاور : قبط  رجح  تیمها 
هب ناگدـنب  اب  هک  تسا  نیمز  رد  ادـخ  تسد  نوچ  درب . یم  نیب  زا  ار  صخـش  ناـهانگ  نآ  هب  ندیـشک  تسد  دـمآ . دورف  ادـخ  بناـج  زا 

ادـخ و اـب  هک  تسا  نیا  لـثم  نآ  سم  اـب  هدرکن  كرد  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  هک  نآ  دـیامرف . هحفاـصم  نآ  هلیـسو 
هزرابم رهظم  دنا و  یتسرپ  هناگی  دیحوت و  راثآ  رادومن  خیرات  لوط  رد  هبعک  گنـس و  نیا  رجح  يدـیحوت  هصخاش  هدرک . تعیب  شربمایپ 
ءایـشا داوم و  زا  مالـسا  زا  لبق  ياه  برع  دـنور . یم  رامـش  هب  تاـموهوم  اـب  گـنج  یتسرپ و  تب  ياـه  هدـنام  سپ  اـب  دربن  كرـش و  اـب 

دنتـشاد و رارق  زیمآ  كرـش  تیهولا  هبنج  زا  رود  هک  دـندوب  ییاهزیچ  اهنت  دوسالارجح  هبعک و  یلو  دـنتخاس  یم  دوبعم  تب و  نوگاـنوگ 
تب و اب  فلاخم  زیتس و  رفک  مالـسا  روهظ  اب  تسا و  هدادن  رارق  شتـسرپ  دروم  تب  ای  دوبعم  ناونع  هب  هجو  چـیه  هب  ار  ود  نآ  یبرع  چـیه 

دیدجت فلتخم  راودا  رد  هک  نآ  دوجو  اب  هبعک  رجح  بصن  دنتشگ . یمیهاربا  دیحوت  هصخاش  رگید  راب  دوسالارجح  هبعک و  یتسرپ ، تب 
رد یناگتـسیاش  طسوت  تسا و  هدرکن  رییغت  هاگ  چیه  انب ) يادـتبا  زا  هبعک  هتفاین  رییغت  تباث و  گنـس  اهنت  نیا   ) رجح هاگیاج  یلو  دـش  انب 

يانب ماگنه  يدـیحوت  نأشلا  میظع  ربمایپ  نآ  طسوت  راب  نیتسخن  يارب  رجح  هللا . لـیلخ  میهاربا  ترـضح  . 1 تسا : هدـش  بصن  دوخ  ياج 
یشان بیرخت  تلع  هب  هبعک  يانب  دیدجت  رد  تثعب  زا  لبق  لاس  جنپ  رجح  هللا . لوسر  دمحم  ترضح  . 2 دش . هدراذگ  هبعک  راوید  هب  هبعک 
بـصن رـس  رب  لیابق  نیب  دـمآ و  الاب  هبعک  راوید  زا  یتمـسق  هک  هاگ  نآ  دـش . هتـشاذگ  ياج  هبعک  راوید  رد  مرکم  یبن  تسد  هب  لیـس ، زا 

ییادر گرزب  هدوتـس  نآ  روتـسد  هب  سپ  دـندرک ؛ قاـفتا  دریگب  دـنمدرخ  نیما  نآ  هک  یمیمـصت  لوبق  رب  ناـگمه  داـتفا ، فـالتخا  رجح 
ترـضح هاگ  نآ  دنروآ ، هبعک  راوید  ياپ  هتـشادرب و  ار  ادر  ياه  هشوگ  لیابق  ناگرزب  ات  دومرفب  داهن و  نآ  نورد  هب  ار  رجح  دندرتسگ ،

تلع هب   ) هبعک يانب  دیدجت  رد  يرجه  ای 74 )  ) لاس 73 رد  رجح  هللا . یلو  داجس  ترضح  . 3 دومن . بصن  ار  نآ  دوخ  كرابم  ناتسد  هب 
ریبز نبا  اب  هلباقم  رد  دیزی  هاپس  يرجه  لاس 64  رد  دش . هتشاذگ  راک  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  تسد  هب  هکم ) نارابگنس  زا  یشان  بیرخت 

، هرصاحم نایاپ  زا  دعب  دید و  بیـسآ  هبعک  زا  ییاه  تمـسق  يریگرد  نیا  رد  هک  درک  نارابگنـس  ار  هکم  دوب ) هدش  طلـسم  زاجح  رب  هک  )
یبلق نامیپ  کی  نتخاس  مسجم  دناوت  یمن  رجح  مالتـسا  زا  فده  ایآ  اذـل  و  هبعک 1 . لـخاد  ار  لیعامـسا  رجح  میمرت و  ار  هبعک  ریبز  نبا 
ناورم نب  کلملادـبع  دـش ، هتـشک  ریبز  نبا  نوچ  دـید و  بیـسآ  جاجح »  » طسوت هکم  هرـصاحم  نایرج  رد  زاب  هبعک  یلو  دومن ، دـشاب !؟

هناخ زا  جراخ  رد  ار  لیعامـسا  رجح  . ) دروآ رد  شا  یلبق  لکـش  هب  ار  هبعک  جاجح »  » انب دـیدجت  نیا  رد  هک  داد  ار  نآ  يزاـسزاب  روتـسد 
هدوبر زا  دعب  يرجه  ای 339 )  ) لاس 337 رد  رجح  مظعا . هللا  یلو  ترـضح  . 4 دومرف . بصن  دابعلا  نیز  ماـما  ار  دوسـالارجح  و  داد ) رارق 

هللااـب ردـتقم  تفـالخ  ماـیا  رد  دـش . هتـشاذگ  راـک  مالـسلا ) هیلع  ) رـصع یلو  تجح  ترـضح  ناـمز  ماـما  هلیـسو  هب  هطمارق  طـسوت  ندـش 
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اب هطمارق  يرجه  ای 310 )  ) لاس 317 رد  تسا  یسابع  تموکح  بوشآرپ  هریت و  ياه  هرود  زا  هک  ( 320 295  ) یسابع هفیلخ  نیمهدجیه 
رد یلو  دندش  هکم  مزاع  جح  ناونع  هب  یطمرق  یباّنج  نسح  دیعسوبا  نب  نامیلس  رهاطوبا  یهدنامرف  هب  یهاپس  اب  نیرحب  رد  نتفرگ  توق 

، دنا هدرک  لقن  هک  يروط  هب  و  () 1) دنتشک مارحلادجسم  رد  ار  مدرم  دندومن و  تراغ  ار  جاح  لاوما  هکم و  ياه  هناخ  هجح  يذ  مهن  زور 
دنتشک دندوب ، هتفرگ  هبعک  راتسا  زا  هک  یلاح  رد  ار  رفن  دصتفه  رازه و  دادعت  دندوب  هکم  رد  هک  يزور  ای 11  ای 8  ای 7  تدم 6  یط  اهنآ 

زا ( 2) رَجَه هب  دـنتخاس و  ادـج  هبعک  زا  ار  دوسالارجح  هجح  يذ  رد 14  اهنآ  دیسر .) رفن  رازه  یـس  دودح  هب  ًاعومجم  ناگتـشک  دادعت  و 
اج نآ  هب  دننک و  فرـصنم  هبعک  زا  ار  مدرم  دنزاسب و  یهاگتدابع  اج  نآ  رد  هک  روظنم  نیا  رب  اه  هتـشون  یخرب  قبط   ) دـندرب ءاسحا  دالب 

دادغب و رد  سابع  ینب  ینعی  مالـسا  ناهج  یـسایس  بطق  ود  تاداهنـشیپ  دنتـشاد و  هگن  دوخ  دزن  ار  دوسالارجح  اه  تدم  اهنآ  دنناشکب .)
هب  ) یطمرق تکاله  مدرم و  رظن  بلج  رد  تیقفوم  زا  سویأم  هک  نآ  ات  دـندرک  یم  در  رجح ، ندـنادرگرب  يارب  ار  اـقیرفا  رد  اـه  یمطاـف 
هب ار  رجح  هللااب » یـضارلا   » یلقن هب  دـندیدرگ . دوسالارجح  نداد  تشگرب  هب  رـضاح  شنت ) هب  نداتفا  مرک  ماذـج و  يراـمیب  هب  ـالتبا  تلع 
هب دنناد . یمن  حیحص  ای 339 )  337  ) رجح بصن  لاس  و  ( 329  ) یضارلا تافو  لاس  هب  هجوت  اب  ار  لوق  نیا  یلو  دیرخ  رانید  غلبم 50000 

رانید غـلبم 30000  هـب  ار  دوسـالارجح  يرجه  لاــس 337  رد  يرجه ) اـت 363  زا 334  یـسابع  هفیلخ  « ) عـیطملا هللا  » يـالکو رگید  یلوـق 
ای دندنادرگرب و  ار  رجح  هیقیرفا  یمطاف  هفیلخ  روتسد  هب  هطمارق  يرجه  لاس 339  رد  زین  یلقن  هب  داتسرف . هکم  هب  ار  نآ  هفیلخ  دندیرخ و 

نیتسخن هللادیبع  نوچ  دنا  هتشون  نینچمه  دنداتسرف . سپ  زاب  ار  نآ  ( مالسلا هیلع   ) نیسح ماما  لسن  زا  نیسح  نب  ییحی  فیرش  تطاسو  هب 
ندوبر نارئاز و  راتشک  رطاخ  هب  ار  وا  یطمرق  همان  باوج  رد  هللادیبع  یلو  دناوخ  هبطخ  وا  مان  هب  یطمرق  دیـسر ، تفالخ  هب  یمطاف  هفیلخ 

ار رجح  تیقفوم  زا  سویأم  هطمارق  دش و  يرامیب  هب  يالتبم  هک  نآ  ات  دیچیپ  يو  نامرف  زا  رس  یطمرق  هجیتن  رد  درک و  تنعل  دوسالارجح 
ات دنتخیوآ  عماج  دجـسم  ياه  نوتـس  زا  متفه  نوتـس  رب  دندرب و  هفوک  هب  ار  نآ  هکم  هب  لمح  زا  شیپ  دنا  هتفگ  و  دندومن ، لمح  هکم  هب 

رجح بصن  نایرج  رد  هک  يدـهاوش  ساسارب  یلو  دـنا  هدومن  بصن  ار  رجح  هک  دـنا  هدرب  ماـن  يدارفا  زا  دـش و  هداتـسرف  هکم  هب  هک  نیا 
بـصن هبعک  راوید  رب  ءادفلا ) همدقم  بارتل  انحاورا   ) نامز ماما  كرابم  تسد  هب  دوسالارجح  هک  دنا  هتفرگ  ملـسم  هعیـش  ياهقف  داد  يور 

یعامتجا یشرگن  ص 175 ؛ ش 19 ، یلا 58 ؛ ص 45  ش 12 ، جح ، تاقیم  ص 257 ؛ هکم ، همانرفس  ص 126 ؛ ریبج ، نبا  همانرفس  . ) دش
( رگید ددعتم  عبانم  و  ص 90 ، ادخ ، هناخ  نارئاز  اب  هارمه  ص 252 و 253 ؛ جح ، هبعک و  هب 

تیزلا رجح 

ص 247) ریبج ، نبا  همانرفس  . ) تسا هدیوارت  نوتیز  نغور  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ربمایپ يارب  هنیدم ) رد   ) گنس نیا  زا  دنیوگ  َّز ) )

قامسلا رجح 

نرق هدزای  زا  سپ  و  ایند 1 . هب  نآ  يور  رب  مالسلا ) هیلع  ) نینمؤملا ریما  یلع  ترضح  هک  هبعک  نورد  تسا  یگنس  ءارمح » هطالب   » ای َّس ) )
ریز مارحلا  تیب  يوس  هب  تمیزع  نیکرـشم و  زا  تئارب  راـهظا  ماـگنه  یناریا  جاـجح  يرمق  يرجه  لاس 1407  هجح  يذ  متـشه  زور  رد 
رجه نیرحب  دـالب  همه  هب  مه  یهاـگ  دوب و  نیرحب  زکرم  رجه  . 2 دـندش . تمرح  کته  حورجم و  هتـشک و  تموکح  ياه  هلولگ  رابگر 
رارق هقطنم  نیمه  لخاد  ءاسحا  رهـش  و  دـش ، یم  هتفگ  رجه  اـی  نیرحب  یلعف  ناتـسبرع  لامـش  زا  یعیـسو  هقطنم  هب  ناـمز  نآ  رد  دـنیوگ .

لوـسر هک  دراد  تـیاور  رد  دـشاب . یم  هـبعک  برد  یکیدزن  رد  گنـس  نـیا  نـالا  دـمآ و  و 81 .) ص 78  ش 5 ، جـح ، تاـقیم   ) تشاد
تاقیم . ) دنتفگ ریبکت  ینکر  ره  هب  هناخ  ناکرا  هب  دندرک  يور  سپـس  دندناوخ و  زامن  ءارمح  هطالب  رب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ

ص 163) هرمع ، جح و  ص 161 ؛ ش 7 ، جح ،
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هبعکلا رجح 

ص 94) ش 21 ، جح ، تاقیم   ) لیعامسا رجح  ك )  ) نامه ِب ) َك  ْل  ُر  ِح  )

هفیرش هرجح 

هرهاط هرجح  ك )  ) نامه ِف ) َش  ِء  ِر  ُح  )

هرهاط هرجح 

( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  ترـضح  نفدم  هب  تسا  یقالطا  هفیرـش » هروصقم   » ای هرهطم » هرجح   » ای هفیرـش » هرجح   » ای ِر) ِه  )
دجسم و زا  جراخ  رد  هعسوت  زا  لبق  یلو   ) تسا هدش  عقاو  یبنلادجسم  یقرش  بونج  هیواز  رد  ًالعف  هک  بانج  نآ  ینوکسم  هناخ  رد  عقاو 

مود هفیلخ  يرجه ، لاس 17  . 1 زا : تسا  ترابع  اـه  هتـشون  هقبط  هتفرگ  تروص  نآ  دروم  رد  هک  یتامادـقا  هلمج  زا  و  دوب ) نآ  راـنک  رد 
، يرجه لاس 88  . 2 دـنام . روتـسم  ترـضح  نفدـم  ات  درب  الاب  يراوید  رهطم  دـقرم  نوماریپ  رد  دوزفیب ، دجـسم  رب  يرادـقم  هک  هاـگ  نآ 

دجسم رد  ترضح  نفدم  هک  نیا  يارب  داد ، ار  دجسم  هعـسوت  هللا و  لوسر  نارـسمه  هناخ  بیرخت  روتـسد  هک  هاگ  نآ  ناورم  کلملادبع 
راهچ تخادرپ و  رونم  دقرم  نارمع  هب  هک  یـسک  نیتسخن  دش . فورعم  هرهاط  هرجح  مان  هب  هک  دیـشک  نآ  فارطا  يراوید  دـشابن  نایامن 
هرجح فارطا  ماش  هاشداپ  یگنز  نیدلارون  روتسد  هب  يرجه ، لاس 577  دوب 3 . زیزعلادبع  نبرمع  داد  رارق  نآ  جورخ  دورو و  يارب  برد 

یهاگراب هبق و  دندومن و  بصن  دالوف  زا  يا  هکبش  اهراوید  نیا  يور  رب  دندروآ و  الاب  يراوید  دالوف  نهآ و  اب  سپـس  دندنک و  ار  هفیرش 
، يرجه لاس 678  . 5 تشاد . برد  هس  هک  تخاس  بوچ  زا  يا  هروصقم  سرَْبَیب  رهاظلا  کلملا  يرجه ، لاس 668  . 4 دندرک . انب  دالوف  زا 
هب ات  دوزفا  هروصقم  ياه  هراوید  رب  اُغْبتَک  نیدـلا  نیز  لداـعلا  کـلملا  يرجه ، لاس 694  . 6 دومن . انب  نفدـم  يور  رب  يا  هبق  رـصم  کلم 

حیرض تسا و  دوجوم  هرهاط  هرجح  رد  نونکا  هک  ار  ییاهانب  رصم  یخرب  کیلامم  زا  يابِتیاق  ناطلس  يرجه ، لاس 886  . 7 دیسر . فقس 
رد نآ  ضرع  رتم و  یبونج 16  یلامش و  علـض  ود  زا  کی  ره  رد  هرجح  نیا  لوط  هرجح  تایـصوصخ  تخاسب . ار  نآ  تانییزت  سدقم و 

گنس زا  ییاه  نوتـس  هرهاط  هرجح  ياه  هشوگ  رد  تسا . عبرم  رتم  نآ 240  یلک  تحاسم  رتم و  یبرغ 15  یقرش و  علـض  ود  زا  کی  ره 
يراکانیم هک  تسا  دالوف  سم و  زا  یحیرض  لکش  هب  هرجح  فارطا  کبشم  راصح  تسا . راوتسا  اهنآ  رب  ءارـضخ  هبق  هک  دراد  رارق  رمرم 

قاط هس  ياراد  ضرع  رد  امن و  قاط  شش  ياراد  لوط  رد  فیرش  حیرض  دشاب . یم  یجنرب  هک  نآ  یبونج  فرط  رگم  تسا  يراکالط  و 
هب طوبرم  رگید  يامن  قاط  ود  دراد و  رارق  نآ  رد  ترـضح  دقرم  هک  تسا  یتمـسق  هب  طوبرم  لوط  رد  يامن  قاط  راهچ  هک  دشاب  یم  امن 

( یتایاور ربانب   ) همطاف ترضح  دقرم  یبونج و  تمسق  رد  رهطم  دقرم  دشاب . یم  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترضح  هب  بوسنم  هک  تسا  یتمسق 
همادا دبنگ  ریز  ات  هک  هدش  هدیشک  راوید  نآ  فارطا  تسا و  صخشم  ربمایپ  رونم  ربق  هرجح  لخاد  تسا . عقاو  هرجح  یلامـش  تمـسق  رد 

باب دشاب . یم  باب  ياراد 4 هرهاط  هرجح  دـشاب .) یم  يدالوف  ياه  هرجنپ  هطوحم  رد  لـخاد  راوید و  نیا  زا  جراـخ  نیخیـش  ربق  و   ) دراد
ینب نارود  هرجح 1 . هماج  بونج .) رد   ) هللا لوسر  باب  ای  هبوت  باب  برغ ،) رد   ) دوفو باب  قرـش ،) رد   ) همطاف باب  لامـش ،) رد   ) دـجهت

يوبن هرجح  يرمق ) يرجه   567  - 557  ) یمطاف دـضاعلا  هفیلخ  ریزو  کیرز » نب  عئاط   » داماد اجیهلا » یبا  نب  نیـسح   » راب نیلوا  سابعلا :
هدش و نیذآ  خرس  درز و  مشیربا  زا  ییاهدنبرمک  راگن و  شقن و  اب  نآ  يور  هک  درک  هیهت  دیفس  گرزب و  يا  هماج  وا  دیناشوپ . هماج  ار 

هللارماب یئـضتسملا  یـسابع  هفیلخ  هزاجا  درک و  عانتما  يوبن  هرجح  رد  نآ  نداد  رارق  زا  هنیدم  ریما  اما  دوب ، هدیدرگ  نیزم  نیـسای  هروس  اب 
لاس ود  دودـح  زا  دـعب  هک  نیا  اـت  دـیدرگ ، نازیوآ  فیرـش  يوبن  هرجح  رد  روبزم  هماـج  داد  هراـجا  هفیلخ  نوچ  و  تسناد ، يرورـض  ار 

لاسرا تشاد  هدش  هتشون  دیفس  ياهدنبرمک  راگن و  شقن و  يزودلگ و  هک  ار  شفنب  مشیربا  زا  يا  هماج  یسابع ، هفیلخ  هللارماب  ئـضتسم 
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زا يا  هماـج  يرمق ) يرجه   622 573  ) یـسابع هللا  نیدلرـصانلا  سپـس  دـندرک . ءاجیهلا » یبا  نب  نیـسح   » هماج نیزگیاج  ار  نآ  دومن و 
هماج درازگ ، جـح  هفیلخ  نیا  ردام  نوچ  دـنداد و  رارق  هللارماب ) یئـضتسم  هماج   ) یلبق هماـج  يور  رب  ار  نآ  هک  درک  لاـسرا  هایـس  مشیربا 

ضارقنا نارود  ات   ) سابعلا ینب  يافلخ  سپ  نآ  زا  تخیوآ و  يوبن  هرجح  رد  نیـشیپ  هماج  ود  يور  رب  ار  شدنزرف  هماج  دـننامه  يرگید 
یلو نانچمه  ار  يوبن  هرجح  هماج  رصم  نیطالس  کیلامم : نارود  . 2 دنداتسرف . یم  يوبن  هرجح  يارب  ار  ییاه  هماج  هراومه  ناشتفالخ )

کلم طسوت  يوبن  هرجح  هبعک و  ياه  هدرپ  هیهت  تهج  رـصم  رد  هدـکهد  هس  فقو  اـب  هک  نیا  اـت  دـندرک  یم  لاـسرا  مظنماـن  تروص  هب 
نیطالـس نآ  رب  نوزفا  دـش و  یم  هداتـسرف  هتفاب و  راب  کی  لاس  جـنپ  ره  يوبن  هرجح  هماج  يرمق ) يرجه   746  - 743  ) لیعامسا حلاص 

ینامثع يافلخ  نامز  رد  ینامثع : نارود  . 3 دندومن . یم  لاسرا  يوبن  هرجح  يارب  گنر  زبس  يا  هماج  تنطلس  هب  ندیسر  ماگنه  هب  رـصم 
سولج ماگنه  هب  ینامثع  نیطالس  زا  کی  ره  نآ  رب  هوالع  دش و  یم  هداتسرف  هیهت و  رـصم  رد  راب  کی  لاس  هدزناپ  ره  يوبن  هرجح  هماج 

ش جح ، تاقیم  یلا 77 ؛ ص 72  ج 5 ، نیفیرـش ، نیمرح  يامنهار  . ) دندرک یم  هناور  يوبن  هرجح  يارب  زین  يا  هماج  تفالخ  یـسرک  رب 
یلا 76) ص 73  ، 28

همطاف هرجح 

تـسا نامه  هناخ  نیا  دنا  هتفگ  تسا و  هدـش  عقاو  هرهاط » هرجح   » لخاد رد  نونکا  هک  هللا  لوسر  هرجح  هب  لصتم  تسا  يا  هرجح  ِم ) ِط  )
انثتسا ندش  هتسب  زا  دنوادخ  نامرف  هب  دجسم ، يوس  هب  نآ  ِرد  دنتفای . تدالو  مهیلع ) هللا  تاولص  ) نینـسح ربمایپ  مشچ  رون  ود  نآ  رد  هک :

نایتموکح ربارب  رد  شرـسمه  زا  تیامح  رد  يارـس ، ِيوناب  نآ  رد  دش . هدیـشک  شتآ  هب  وناب  نآ  يوش  زا  تعیب  ذخا  تهج  نآ  ِرد  دـش .
. تسوناب نآ  رازم  عضاوم  زا  یکی  دش و  هدرپس  كاخ  هب  یلامتحا  ربانب  ملاع  ود  نانز  هدیس  نآ  رد  دش . هتسکش  ولهپ  راوید  برد و  نیب 

هرهطم هرجح 

هرهاط هرجح  ك )  ) نامه ِر ) َّه  َط  ُم  )

نیرجح

، یـسراف گنهرف  . ) دننک ترایز  ار  نآ  دوسالارجح  دننام  هک  سدـقملا  تیب  رد  تسا  یگنـس )  ) يا هرخـص  دوسالارجح و  دارم  َر ) َج  َح  )
( هرخص لیذ 

یتنس جح 

یبابحتسا جح  ك )  ) نامه َّن ) ُس  ِّج  َح  )

هرورص جح 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دشاب هتشادن  ندرک  جح  هقباس  هک  تسا  یسک  جح  ِر ) َص  )

سلط جح 

سلط )ك )
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هبوقع جح 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) درب نایاپ  هب  ار  جح  نآ  دیابو  دوشن  رد  هب  مارحا  زا  دنادرگ  لطاب  هابت و  ار  دوخ  جح  هک  نآ  ِب ) ُع  )

هرمع جح 

هدرفم هرمع  ك )  ) نامه عتمت 2 . هرمع  ك )  ) نامه . 1

یضرف جح 

(â ( ) ص 24 ش 8 ، جح ، تاقیم   ) تسا بجاو  جح  َف ) )

هضیرف جح 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دروآ ياج  هب  بجاو  فیلکت  درب و  نایاپ  هب  ًاحیحص  رئاز  هک  تسا  مالسالا  جح  ِض ) َف  )

ارقف جح 

. تیاور رد  مالسلا ) هیلع  ) اضر ماما  دقرم  ترایز  زا  تسا  يریبعت  َق ) ُف  )

نارق جح 

زا 48 رتمک  هکمات  اهنآ  تنوکـس  لحم  دنتـسه . هکم  لها  هک : تسا  بجاو  یناسک  رب  تسا و  مالـسالا ) ۀجح   ) بجاو جـح  عاونا  زا  ِق ) )
تین کی  هب  دـنک و  یم  نراـقم  ار  تین  ود  ( 1) هرمع جح و  مارحا  يارب  رازگ  جح  نارق  هیمـست  هجو  دشاب . یم  یعرـش ) خـسرف   16  ) لیم

( تابجاو  ) لامعا دـنک . یم  دوخ  نیرق  ار  ینابرق  مارحا  نیح  مارحا و  زاـغآ  زا  تاـقیم و  زا  ینعی  تسا  نراـق  رازگ  جـح  ددـنب . یم  مارحا 
ریـصقت 7. ای  قلح  ندرک 6 . یناـبرق  هـبقع 5 . هرمج  یمر  رعـشم 4 . رد  فوقو  تاـفرع 3 . رد  فوقو  . 2 تاـقیم ) زا   ) مارحا نارق 1 . جح 

ینم رد  ندرک  هتوتیب  ءاسن 12 . فاوط  زامن  هبعک 11 . ءاسن  فاوط  هورم 10 . افص و  نیب  یعـس  ترایز 9 . فاوط  زامن  ترایز 8 . فاوط 
( مهدزیـس ای   ) مهدزاود زور  ات  هک  دوش  یم  عورـش  هجح  يذ  مهن  زور  زا  نارق  جح  لامعا  نارق  جـح  ماجنا  نامز  هثالث  تارمج  یمر  . 13

مارحا یلو  تخادنا ، ریخأت  هب  هجح  يذ  رخآ  ات  ناوت  یم  ار  یعس ) فاوط و  ود  لثم   ) لامعا یخرب  هچ  رگ  دماجنا ، یم  لوط  هب  هجح  يذ 
. تسب لاوش  لوا  زا  ینعی  جح  ياه  هام  يادتبا  زا  ناوت  یم  ار  جح  نیا 

ءاضق جح 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) درک دیاب  هدش  هابت  ای  توف  جح  ياضق  تباب  هک  یجح  َق ) )

لامک جح 

عادولا ۀجح  ك )  ) نامه َك ) )

سانلل جح 
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(â .) دنریگ مدرم  زا  ار  نآ  شاداپ  دیاب  تیاور  قبط  دننک و  مدرم  رطاخ  هب  هک  یجح  ّن ) ِل  )

جح هللا

ره سانلل . جح  جح هللا و  تسا : عون  ود  جـح  (: » مالـسلا هیلع  ) قداص ماما  زا  لوقنم  تیاور  قبط  دـننک . ادـخ  رطاخ  يارب  هک  یجح  ِل ّال ) )
یسراف هقف  .« ) دریگب مدرم  زا  دیاب  ار  دوخ  شاداپ  تمایق  رد  دور  جح  مدرم  يارب  هک  ره  تسا و  تشهب  وا  شاداپ  دنک  جح  ادخ  يارب  هک 

...( و ص 72 ؛ ج 3 ، كرادم ، اب 

هلدبم جح 

مارحا نوچ  دنک و  كرت  ار  عتمت  هرمع  ریـصقت  هلئـسم ، نتـسنادن  يور  زا  یـسک  رگا  دوش . دارفا  جح  هب  لدب  هک  یعتمت  جـح  ِل ) َّد  َب  ُم  )
اج هب  ًامامت  ار  جح  لاعفا  ینعی  دوش  یم  لدبم  دارفا  جح  هب  وا  عتمت  جح  نیاربانب  تسین  نکمم  نآ  هداعا  ای  نآ  ياضق  وا  يارب  تسا  هتـسب 

ص 103) تیبلا ، جح  . ) دنهد یم  ماجنا  ار  هرمع  لامعا  ددنب و  یم  هدرفم  مارحا  هرمع  هتفر  تاقیم  هب  سپس  هدروآ و 

روربم جح 

هدیدنـسپ وکین و  جـح  ناضمر .) هام  رد  هضیرف  زا  دـعب  ياعد  نانجلا ، حـیتافم   ) مهجح روربملا  مارحلا ، کتیب  جاـجح  نم  ینبتکت  نا  َم ) )
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  ثیدح ، قبط  تشاد . ار  نآ  قیفوت  تساوخرد  دیاب  دنوادخ  هاگرد  هب  اعد  رد  هک  تسا 

. دیامرف یم  رکذ  تشهب  اهنت ، ار  نآ  شاداپ  دناد و  یم  رتهب  اهیفام  ایند و  زا  ار  روربم » جح  »

عکستم جح 

هضیرف طقسم  ( 2) راک نیا  دنک . جح  نآ  نیا و  زا  هلحار  داز و  ندتس  هزویرد و  هب  درادن و  تعاطتسا  هک  تسا  یسک  جح  ِّك ) َس  َت  ُم  )
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنک جح  دیاب  ددرگ  عیطتسم  رگا  ینعی  تسین ، وا 

عتمتم جح 

عتمت جح  ك )  ) نامه ِّت ) َم  َت  ُم  )

روصحم جح 

تلع هب  هرمع ) اـی   ) جـح يارب  ندـش  مرحم  زا  سپ  هک  تسا  یـسک  روـصحم  تسا . ضرم  ندـمآ  شیپ  تلع  هـب  جـح  ندـش  عوـنمم  َم ) )
تسا هرمع  جح و  تدابع  ود  ياراد  نارق  جح  اب 1 . دیاب  روصحم  دنام و  زاب  جح  زا  دهد و  ماجنا  ار  لامعا  دناوتن  ندش  ضیرم  يرامیب و 

یب ای  ندرک و  هزویرد  عکست =  . 2 دنروآ . اج  هب  تعاطتسا ) تروص  رد   ) ار هدرفم  هرمع  جح  زا  دعب  دنتسه و  لقتسم  بجاو  کی  ره  هک 
نامه ینم ، هکم ،  ) دـنک ینابرق  دـیاب  ییاج  هچ  رد  هک  نیا  رد  اما  و  دـیآ . رد  هب  مارحا  زا  ندرک  یناـبرق  ندرک . جـح  دوخ  زا  هلحار  داز و 

( راصحا لیذ  یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةریاد  ص 147 ؛ جح ، کسانم  حیضوت  ص 285 ؛ هیاهن ، . ) تسا فلتخم  اهرظن  لحم )...

بحتسم جح 

یبابحتسا جح  ك )  ) نامه ّب ) َح  َت  ُم  )
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یبابحتسا جح  ك )  ) نامه ّب ) َح  َت  ُم  )

رقتسم جح 

هب دناوت  یم  هک  تروص  ره  هب  دیاب  دوش و  یم  رقتسم  وا  رب  جح  دنک  كرت  ار  جح  تعاطتسا  طیارـش  دوجو  اب  یـسک  هاگره  ّر ) َق  َت  ُم  )
( یهقف تاحالطصا  گنهرف  . ) دورب جح 

نیکرشم جح 

یلهاج جح  ك )  ) نامه ِر ) ُم  )

دودصم جح 

یسک دودصم  نمشد . ندش  ادیپ  تلع  هب  تسا  جح  ندش  عونمم  حتف 25 )  ) يدهلاو مارحلادجمسلا  نع  مکودص  اورفک و  نیذلا  مه  َم ) )
جح و زا  ار  وا  نمـشد  هک  یـسک   ) دشاب هدـش  عونمم  لامعا  ندروآ  اج  هب  زا  هرمع ) ای   ) جـح يارب  ندـش ) مرحم   ) مارحا زا  سپ  هک  تسا 

دودصم و  هدش .) ینادنز  یللع  هب  هک  یسک  ددرگ . وا  جح  لامعا  ماجنا  عنام  هکم  رد  ای  دوش  دراو  هکم  هب  دراذگن  دشاب و  هتشادزاب  هرمع 
رظن فالتخا  دریگ  تروص  دیاب  لحم ) نامه  ینم ، هکم ،  ) ییاج هچ  رد  ینابرق  هک  نیا  هرابرد  دیآ و  رد  هب  مارحا  زا  ندرک  ینابرق  اب  دیاب 

( راصحا لیذ  یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةریاد  ص 181 ؛ نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  ص 147 ؛ جح ، کسانم  حیضوت  . ) تسا

هدرفم جح 

ص 15) ج 4 ، لوسر ، ترضح  خیراوتلا ، خسان  . ) دارفا جح  ك )  ) نامه َر ) ُم  )

هدرفم جح 

. دارفا جح  ك )  ) نامه ِد ) َر  ُم  )

لوبقم جح 

زا هک  اهاعد  رد  تسا و  هدش  هتفریذپ  جح  نانجلا .) حـیتافم   ) ۀـلبقتم ةروربم  هجح  ًالیبس  مارحلا  کتیب  یلا  اذـه  یماع  یف  لعجت  نا  و  َم ) )
. دومن لوبقم  جح  بلط  دیاب  لاعتم  دنوادخ 

روذنم جح 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) رذنلا ۀجح  رذنلا . جح  َم ) )

یتاقیم جح 

( همان تغل  . ) دوش یم  تخادرپ  تاقیم  هب  تشگزاب  هکم و  ات  تاقیم  لحم  زا  طقف  شورف » هجح  ( » ك  ) رفس هنیزه  هک  یجح 

یبدن جح 
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ص 24) ش 8 ، جح ، تاقیم   ) یبابحتسا جح  ك )  ) نامه َن ) )

يرذن جح 

دقعنم ار  نیمی  دهع و  ای  رذن و  یعرش  هغیـص  ندناوخ  اب  لقاع  غلاب  صخـش  رگا  دوش . یم  بجاو  هدننک  رذن  رب  رذن  رثا  رب  هک  یجح  َن ) )
، جح ماجنا  زا  نکمت  اب  فلخت  تروص  رد  دشاب  یـصاخ  لاس  هب  دیقم  رذن  رگا  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  جح  ماجنا  دورب  جح  هب  هک  دیامن 

نکمت نتـشاد  اب  دشابن  یـصاخ  لاس  هب  دیقم  رذن  هک  یتروص  رد  دوش و  یم  بجاو  وا  رب  هرافک  جح ، ماجنا  رب  هوالع  هدرک و  رذـن  ثنح 
ص 70) هلئسم 164 ، جح ، ماکحاو  بادآ  . ) تسین زیاج  ریخأت 

تهزن جح 

. دننک ناهاشداپ  هک  حیرفت  يارب  تسا  یجح  تیاور ، قبط  َه ) ُن  )

یتباین جح 

هباینلاب جح  ك )  ) نامه َب ) )

بجاو جح 

هب هک  یجح  . 2 دوش . یم  بجاو  هبترم  کی  رمع  مامت  رد  هک  مالـسالا  ۀجح  . 1 دوـش : یم  بجاو  هار  هس  زا  یکی  هب  هک  تسا  یجح  ِج ) )
کـسانم حیـضوت  . ) دوش یم  بجاو  بیان  رب  ندـش  ریجا  تهج  هب  هک  یجح  . 3 دوش . یم  بجاو  صخـش  رب  مسق  ای  دهع  ای  رذـن  هطـساو 

ص 4) جح ،

عادولا جح 

عادولا ۀجح  ك )  ) نامه

لوجح

ص 100 و 102) ش 15 ، جح ، تاقیم  « ) نوجح  » زا تسا  مدرم  هماع  زورما  ظفلت  ُح ) )

نوجح

ناتـسروگ رب  فرـشم  هکم  یقرـش  لامـش  رد  تسا  یهوک  ماـن  . 2 نوجحلا ) ةربـقم  . ) تسا هکم  یخیراـت  ناتـسربق  رگید  ماـن  . 1 ُح ) َح  )
. دراد رارق  یلعملا ) ۀنج   ) نوجحلا هربقم  نآ  یبرغ  بونج  هنماد  رب  ینعی   » هکم یخیرات 

مالسالا ۀجح 

یم بجاو  راب  کی  طـقف  رمع  لوط  رد  عیطتـسم  ناملـسم  ره  رب  هک  جـح ) نیلوا   ) یجح عادولا 2 . ۀـجح  ك )  ) نامه . 1 ِا ) ْل  ُّت  َج  َح  )
هک نیا  ای  تسا ، هدش  هداهن  انب  نآ  رب  مالـسا  تاکز ، سمخ و  هزور و  زامن و  دننام  هک  دـش  هدـیمان  مالـسالا  ۀـجح  تهج  نآ  زا  ددرگ و 
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. هراجا رذن و  لثم  همذ  رب  فلکم  فیلکت  هب  هن  هدش  بجاو  عراش ) فیلکت  هب  و   ) مالسا عرش  لصا  هب  جح  نیا 

غالبلا ۀجح 

عادولا ۀجح  ك )  ) نامه َب ) ْل  )

هغالبلا ۀجح 

عادولا ۀجح  ك )  ) نامه ِغ ) َب  ْل  )

مامتلا ۀجح 

عادولا ۀجح  ر )  ) نامه َّت ) )

لامکلا ۀجح 

عادولا ۀجح  ك )  ) نامه َك ) ْل  )

عادولا ۀجح 

قبط دروآ . ياج  هب  نیملـسم ) قافتا  هب   ) ترجه مهد  لاس  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هک  تسا  یجح  نیرخآ  مان  َو ) ْل  )
هدـش رکذ  یفلتخم  ياه  مان  یتاـهج  هب  جـح  نیا  ارب ي  دیـسر . هکم  هب  هجح  يذ  رد 4  دومرف و  تکرح  هدـعق  يذ  رد 25  ترـضح  لقن ،

غالبلا ۀجح  . 2 دندومرف . نایب  تمایق  زور  ات  ار  نآ  بوجو  مالسا و  تاروتسد  قبط  ار  جح  ماکحا  ترضح  نوچ  مالسالا ، ۀجح  . 1 تسا :
هیلع ) یلع ترـضح  ینیـشناج  تیالو و  یهلا  رما  هب  مخ  ریدغ  رد  هدـئام 97 ) « ) غلب لوسرلا  اهیا  ای   » هیآ لوزن  اب  ترـضح  نوچ  هغالبلا ،) )

.3 تغلب .» له  مهللا  : » هک دنتفرگ  دهاش  ار  ادـخ  ای  و  مدرک ؟ غالبا  ایآ  مدرم  يا  دـندومرف : نیملـسم  هب  باطخ  هدومن و  مالعا  ار  مالـسلا )
هبطخ لابند  هب  هدئام 3 ) « ) ًانید مالـسالا  مکل  تیـضر  یتمعن و  مکیلع  تممتاو  مکنید  مکل  تلمکا  مویلا   » هیآ لوزن  اب  نوچ  مامتلا ، ۀجح 

اب نوچ  لامکلا ، ۀجح  . 4 دیـسر . دوخ  ّتیمامت  هب  يدنوادخ  تمعن  دش و  ینازرا  مدرم  رب  تمعن  مامت  مخ ، ریدغ  دیع  زور  رد  هّللا  لوسر 
اب ینم  رد  اـی  تاـفرع  رد  ترـضح  نوچ  عادولا ، ۀـجح  . 5 دـش . لـماک  نید  ریدـغ ، دـیع  زور  رد  مکنید » مکل  تلمکا  موـیلا   » هـیآ لوزن 

خسان ص 254 ؛ فارـشالاو ، هیبنتلا  . ) درک دهاوخن  تاقالم  فقوم  نیا  رد  ار  اهنآ  لاس ، نیا  زا  دـعب  هک  داد  ربخ  دومرف و  عادو  ناناملـسم 
یلا 156) ص 154  جح ، باتک  ص 31 و 32 ؛ ج 6 ، یسانش ، ماما  ص 2 ؛ ج 4 ، لوسر ، ترضح  خیراوتلا ،

شورف هجح 

( همان تغل  . ) درازگ جح  يدزم  يازا  رد  جحلا  بجاو  عیطتسم و  تیم  زا  تباین  هب  هک  یسک  ترهش  ِّج ) ِح  )

هیجح

هنایجاح ك )  ) نامه ِّي ) َج  َح  )

ادح
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ص 126) ش 10 ، جح ، تاقیم   ) هدح ك )  ) میدق مان  ّد ) َح  )

حتفلا قئادح 

ص 74) يرقلا ، ما  يوس  هب  « ) هعبس دجاسم   » ناونع َف ) ْل  ُق  ِء  َح  )

هعبس قئادح 

هعبسا طئاوح  ك )  ) نامه

فاوط دح 

فاطم دح  ك )  ) نامه َط ) ِّد  َح  )

تافرع دح 

، هیوث هفرع ، هرمن ، زا : دـنترابع  هک  تافرع  زا  تسین  یفاک  نآ  رد  ندـنام  اـهقف  هتفگ  هب  هک  دنتـسه  تاـفرع  يارحـص  رد  یعـضاوم  َر ) َع  )
ê(128 ص ج 1 ، هعمل ، ص 183 ؛ نیملعتملا ، ةرصبت  . ) كارا زاجملاوذ ،

هفلدزم دح 

ك) ( ) ص 192 یقیبطت ، هقف  . ) دشاب یم  رسحم  يداو  ضایح  ات  یمزأم  زا  ِف ) َل  َد  ُم  )

رعشم دح 

، نیملعتملا ةرصبت  . ) دراد همادا  ضایح  مان  هب  ییاج  ات  رعشم ) برغم و  فرط   ) رسحم يداو  و  رعـشم ) قرـشم  بناج  رد   ) نیمزأم زا  َع ) َم  )
ص 180) جح ، رارسا  هفسلف و  ص 185 ؛

فاطم دح 

. تسا رتم  دودح 13  هناخ  راوید  زا  هک  دشاب ، یم  زاجم  نآ  رد  فاوط  هک  هبعک  فارطا  زا  رادقم  نآ  فاوط . دح  َم ) )

ینم دح 

یقرواپ ص 131) ج 1 ، هعمل ، . ) تسا رسحم  يداو  ات  هبقع  زا  ان ) ِم  )

مرح دودح 

هکم (ك )

هدح
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هب هکم  دورو  زا  لبق  هناخ  نارئاز  تسا و  مرح  دح  هب  کیدزن  هک  هکم ) یگنـسرف  راهچ  دودح   ) هکم هدـج و  نایم  تسا  یلزنم  مان  ِّد ) َح  )
دنوش یم  زاجح  دراو  هدج  هار  زا  هک  یناسک  دنرادن . ار  هکم  هب  دورو  لحم و  نیا  زا  روبع  قح  ناملسم  ریغ  دارفا  دنـسر و  یم  ناکم  نیا 

. دننک یم  مارحا  دیدجت  هدح  رد  ًالومعم  دنوش  یم  مرحم  هدج  زاو  دنور  یمن  هفحج  هب  یلو 

هیبیدح

هدرفم هرمع  تاـقیم  هک  يرتمولیک ) دودـح 20  یلقن  هب   ) هکم کـیدزن  مرح  برغم  رد  هکم  هدـج و  نیباـم  تـسا  ینیمزرـس  ِّي ) ْي  َد  ُح  )
هب ای  اج و  نیا  رد  تسا  یهاچ  ماـن  تهج  زا  هیمـست  هجو  تسا و  مرح  ءزج  رگید  یمین  لـح و  ءزج  لـحم  نیا  زا  یمین  دـنا  هتفگ  تسا و 

یخیرات ظاحل  هب  هیبیدح  تشاد . رارق  يا  همـشچ  رانک  رد  نیمزرـس  نیا  رد  هک  تسا  یلاسنهک  و  ابدح )  ) هدیمخ تخرد  دوجو  تبـسانم 
مـشش لاس  رد  ترـضح  هک  هاگ  نآ  تسا . ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  هرمع  اب  هطبار  رد  گرزب  ناـیرج  کـی  عوقو  لـحم 

باحصا هجیتن  رد  دیزرو و  تفلاخم  ناشیا  دورو  اب  شیرق  دیدرگ ، هکم  مزاع  هرمع  دصق  هب  ناملـسم  ای 1500 )  ) دودح 1300 اب  يرجه 
نآ زا  زین  و   ) دش فورعم  هیبیدح  تعیب  هب  نیمزرـس  نیا  مان  رطاخ  هب  هک  دـنداد  ماجنا  ربمایپ  اب  یتعیب  ترـضح  زا  عافد  يارب  هطقن  نیا  رد 

لیلد هب  و  ناوضر » تعیب   » هب تشهب  هب  هللا  لوسر  هدـعو  رطاـخ  هب  و  هرجـش » تعیب   » هب تفرگ  تروص  یتـخرد  ریز  رد  تعیب  نیا  هک  اـج 
هب یحلـص  هدعق  يذ  هام  رد  فرط  ود  تارکاذم  اب  نیمزرـس  نیا  رد  دیدرگ .) فورعم  گرم » تعیب   » هب گرم  دحرـس  ات  ناناملـسم  دـهع 

« هیبیدح دهع   » ای هیبیدح » حلـص   » هب نیمزرـس  نیا  مان  تبـسانم  هب  هک  دـش  دـقعنم  رافک  ناناملـسم و  نیب  لاس  هد ) ات  ود  نیب  ای   ) هد تدـم 
طورشم دنیآ  جح  هب  رگید  لاس  دندرگرب و  هنیدم  هب  نیملـسم  لاس  نیا  رد  هک  دش  رارق  همانحلـص  داوم  زا  یکی  دافم  قبط  تسا . فورعم 

هلیبـق هب  هلمح  رد  رکبونب  هلیبـق  هب  ندرک  کـمک  اـب  شیرق  لاـسود ، زا  سپ  نوـچ  و  دـنیامنن . تماـقا  هکم  رد  زور  هس  زا  شیب  هک  نیا  هب 
تشاذگ و اپ  ریز  ار  هماندهع  داوم  زا  یکی  رکبونب ) هلیبق  زا  دوخ  نتخاس  ادج  ای  ناگتـشک و  ياهبنوخ  تخادرپ  لوبق  مدـع  زین  و   ) هعازخ

. دومن حتف  ار  اج  نآ  دمآ و  هکم  يوس  هب  يرجه  متشه  لاس  رخاوا  رد  مالسا  لوسر  دش ، هیبیدح  حلص  وغل  بجوم 

ارح

ارح هوک  ك )  ) نامه

مارح

ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  َح ) )

نامارح

( همان تغل   ) هنیدم هکم و  َح ) )

سرح

سرحم نوتس  ك )  ) نامه َح ) ( ) َر َح  )

مرح

( عماج گنهرف  همان ؛ تغل  . ) مرحم درم  ِح ) )
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مرح

( عماج گنهرف  همان ؛ تغل   ) جح هب  مارحا  ُح ) )

مرح

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) هجح يذ  هام  لوا  زور  هد  . 2 عماج ) گنهرف  همان ؛ تغل   ) ناگتفرگ مارحا  . 1 ُر ) ُح  )

مرح

. دنیوگ ار  هرونم  هنیدم  . 2 دنیوگ . ار  همظعم  هکم  . 1 تسین . راوازس  نآ  تمرح  کته  هک  يزیچ  هاگهانپ . َر ) َح  )

نمآ مرح 

هک یلاح  رد  ددرگ  مرح  لخاد  هک  یسک  تسا  لقن  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  تسا . هکم  مرح  صصق 57 )  ) انمآ ًامرح  نکمن  ملوا  ِم ) )
نوریب مرح  زا  ات  دندرگ  یم  لخاد  مرح  هب  هک  یناگدـنرپ  یـشحو و  تاناویح  تسا و  نمیا  راگدرورپ  بضغ  زا  دـشاب  هدروآ  هانپ  نآ  هب 

( هرقب هیآ 126  صصق و  هیآ 57  لیذ  نایبلا ، عمجم  . ) دنک تیذا  ای  دهدب  مر  ار  اهنآ  درادن  قح  یسک  دنراد و  تینما  دنا  هتفرن 

عیقب همئا  مرح 

خیرات ناتـسربق  هیلا  یهتنم  یبرغ و  تمـس  رد  هنیدـم  رد  عقاو  قداص ) ماما  رقاب ، ماما  داجـس ، ماما  یبتجم ، ماما   ) موصعم ماـما  راـهچ  رازم 
. عیقب (ك )

هللا تامرح 

تساهنآ ریغ  هبعک و  مارحلادجـسم ، جح ، تامرح ،»  » زا دارم  جـح 30 )  ) هبر دـنع  هل  ریخ  وهف  هللا  تامرح  مظعی  نمو  کلذ  ّـال ) ِت  ُر  ُح  )
( مارح لیذ  نآرق ، سوماق  . ) تساهنیا زا  معا  تامرح »  » تفگ دوش  یم  تسا و  ریخ  ببس  اهنآ  تشادگرزب  هک 

هللا مرح 

هداد رارق  نومأـم  نآ  رد  ار  مدرم  نمیا و  ار  نآ  درمـش . بجاو  ار  شتمرح  دـنوادخ  نوـچ  هکم . . 2 هبعک . هناخ  درگادرگ  . 1 ّـال ) ُم  َر  َح  )
( یسراف فراعملا  ةریاد  همان ؛ تغل  ص 147 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) تسا

یلاعت هللا  مرح 

ص 36) مالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا هکم  یماسا  زا 

لوسرلا مرح 

(23 ش 319 ، مالسا ، بتکم  . ) تسا هنیدم  مان  َّر ) )
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نما مرح 

ص 139) ش 4 ، جح ، تاقیم   ) هکم ترهش  َا ) ِم  َر  َح  )

نامرح

( عماج گنهرف  همان ؛ تغل  . ) هنیدم هکم و  مرح  ود  َر ) َح  )

نیفیرش نامرح 

. دنیوگ ار  هنیدم  هکم و  فیرش  مرح  ود  َف ) َش  )

تیب لها  مرح 

، جح تاقیم  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح   ) هنیدم یماسا  زا  هللا 1 . لوسر  مرح  ص 175 ) ش 4 ، جـح ، تاقیم   ) عیقب همئا  مرح  ك )  ) نامه
. دنیوگ یبنلادجسم ) رد   ) ار ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) یفطصم دمحم  ترضح  هسدقم  هضور  درگادرگ  . 2 ص 164 ) ش 7 ،

هنیدم مرح 

هنیدم ك )  ) سدقم رهش  هاگهانپ  میرح و 

هکم مرح 

هکم ك )  ) سدقم رهش  هاگهانپ  میرح و 

همرح

ص 147) ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 36 ؛ مالسا ، راثآ  خیرات و   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  ِم ) ُح  )

یمرح

( هنیدم هکم   ) مرح هب  بوسنم  َر ) َح  )

نیمرح

( تاغللا ثایغ  گنهرف  . ) لوسر ترضح  هضور  هبعک و  . 2 هرونم . هنیدم  همظعم و  هکم  . 1 َم ) َر  َح  )

نیفیرش نیمرح 

( همان تغل  . ) لوسر ترضح  هضور  هبعک و  . 2 هنیدم . مرح  هکم و  مرح  . 1

هرح

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 537 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


قرـش و بونج و  فرط  هس  زا  هک  تسا  نینچ  نیا  هنیدم  فارطا  ياه  نیمز  رتشیب  و  رودم . هایـس  راد  هزیرگنـس  ای  خالگنـس  نیمز  ِّر ) َح  )
هرح . 1 دننام : تسا  هدش  لمعتسم  هفاضا  تروص  هب  هرح  درادن ) دوجو  يا  هرح  لامش  تمس  رد  و   ) تسا هدرک  هطاحا  ار  رهـش  نیا  برغ 
هللا لوسر  لقن ، قبط  هک  هثراح ، ینب  هرح  . 3 داد . خر  نآ  رد  هنوعم  رئب  گنج  هک  میلس ، ینب  هرح  . 2 تسا . رهش  یبرغ  تمسق  هرح  هرب ، و 

ملسم یهدنامرف  هب  يرجه  لاس 63  رد  دیزی  هاپس  تسا و  هنیدم  قرـش  تمـسق  رد  مقاو ، هرح  . 4 تشذگ . اج  نآ  زا  هنابـش  دحا  هوزغ  رد 
هب عیقب  ناتسربق  یلامش  تمسق  رد  هرح  يادهـش  و   ) تخادرپ مدرم  ماع  لتق  هب  درک و  بوکرـس  هطقن  نیا  رد  ار  هنیدم  مدرم  مایق  هبقع  نب 

(. دندش هدرپس  كاخ 

يرح

ارح هوک  ك ) ( ) مان تغل   ) هکم هب  تسا  یهوک  ُح ر ا ) )

لوا قیرح 

. يرمق يرجه  لاس 654  ناضمر  هام  لوا  بش  رد  تسا  یبنلادجسم  يزوس  شتآ  دارم 

مود قیرح 

. يرمق يرجه  لاس 886  ناضمر  هام  مود ) ههد  ياه  بش  زا  یکی  ای   ) مهدزیس بش  رد  تسا  یبنلادجسم  يزوس  شتآ  دارم 

مازح

اب هتخیمآ  هرقن  طوطخاب  نآرق  تایآ  نآ  رود  اـت  رود  تسا و  رتمیتناـس  ضرع 95  هب  هک  دنیوگ  ار  هبعک  هدرپ  يالاب  تمـسق  دنبرمک  ِح ) )
ص 102) یحو ، نیمزرس  نکاما  رد  يریس  . ) دوش یم  هتفاب  الط 

هروزح

رد لخاد  ًالعف  دندرک و  یم  حـبذ  اج  نآ  رد  ار  هرمع ) بحتـسم   ) ینابرق هک  هورم ) رانک  رد   ) یعـسم مارحلادجـسم و  نیب  یلحم  ِر ) َو  َح  )
...( و ص 172 ؛ سیونریز ، جح ، بادآ  ماکحا و  . ) تسا هدش  دجسم 

هنسح

ص 164) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  یماسا  زا  ِن ) َس  َح  )

بکوک شح 

، باحصا زا  یکی  یمیدق ، یصخش   ) بکوک هب  قلعتم  عیقب  یقرش  بونج  رد  تسا  هدوب  یغاب  ناتـسب ) ینعم  هب   ) شح َك ) ُك  ِّش  َح  ُح  )
دندرپس كاخ  هب  بکوک  شح  رد  ار  نامثع  دش ) لیدبت  نایدوهی  ناتسروگ  هب  هک  ییاج  ای  و   ) نایدوهی ناتسروگ  رانک  رد  هیدوهی ) ینز 

عیقب هب  وا  نفدـم  ات  دـندرپس  كاخ  هب  دوب  نوفدـم  نامثع  هک  يوس  نآ  زا  عیقب  رد  ار  شیوخ  ناـگدرم  ناناملـسم  اـت  داد  مکح  هیواـعم  و 
ص 138 و 144) ش 28 ، جح ، تاقیم  ص 145 ؛ ج 1 ، مالسا ، رد  هشیاع  شقن  ص 37 و 40 ؛ ج 18 ، ریدغلا ، . ) دش لصتم 
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باصح

بصحم ك )  ) نامه َح ) )

هبصح

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) تسا یناث  رفن  موی  . 2 تساحطب . . 1 ِب ) َح  )

بازعلا نصح 

. تخاـسب هنیدـم  بزع  نادرم  يارب  ار  ژد  نآ  رمع  دـنیوگ  هدـش . ناریو  نوـنکا  هـک  روهـشم  قدـنخ  هراـنک  رب  تـسا  يژد  ّز ) ُع  ْل  ُن  ِح  )
ص 247) ریبج ، نبا  همانرفس  )

بکوک نصح 

شح ك ) ( ) ص 175 ش 17 ، جـح ، تاـقیم  . ) دومن عیقب  همیمـض  ار  نآ  ناورم  هک  ناـمثع ) نفد  لـحم   ) عیقب نوریب  یغاـب  ترهـش  ِح ) )
بکوک

هوصح

قاور نیا  تشاد . دوجو  اهنآ  رب  ییاهدبنگ  اب  فقسم  ياه  قاور  هک  دوب  یبنلادجسم  لامش  رد  ییاه  نحـص  ینامثع ، نارود  رد  و  ِو ) َح  )
خیرات و . ) دندیدرگ بیرخت  یبنلادجـسم  یلامـش  هعـسوت  رد  دندوب  راوتـسا  اه  هرانک  رد  یعفترم  دنلب و  ییاه  نوتـس  رب  هک  اهدـبنگ  اه و 

ص 261) یمالسا ، راثآ 

یصح

. درک یمر  دومن و  باترپ  هزیرگنس  تارمج  هب  دیاب  ینم  رد  جح  مسارم  رد  و  هزیرگنس . اص ) َح  )

رامجلا یصح 

( یهقف تاحالطصا  گنهرف  ( ) ل  ) تارمج ياه  گنس  ِج ) ْل  َص  َح  )

فذخلا یصح 

ص 110) ش 28 ، جح ، تاقیم  . ) دننکفا یم  دنراذگ و  یم  نخان  تشپ  هک  اه  گیر  تارمج  یمر  رد  َخ ) )

باطح

دنراد هزاـجا  هک  تسا  یناـسک  هلمج  زا  دوـش و  دراو  مرح  هب  جراـخ و  مرح  زا  نآ  شورف  مزیه و  ندروآ  يارب  هک  تـسا  یـسک  ّط ) َح  )
...( و ص 13 ؛ هرمع ، ماکحا  . ) دنوش مرح  دراو  مارحا  نودب 

میطح
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تلیضف نآ  رد  ندناوخ  زامن  هک  تسا  مارحلا  دجسم  ياه  تمسق  نیرت  تفارش  اب  زا  هبعک و  تلیـضف  اب  نکاما  زا  یکی  تایاور  ربانب  َح ) )
هاچ میهاربا و  ماقم  دوسا و  نکر  هلصاف  رد  یـضرف  هریاد  مین  کی  رد   ) میطح طیحم  رادقم و  رد  اما  تسا و  هدش  شرافـس  نادب  هتـشاد و 

یسوق راوید  . 3 تسا . میهاربا  ماقم  . 2 ( 1 .) تسا لیعامسا  رجح  . 1 دـنا : هتفگ  توافت  هب  تسا و  لوق  فـالتخا  لیعامـسا ) رجح  مزمز و 
نکر نیب  هلصاف  . 6 تسا . میهاربا  ماقم  دوسا و  نکر  نیب  هلـصاف  . 5 ( 2 .) تسا هبعک  ِرد  دوسا و  نکر  نیب  هلـصاف  . 4 تسا . لیعامسا  رجح 

اج نآ  رد  میطح  هیمـست  هجو  تسا . لیعامـسا  رجح  میهاربا و  ماقم  دوسا و  نکر  نیب  هلـصاف  . 7 تسا . مزمز  هاچ  میهاربا و  ماـقم  دوسا و 
ار ملاـظ  شنیرفن  هک  دـش  یم  رتمک  ملاـظ  رب  مولظم و  نیرفن  اـب  اـج  نآ  رد  دوب . يروف  شتبوقع  درک  یم  داـی  غورد  دـنگوس  یـسک  رگا 
( لیعامـسا رجح  یـسوق  راوـید  ینعی   ) اـج نآ  تسا . میطح )  ) هتـسکش ادـج و  هللا  تیب  زا  لیعامـسا ) رجح  ینعی   ) اـج نآ  دـنکن . كـاله 

هنهک ياه  سابل  فاوط  ماگنه  هب  یلهاج  بارعا  لیعامـسا ) رجح  رد  ینعی   ) اج نآ  رد  تسا . یگتـسکش  اـنحنا و  ياراد  هدوبن و  میقتـسم 
هدومن و مطح )  ) ماحدزا هثاغتـسا ، اعد و  ندناوخ  يارب  مدرم  اج  نآ  رد  دـش . یم  موطحم )  ) هدوسرف جـیردت  هب  هک  دـنتخادنا  یم  ار  دوخ 
ص 19 و 114؛ ش 8 ، جح ، تاقیم  ص 194 ؛ ج 1 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  ص 53 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) دندرشف یم  ار  رگیدکی 

رجح تنـس  لها  دنا  هتـشون  . 1 ص 202 ) ادـخ ، هناخ  هب  رفـس  زا  شیپ  ياه  ینتـسناد  گـنهرف  و 84 ؛ ص 83  نآ ، رارـسا  جـح و  ماکحا 
هـبعک و برد  ناـیم  لـصاف  دـح  رد  یناـکم  رد  ار  مـیطح  تاـیاور  بـسحرب  عیـشت  لـها  دـنا  هتـشون  . 2 دـنا . هدـیمان  میطح  ار  لیعامـسا 

. دنناد یم  دوسالارجح 

هللا لوسر  هریظح 

ص 70) ورسخ ، رصان  همانرفس   ) پچ بناج  دنیامن  هلبق  هب  ور  نوچ  تسا  یبنلا )  ) دجسم ربنم  يولهپ  رد  ِر ) َح  )

هبوت هرفح 

درک و ترفغم  بلط  دـنوادخ  زا  داتـسیا و  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ ترـضح  هک  تسا  یلحم  اـج  نآ  دـنیوگ  هبعک . رد  کـیدزن  دوب  يا  هرفح 
ص 106) ش 36 ، جح ، تاقیم  . ) تفریذپ ار  شا  هبوت  دنوادخ 

سابع هریفح 

ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم  همان ؛ تغل  . ) مزمز هاچ  ياه  مان  زا  ِر ) َف  ُح  )

بلطملادبع هریفح 

ص 203) ج 1 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  ص 35 ؛ جح ، لامعا  باوث  . ) دیدرگ رفح  ترضح  نآ  تسد  هب  نوچ  تسا  مزمز  ياه  مان  زا 

لح

نآ دیآ 5 . نوریب  مرح  زا  هک  نآ  مارحا 4 . زا  ندمآ  نوریب  مرح 3 . زا  ندمآ  نوریب  هکم 2 . مرح  نوریب  . 1 ندش . لالح  لالح و  ّل .) ِح  )
مارحا زا  ندمآ  نوریب  تقو  دیآ 6 . نوریب  مارحا  زا  هک 

لالح
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( همان تغل  . ) دشاب هدمآ  نوریب  مارحا  زا  هک  یسک  . 2 ندمآ . نوریب  مارح  ياه ) هام   ) زا . 1 َح ) )

قلح

تـسا جـح  رد  مرحم  لیلحت  بابـسا  زا  یکی  دـنیوگ و  ار  رـس  ندیـشارت  هرقب 196 )  ) هلحم يدـهلا  غلبی  یتـح  مکـسوُءر  اوقلحت  ـالو  َح ) )
ریصقت ك ) ( ) مولع گنهرف  )

هلح

دندرک یم  بوذ  نغور  سمح » ( » ك  ) فالخرب جح  مایا  رد  نانآ  دنتسیز . یم  لح  رد  هک  دندوب  مرح  زا  جراخ  لیابق  هلح ، لها  ِّل ) ِح  )
یم اپ  رب  رداچ  دنتفاب و  یم  سابل  وم  مشپ و  زا  دندیلام . یم  نغور  دوخ  رب  دـندروخ و  یم  تشوگ  و  هدناکـشخ ) ریـش  « ) طقا  » كاروخ و 

. دـنداد یم  هقدـص  ار  سابل  شفک و  دـندش  یم  هبعک  لخاد  نوچ  تغارف  زا  سپ  دـندروآ . یم  ياج  هب  کسانم  دوخ  ساـبل  رد  دـندرک .
ص 109) ش ، جح ، تاقیم  . ) دندرک یم  هیارک  سابل  نایسمح  زا  لوا )  ) فاوط يارب  نانآ 

هبعکلا یلح 

يرایـسب هبعک و  رویز  هرابرد  نخـس  وا  دزن  باطخ  نبرمع  تفالخ  نامز  رد  هک  هدش  لقن  دـنتفگ . یم  ار  هبعک  رویز  ِب ) َك  ْل  ُي  ْل  َح  )
هچ دهاوخ  یم  رویز  هبعک  تسا و  رتشیب  ششاداپ  باوث و  ینک  ناناملـسم  هاپـس  فرـص  هتـشادرب  ار  نآ  دنتفگ  یهورگ  دمآ . نایم  هب  نآ 

( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمغیپ رب  نآرق  دومرف  ترـضح  نآ  دیـسرپ . نینمؤملاریما  زا  نآ  هرابرد  درادرب و  تفرگ  میمـصت  رمع  دـنک .
هب ار  نآ  ادـخ  دوب  نآ  رد  زور  نآ  هبعک  رویز  و  تاقدـص ... سمخ ، تمینغ ، ناناملـسم ، لاوما  دوب : روج  راـهچ  اـه  ییاراد  دـمآ و  دورف 

هدیشوپ ناهنپ و  وا  رب  نآ  ياج  ناکم و  درکن و  اهر  ار  نآ  یشومارف  يور  زا  و  دادن ) نآ  رد  فرصت  يارب  يروتـسد   ) تشاذگ دوخ  لاح 
ياـج هب  ار  رویز  میدـش و  یم  اوسر  اـم  يدوبن  وت  رگا  تفگ  رمع  داد . رارق  لوسر  ادـخ و  هک  روط  ناـمه  ار  نآ  راذـگ  اـج  رب  سپ  دوبن ،

ص 1208) هغالبلا ، جهن  . ) تشاذگ دوخ 

مرحلا مامح 

( همان تغل  . ) تسا مارح  يرتوبک  نینچ  راکش  دراد و  نکسم  هنال و  هناخ و  هکم  مرح  رد  هک  يرتوبک  َر ) َح  ْل  ُم  َح  )

سمح

( ءاسمح  ) مرح رد  ناشیا  لوزن  تهج : هب  دـنتفگ  یم  ار  هناـنک ) هلیدـج و  هعازخ و  ینعی  اـهنآ  هب  ناـبوسنم  و   ) شیرق سمح  لـها  اـی  ُح ) )
رد هناخ  هب  راوید  زا  ندمآ  دورف   ) تعاجـش رد  نتـشاد  سمح )  ) تدش نید  رد  نتـشاد  سمح )  ) تدـش ءاسمح )  ) هبعک هب  ناشیا  ياجتلا 

هیلع ) میهاربا ترـضح  دالوا  ار  دوخ  هک  اج  نآ  زا  شیرق  فیاوط  سمح  تازاـیتما  یندرک . خرـس  ياهاذـغ  زا  هدافتـسا  مدـع  ینم و  ماـیا 
فوقو و كرت  . 1 نوچ : دندوب  لئاق  یتازایتما  نیریاس  هب  تبسن  دوخ  يارب  جح  مسارم  رد  دنتسناد  یم  هبعک  نایلاو  مرح و  لها  و  مالسلا )

یم رتشیب  تسیاب  یمن  هفلدزم  هب  هدـنام  یتفاسم  ات  رثکادـح  دـندرک و  یمن  فوقو  تاـفرع  رد  هتفرن و  نوریب  مرح  هقطنم  زا  ناـنآ  هضاـفا .
.2 دنتفر .) یم  هفلدزم  هب  ناهاگماش  دندرک و  یم  فوقو  مرح  فارطا  رد  نانیا  دنتفرگ  یم  رارق  هفرع  رد  ناگدـننک  جـح  نوچ  و   ) دـنتفر

لاح رد  ینم و  مایا  رد  همیخ . رد  تنوکس  . 3 هناخ . برد  زا  هن  دـندش  یم  هناخ  دراو  اه  ماب  تشپ  راوید و  زا  ینم  مایا  رد  راوید . زا  لوزن 
.4 دندرمـش . یم  مارح  ار  ییوم  یمـشپ و  ياهرداچ  رد  ندـش  لخاد  دـندرک و  یم  تنوکـس  گنر  خرـس  مرچ  زا  ییاـه  همیخ  رد  مارحا 
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یمن فرصم  مرح  هایگ  زا  دندروخ و  یمن  تشوگ  دنتخپ و  یمن  هدناکشخ ) ریـش  « ) طقا  » دندرک و یمن  غاد  نغور  اهنآ  صاخ . كاروخ 
مـشپ وم و  زا  اهنآ  صاخ . سابل  . 5 ندـیرخ .) هار  زا  ای  ینامهم  هجو  رب  دـنروخب  مرح  لها  ماعط  زا  تسیاب  یم  مرح  لـها  ریغ  و   ) دـندرک

نیا هب  دوش . ماجنا  سمح  سابل  رد  تسیاب  یم  فاوط  دندرک و  یم  نت  رب  دیدج  سابل  دنتفاب و  یمن  هچراپ  هبنپ  و  زب ) دنفـسوگ و  رتش و  )
ای هیراع  هب   ) سمح زا  هک  دهد  ماجنا  يا  هماج  رد  ار  دوخ  فاوط  نیلوا  تسیاب  یم  دمآ ) یم  هرمع  ای  جـح  هب  راب  لوا  هک   ) سک ره  وحن 

فاوط زا  سپ  متح  روط  هب  تسیاب  یم  درک  یم  فاوط  سمح  ریغ  سابل  اب  تفای و  یمن  سابل  نآ  زا  یـسک  رگا  دشاب و  هتفرگ  هراجا ) هب 
« یقل تایث   » هب اه  سابل  نیا  و   ) نارگید هن  تشاد و  ار  نآ  زا  ددجم  هدافتـسا  قح  دوخ  هن  دـنکفا  رود  هب  هکم  کیدزن  یناکم  رد  ار  سابل 

نیمرح . ) دـیامن فاوط  هنهرب  تسیاب  یم  دـنکفا  رود  ار  نآ  دـشوپب و  مشچ  دوخ  سابل  زا  تساوخ  یمن  یـسک  هچ  نانچ  و  دوب ) فورعم 
ش 4، جح ، تاقیم  یلا 208 ؛ ص 206 ، جح ، باتک  ص 48 ؛ ج 1 ، مالسا ، یلیلحت  خیرات  ص 35 ؛ ج 2 ، هنومن ، ریسفت  ص 39 ؛ نیفیرش ،

...( و ص 108 ؛

اسمح

ص 206) جح ، باتک  همان ؛ تغل  . ) دوب هدش  انب  هایس  هب  لیام  دیفس  راجحا  اب  هک  دنتفگ  یم  ار  هبعک  ُح ) )

لمح

هب ًاحالطـصا  ِل ) َح   ) راد هـلمح  ص 54 ) مالـسا ، قوقح  رد  یلام  ياـه  تازاـجم  . ) دوش یناـبرق  دـیاب  مارحا  تاراـفک  رد  هک  هرب ، َم ) َح  )
. تفرگ یم  تروص  وا  ییامنهار  هب  جح  کسانم  درب و  یم  جح  هب  ار  يا  هدع  هک  دش  یم  هتفگ  جح  ناوراک  سیئر 

هنانح

هنانح نوتس  ك )  ) نامه

هعبس هطئاوح 

ياملع زا  یکی  هک  تسا  هدوب  هنیدم  رد  يا  هناگتفه  ياه  ناتسغاب  ترهش  هعیش  ناطیح  ای  هعبس  قئادح  ای  یبنلا  طئاوح  ای  ِع ) َس  ِط  ِء  َح  )
هب قلعتم  یضارا  نیا  رگید  یلقن  هب  دومن و  هبه  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هب  ریـضَن  ینب  ای  عاُقْنیَق  ینب  زا  قیْریَُخم  مان  هب  دوهی 

گنج نودب  هحلاصم  نوچ  دش و  راذگاو  ترضح  هب  هحلاصم  زا  سپ  هک  دوب  ریضن  ینب  زا  مکـشم  نب  مالـس  هب  قلعتم  ای  ریـضن  ینب  دوهی 
ما هبرـشم   » تشگ و مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز ترـضح  صاخ  ثاریم ) هب  ای   ) فقو هب  ناشیا  زا  دـیدرگ و  بانج  نآ  صاـخ  تفریذـپ  تروص 

ص فقو ، گنهرف  رب  يا  همدـقم  ص 34 ؛ ج 2 ، خیرات ، تایانج  ص 100 ؛ همدقم ، ریـسافتلا ، ۀـجح  . ) تسا تاغاب  نیا  زا  یکی  میهاربا »
...( و 15 و 138 ؛

یبنلا طئاوح 

. هعبس طئاوح  ك )  ) نامه َّن ) ُط  ِء  َح  )

جاوح

( همان تغل   ) رازگ جح  نانز  ّج ) َح  )
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ضایح

. رعشم دح  ك )  ) زا تسا  ییاج 

هریح

(. 2  ) یلع دجسم  ك )  ) ای

ادهشلا یح 

خف يادهش  ك )  ) زا يرگید  ترهش  َه ) ُّش  ُّي  َح  )

هعبس ناطیح 

. هعبس طئاوح  ك )  ) نامه

خ

بایخ نوتاخ 

. دنا هتفگ  ار  همظعم  هکم 

برع نوتاخ 

( تاغللا ثایغ  گنهرف  يدیشر ؛ گنهرف   ) همظعم هکم  زا  هیانک 

تانئاک نوتاخ 

( همان تغل  يدیشر ؛ گنهرف   ) همظعم هبعک  . 2 همان ) تغل  عطاق ؛ ناهرب   ) همظعم هکم  . 1

. نیفیرشلا نیمرحلا  مداخ  َم ) َر  َح  ْل  ُم  ِد   ) نیمرحلا مداخ 

نیا زا  سپ  ینامثع . نیطالس  بقل  . 2 دراد .) تموکح  يدوعس  ناتسبرع  رب  رضاح  لاح  رد  هک   ) دوعس لآ  نیطالس  زا  دهف  کلم  بقل  . 1
ار دوـخ  تفـالخ  ناوـنع  یـسابع  هفیلخ  نـیرخآ  دـیدرگ و  حـتف  يرجه  لاـس 923  رد  هرهاـق  تفاـی و  ـالیتسا  رـصم  رب  میلـس  ناطلـس  هک 
. دـنتفرگ ار  نیفیرـشلا ) نیمرحلا  مداخ   ) نیمرحلا مداخ  بقل  نامز  نیا  زا  دـندش  طلـسم  مالـسا  يایند  رب  زاجح و  رب  ناکرت  تشاذـگاو و 

هدجـس یهلا  هاگرد  هب  نیفرـشلا » نیمرحلا  مداخ   » تفگ یم  هک  دینـش  دوخ  دیجمت  رد  ار  نارنخـس  هتفگ  میلـس »  » هک یماگنه  دـنا  هتـشون 
هب شندـش  بقلم  زا  وا  تشاد .» ینازرا  ار  نیفیرـشلا  نیمرحلا  مداخ  راـختفا  نم  هب  هک  مرازگ  رکـش  ار  راـگدرورپ  : » تفگ درازگ و  رکش 

ش جح ، تاقیم  ص 61 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  ناتـسبرع ؛ لیذ  یـسراف ، فراعملا  ةریاد  . ) دومن ینامداش  يدنـسرخ و  زاربا  نیمرحلا » مداخ  »
ص 113) ، 31

نیفیرشلا نیمرحلا  مداخ 
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نیفیرشلا نیمرحلا  مداخ 

نیمرحلا مداخ  (ك )

ءارمح هماخ 

ءارمح ماخر  ك ) ( ) ص 234 ج 1 ، همالع ، هرصبت  حرش  همجرت و  . ) تسا هبعک  رد  هک  خرس  مرن  گنس  َح ) ِء  ِم  )

لیئربج هناخ 

لیئربج ماقم  ك )  ) زا تسا  يریبعت 

ادخ هناخ 

همظعم هبعک  مارحلادجسم 3 . دجسم 2 . . 1

هبعک هناخ 

هبعک ك )  ) نامه

هواخ

. دومن تخادرپ  دیاب  ناتسبرع  هب  ندش  لخاد  ماگنه  هک  تسا  يا ) هیدورو   ) یلوپ هوخا . ِو ) )

فذخ

. تسا هرمج  یمر  رد  تابحتسم  زا  یکی  هک  تسا  نتخادنا  ار  نآ  هبابس  تشگنا  نخان  اب  ندراذگ و  ماهبا  تشگنا  نطاب  رب  ار  گنس  َخ ) )
ص 132) ج 1 ، هعمل ، )

یمازخ

یمازخ هایگ  ك )  ) ای

تیزلا هنازخ 

...( و ص 99 ؛ ورسخ ، رصان  همانرفس  . ) تسا لیدانق  نغور و  عمش و  ردناو و  مارحلادجسم  تحاس  رد  تسا  يا  هناخ  َّز ) ُت  َن  ِخ  )

هبعکلا ۀنازخ 

ای عاتم  سک  ره  و  دـیدرگ . انب  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ترـضح  نامز  رد  هک  عرذ  هس  قمع  هب  هاـچ  دـننام  تسا  هدوب  يا  هرفح  ِب ) َك  ْل  )
درک انب  دیدجت  هبعک  رد  شیرق  هک  یماگنه  دـش . یم  يرادـهاگن  هرفح  نآ  رد  تشاد  یم  میدـقت  هبعک  هب  يا  هرقن  الط و  ریرح و  هچراپ 

ص 34) هبعک ، . ) دیدرگ مودعم  هاچ  نآ  درک  انب  دیدجت  ار  هبعک  ریبز  نب  هللادبع  هک  یماگنه  دندرک و  بصن  نآ  رد  ار  لبه 
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شیرق ءارضخ 

ص 107) ش 3 ، جح ، تاقیم   ) دنتفگ یم  ار  هکم  رهش  نینکاس  مدرم و  رتشیب  شیرق ، تیعر  ای  ناگدنب  َخ ) )

عادو هبطخ 

هفیلخ ار  مالسلا ) هیلع  ) یلع ریما  ترضح  نآ  رد  دناوخ و  عادولا  ۀجح  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  هک  يا  هبطخ  َو ) )
( همان تغل  . ) درک دوخ 

نوجحلا مطخ 

ص 108) ش 15 ، جح ، تاقیم   ) تسا نیمز  هب  هوک  زا  رب  نایم  یهار  مطخ  و  تسا ، نایکم  ناتسروگ  هدنریگرب  رد  ُح ) ْل  ُم  َط  َخ  )

عطقملا لخ 

ار گنس  ياه  هعطق  ناکم  نیا  زا  هبعک  میمرت  يارب  ریبز  نب  هللادبع  هک  تسا  نیا  هیمست  هجو  قارع . تمس  زا  هکم  مرح  َّط ) َق  ُم  ْل  ُّل  ِخ  )
ص 130) هکم ، راثآ  خیرات و  . ) دودح نیا  رد  تسا  یهوک  مان  عطقملا »  » زین دومن و  یم  لمح  هبعک  ترامع  رما  يارب 

ماقم فلخ 

ص ش 36 ، جـح ، تاقیم  . ) دـنا هدـیزگرب  ار  ماقم ) تشپ  « ) ماقم فلخ   » ترابع فاوط  زامن  لحم  زا  ریبعت  رد  ام  ياـهقف  رتشیب  َم ) ِف  َخ  )
(103

هبعک قولخ 

نغور و اب  دنزپ  دنبوک و  هک   ) مرن هفرق  لفنرق و  نانـشا و  هریرذلا و  بیـضق  اب  طولخم  تسا  نارفعز  زا  نآ  هدمع  شخب  هک  يا  هدام  َخ ) )
یسراف هقف  . ) تسا هدش  انثتسا  مارحا  لاح  رد  شوخ  يوب  تمرح  زا  دنیامن و  یم  وبـشوخ  هدام  نیا  اب  ار  هبعک  و  دننک ) دولآ  لُگ  بالگ ،

...( و ص 114 ؛ ج 3 ، كردم ، اب 

ریدغ مخ 

مخ ریدغ  ك )  ) نامه

دالبلا ریخ 

( همان تغل   ) تسا هنیدم  زا  هیانک  تسا 2 . هکم  زا  هیانک  . 1 ِب ) ْل  ُر  َخ  )

هریخ

ص 117؛ نیفیرش ، نیمرح  همان ؛ تغل  . ) تسا يدایز  تاریخ  ياراد  رهـش  نیا  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هرونم  هنیدم  مان  ِر ) َي  ِخ  ( ) ِر َّي  َخ  )
ص 164) ش 7 ، جح ، تاقیم 
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رفصالا ةریخ 

( همان تغل   ) هکم ياه  هوک  زا  یکی  مان  َف ) َا  ْل  ُت  َر  َخ  )

 ) دودملا ةریخ 

( همان تغل  . ) تسا هکم  ياه  هوک  زا  یکی  مان  َم )

فیخ

فیخ دجسم  ك )  ) نامه

هنامج همیخ 

نایفـس يارب  مالـسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  ترـضح  رتخد  هنامج  هک  ارچ  تسا ، هدوب  فورعم  هنامج  همیخ  هب  ًالبق  میعنت  دجـسم  ناکم  ِن ) َج  )
ص 133) مالسا ، راثآ  خیرات و   ) دروآ ایند  هب  يدنزرف  ناکم  نیا  رد  ثراح  نب 

د

مرح هریاد 

مرح عاعش  هک  یطاقن  تسا و  هکم  مرح  دودح  هدننک  صخشم  هک  همظعم  هکم  فارطا  رد  اه  تاقیم  هریاد  زا  رت  کچوک  تسا  يا  هریاد 
ای هیبیدح  قرـش ،) رد   ) هنارعج بونج ،) رد   ) هرمن لامـش ،) رد   ) میعنت زا : دنترابع  اه  لقن  قبط  دننک . یم  صخـشم  ییایفارغج  ظاحل  هب  ار 

(. برغ رد   ) نیملع

فاوط هریاد 

دیاب فاوط  دشاب و  یم  صخـشم  هایـس  ياهرمرم  اب  نیمز  يور  رب  نآ  طیحم  هک  هبعک  هناخ  درگادرگ  هک  تسا  يا  هریاد  فاطم ، هریاد  ای 
. میهاربا ماقم  هبعک و  راوید  نایم  لصاف  دح  تسا . رتم  دودح 13  هناخ  راوید  زا  فاطم  دح  دریگ . تروص  هریاد  نیا  نورد  رد 

هبعک هریاد 

. مرح هریاد  مارحلادجسم . هریاد  تیقاوم . دننام  هبعک  رب  طیحم  تسا  يا  هریاد 

فاطم هریاد 

فاوط هریاد  ك )  ) نامه

تیقاوم هریاد 

اه تاقیم  هریاد  ك )  ) نامه
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اه تاقیم  هریاد 

دیاب هک  یعـضاوم  زا  کی  ره  . ) دوش مرحم  هک  نیا  رگم  دنک  روبع  نآ  زا  دـیابن  هکم  هب  هدـنوش  دراو  هک  تسا  يا  هریاد  تیقاوم ، هریاد  ای 
(. تسا روهشم  تاقیم  هب  دش  مرحم  تسب و  مارحا  نآ  رد 

راد

ص 117) نیفیرش ، نیمرح  ص 1064 ؛ همدقم ، ریسافتلا ، ۀجح  . ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  رشح 9 )  ) ردلاو ءوبت  نیذلاو 

راربالا راد 

نیمرح ص 165 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) تسا راصنا  نیرجاهم و  نوچ  مه  هتـسیاش  ياه  ناسنا  هاگیاج  هک  تسا  هنیدـم  یماسا  زا  َا ) ْل  ُر  )
ص 117) نیفرش ،

بویا وبا  راد 

دودح دومرف  ترجه  هنیدم  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  یتقو  یبنلادجـسم و  یقرـش  بونج  هیواز  رد  هنیدم  رد  دوب  ییارس 
ص یمالسا ، راثآ  خیرات  . ) دیدرگ بیرخت  يرمق  يرجه  لاس 1407  هب  يدوعس  نارود  رد  بویا  وبا  هناخ  دیزگ . تماقا  نآ  رد  هام  تفه 

(303

بلاطوبا راد 

لحم زین  ریما و  ترـضح  بلاطوبا و  ترـضح  یگدنز  لحم  یبنلا  دـلوم  يرتم  دـنچ  رد  مشاه  ینب  لزانم  يادـتبا  رد  هکم  رد  دوب  ییارس 
خیرات و . ) دش بیرخت  هورم  افص و  تشپ  نادیم  هعسوت  رد  يدوعـس  نارود  رد  نیعمجا ،) مهیلع  هللا  تاولـص  ) مرکا ربمایپ  یگدنز  دشر و 

ص 96) یمالسا ، راثآ 

فسوی وبا  راد 

ءاضیبلا راد  (ك )

مایخالا راد 

ص 117) نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  یماسا  زا  َا ) ْل  ُر  )

مقرالا راد 

هیلع هللا  یلص  ) مرکا لوسر  هناخ  نیا  رد  هک  ارچ  دمآ  یم  رامش  هب  نایجاح  هاگترایز  افص و  هوک  هنماد  رب  هکم  رد  دوب  يا  هناخ  َق ) َا  ْل  ُر  )
روـصنم تسد  هب  يرجه  لاس 555  رد  هلمج  زا  فلتخم  ياه  لاـس  رد  ارـس  نیا  دومن . یم  توعد  مالـسا  هب  یناـهن  ار  مدرم  ملـسو ) هلآو 

، دجسم هعـسوت  حرط  رد  هک  يرمق  يرجه  لاس 1395  ات  دیدرگ  هناخباتک  هب  لدـبماهدعب  دـیدرگ و  ریمعت  لصوم  ماش و  ریزو  یناهفـصا 
هک نآ  رطاخ  هب  مقرالا » تیب   » ای مقرـالا ، راد  . 1 تسا . هتـشاد  یفلتخم  ياه  مان  یتاهج  هب  هناخ  نیا  تشگ . بیرخت  ياه  يدوعـس  طسوت 
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نیمهد ای  نیمتـشه  ای  نیمتفه  وا  یگلاـس ) داتـشه  زا  شیب  رد  يرجه  لاـس 55  هب  یفوتم  « ) مقرـالا یبا  نب  مقرا  هللادـبع  وبا   » هب دوب  قلعتم 
يردـب و هباحـص  زا  هیلوا و  نیرجاهم  زا  وا  دوشگ . ناـشیا  يور  هب  ار  هناـخ  رد  هللا  لوسر  راـک  یتخـس  رد  دروآ و  مالـسا  هک  دوب  یـسک 
، نارزیخلا راد  . 3 دومرف . یم  توعد  مالـسا  هب  ار  مدرم  هناـخ  نیا  رد  هللا  لوسر  نوـچ  مالـسالا ، تیب  . 2 دوب . ترـضح  تاقدص  يدصتم 
ار هناخ  نی  یلقن ا  هب  و   ) دیـشخب نارزیخ  شرـسمه  هب  ار  نآ  زین  وا  داد و  يدـهم  شدـنزرف  هب  دـیرخ و  ار  هناخ  نیا  یـسابع  روصنم  نوچ 

خیرات ص 289 ؛ ج 3 ، افلخ ، خیراوتلا ، خسان  ص 44 ؛ ج 5 ، حوتفلاوبا ، ریـسفت  . ) دش موسوم  نارزیخلاراد  هب  سپ  نآ  زا  و  دیرخ ) نارزیخ 
( مقرا لیذ  همان ، تغل  مقرا ؛ لیذ  یسراف ، فراعملا  ةریاد  ص 77 ؛ مجع ، راثآ  ص 94 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 98 ؛ مالسا ، ربمایپ 

هنعالا راد 

ص هنیدم ، هکم و  ییایفارفج  خیرات  . ) دوب یگنج  ياه  بکرم  مانغا و  ماشحا و  شیرق و  ناروتس  روما  هرادا  هکم و  بصانم  زا  ّن ) ِع  َا  ْل  )
(117

نامیالا راد 

ۀنیدملا تسا : هدمآ  ثیدح  رد  و  تسا ، هنیدـم  یماسا  زا  رـشح 9 )  ) مهیلا رجاه  نم  نوبحی  مهلبق  نم  نامیالاو  رادلا  اوءوبت  نیذـلاو  ْل ) )
ص 249) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) نامیالا راد  مالسالا و  ۀبق 

ءاضیبلا راد 

هب دومن و  يرادیرخ  لیقع  نادنزرف  زا  جاجح ) ردارب   ) یفقث فسوی  نب  دمحم  ار  یبنلا ) دـلوم   ) لوسر ترـضح  دـلوت  لحم  هناخ  َب ) ْل  )
هدیـشک چـگ  زین  ار  نآ  فارطا  هتخاس و  چـگ  زا  ار  نآ  هک  اریز  داهن ، دیفـس ) هناخ   ) ءاضیبلا راد  ار  نآ  مان  تخاس و  قحلم  شیوخ  هناـخ 

ص 155) ش 3 ، جح ، تاقیم  . ) تفای ترهش  فسوی  وبا  هناخ  هب  سپ  نآ  زا  دوب و  دیفس  گنر  هب  نامتخاس  یمامت  هجیتن  رد  دندوب و 

نارزیخلا راد 

مقرالا راد  ك ) ( ) ُز َخ  ْل  )

هرافسلا راد 

هکم و ییایفارغج  خـیرات  . ) دوب داـصتقا  گـنج و  حلـص و  يارب  راوجمه  ياـهروشک  هب  ریفـس  نداتـسرف  تسا و  هکم  بصاـنم  زا  ِر ) َّس  )
ص 117) هنیدم ،

همالسلا راد 

تاقیم ص 117 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  . ) دومن ظـفح  هرونم  هنیدـم  رد  ار  شا  یمارگ  لوسر  ناحبـس  يادـخ  تسا . هنیدـم  یماـسا  زا  ِم ) َّس  )
ص 165) ش 7 ، جح ،

هنسلا راد 

ص نیفیرـش ، نیمرح  . ) هدیـشوپ لمع  سابل  هدـش و  نیودـت  اج  نآ  رد  ادـخ  نوناق  تعیرـش و  هک  یلحم  تسا . هنیدـم  یماسا  زا  ِّن ) ُّس  )
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ص نیفیرـش ، نیمرح  . ) هدیـشوپ لمع  سابل  هدـش و  نیودـت  اج  نآ  رد  ادـخ  نوناق  تعیرـش و  هک  یلحم  تسا . هنیدـم  یماسا  زا  ِّن ) ُّس  )
ص 165) ش 7 ، جح ، تاقیم  117 ؛

يروشلا راد 

دـسا لاجر  تروشم  دـیدب و  اوص  اب  شیرق  مهم  ياهراک  تشاد و  رارق  دـسا  ینب  تسد  رد  هک  تسا  هکم  یعاـمتجا  بصاـنم  زا  ار ) ُّش  )
ص 116) هنیدم ، هکم و  ییایفارفج  خیرات   ) تفرگ یم  ماجنا 

افصلا راد 

( جاردننآ گنهرف  . ) تسا هبعک  هناخ  َّص ) )

هفایضلا راد 

نارـس ناـنامهیم و  صوصخم  اـج  نیا  تسا ، هتخاـس  نآ ) یخیراـت  راـثآ  بیرخت  اـب   ) سیبـق وبا  هوک  رب  دوعـس  لآ  هک  يرـصق  ِف ) ّض  )
ص 105 و 106) یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) تسا یجراخ  ياهروشک 

 ) نافیضلا راد 

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  نانامهم  ییاریذپ  تفایض و  لحم  هک  نیا  تبسانم  هب  هنیدم ) رد   ) فوع نب  نمحرلادبع  هناخ  َّض )
لزنم نتخاس  تهج  تشاد  رارق  عیقب  یبرغ  تمس  رد  هک  ار  یعیـسو  نیمز  هنیدم  هب  دورو  زا  سپ  ترـضح  نآ  یخیرات  دهاوش  قبط  دوب .

و دوب ، فوع  نب  نمحرلادـبع  هب  قلعتم  اه  لزنم  نیا  زا  یکی  هک  داد  رارق  هباحـص  زا  نیرجاهم  زا  یکی  رایتخا  رد  ار  يا  هعطق  ره  عیطقت و 
ص 109) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) دیدرگ ثادحا  هطقن  نیا  رد  هک  تسا  يا  هناخ  نیلوا  وا  هناخ 

هلجعلا راد 

راد زا  شیپ  دنیوگ  یم  دـنناد و  یم  شیرق  يانب  نیتسخن  ار  نآ  دعـسونب )  ) وا نادـناخ  هک  هکم  رد  دوب  دعـس  نب  دیعـس  هناخ  ِل ) َج  َع  ْل  )
( همان تغل  . ) تسا هدش  هتخاس  هودنلا 

هلجعلا راد 

ص 101) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) دش بیرخت  يدوعس  نارود  رد  تشاد و  رارق  هورم  افص و  تمس  رد 

هرامعلاراد

نییآ هبعک و  مارحلادجـسم و  ریمعت  میمرت و  انب و  ظفح  رد  تبقارم  يداـبآ و  نارمع و  یناـبهگن و  تهج  تسا  هکم  بصاـنم  زا  ِر ) ِع  ْل  )
ص 117) هنیدم ، هکم و  ییایفارغج  خیرات  . ) دوب شیرق  تیدب  هک  نیدراو  نیدفاو و  فاوط  جح و 

حتفلا راد 

ص 117) نیفیرش ، نیمرح   ) تسا هنیدم  یماسا  زا  َف ) ْل  )

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 549 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


هبقلا راد 

. تشاد رارق  شیرق  رظن  ریز  هریغ و  ریت و  رپس و  ریـشمش و  رداچ و  زا  دوب  هناخ ) هحلـسا   ) هحلـسا رابنا  تسا و  هکم  بصاـنم  زا  ِّب ) ُق  ْل  )
هبعک بصانم  ك ) ( ) ص 117 هنیدم ، هکم و  ییایفارغج  خیرات  )

ءارقلا راد 

رد تسیز . یم  هکم  رد  دوب و  مالـسا  فلاخم  ياه  یـشیرق  زا  وا  دوب . نآرق  نایراق  هاگیاپ  هک  هنیدـم  رد  لفون  نب  ۀـمَرْخَم  هناـخ  ّر ) ُق  ْل  )
هناخ دش  رشیب  ناشدادعت  یتقو  اما  دیماجنا  لوط  هب  يرجه  مراهچ  لاس  دودح  ات  هک  دنتسیز  یم  اج  کی  هفـص  لها  اب  نآرق  نایراق  لیاوا 

ص 246) نآرق ، خیرات  . ) تشگ ءارقلا  راد  نآ  مان  هک  يروط  هب  دنتخاس  هاگیاپ  ار  وا 

هوسکلا راد 

ص 175) ش 16 ، جح ، تاقیم  . ) دومن انب  هکم  رد  دجن  زاجح و  ناطلس  زیزعلادبع  هک  هبعک  هدرپ  هیهت  هاگراک  َو ) ِك  ْل  )

راتخملا راد 

ص ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) دومن رایتخا  دوخ  مود  هاگلزنم  ار  هنیدم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تسا . هنیدم  ياه  مان  زا  ُم ) ْل  )
(165

يدتنملا راد 

هودنلاراد ك )  ) تیلهاج رد  یتروشم  يا  هسسؤم  اد ) َت  ُم  ْل  )

نیرجاهملا راد 

هک دوش  یم  ردابتم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ رـصع  رد  هنیدم  رهـش  رتشیب  تسا  هدمآ  يوبن  ثیدح  رد  هک  هژاو  نیا  زا  ِج ) ُم  ْل  )
ص 301) ج 3 ، یسایس ، هقف  . ) تسا هدوب  نیرجاهم  یگدنز  عامتجا و  لحم 

هغبانلا راد 

ترضح نفد  لحم  ترهـش  هغبان و  مان  هب  هلیبق  نیا  زا  یـصخش  هب  قلعتمو  راجن  ینب  هلیبق  ياه  هناخ  نایم  رد  هنیدم  رد  يا  هناخ  ِغ ) ِب  ّن  )
راجن و ینب  هلیبق  نایم  یـشیوخ  موق و  هقباس  تبـسانم  هب  ترـضح  نآ  تسا . ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  یمارگ  ردپ  هللادبع 
زا دـیدرگ و  ضیرم  اج  نامه  رد  یلو  دـش  دراو  هلیبق  نیا  هب  هنیدـم  رد  ماش  رفـس  زا  تعجارم  ماگنه  هب  بهو و  تنب  نمآ  ترـضح  هلیبق 
زین یبنلا » یبا  تیب   » هب هک  هغبانلا  راد  دـش . هدرپس  كاخ  هب  هغبانلا ) راد   ) هناخ نامه  لخاد  رد  راگزور  نآ  لاور  قبط  شرکیپ  تفر و  ایند 

ار بانج  نآ  رازم  نارئاز ، رخاوا  نیا  ات  تشاد و  رارق  مالـسلاراد  لباقم  هخانم  نابایخ  رد  لاوطلا » لاقز   » مان هب  يا  هچوک  رد  دـش  فورعم 
ربارب 1355  ) يرمق يرجه  لاس 1396  رد  و  دـش . هتخاس  یللجم  روط  هب  بانج  نآ  هاگمارآ  اـه  یناـمثع  ناـمز  رد  دـندرک . یم  تراـیز 
رواجم و رازاب  اه و  هچوک  مامت  یسمش )؟  1363  ) ریخا تاونس  رد  دش و  مادقا  هاگمارآ  بیرخت  هب  زیزعلادبع  نب  دلاخ  نامز  رد  یسمش )

يامنهار ص 322 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) دشاب یمن  یقاب  هچوک  نابایخ و  زا  يرثا  چیه  هکنیا  تشگ و  حطـسم  بیرخت و  هکرابم  هعقب 
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ص 108) ش 22 ، جح ، تاقیم  ص 317 ؛ يرقلا ، ما  يوس  هب  ص 59 ، مالسا ، ربمایپ  خیرات  ص 185 ؛ ج 5 ، نیفیرش ، نیمرح 

هودنلا راد 

میعز طسوت  ار  هودـنلا  راد  سیـسأت  هبعک . هناـخ  یبرغ  لامـش  رد  عقاو  تسا  هکم  رد  شیرق  لـیابق  ییاروش  نمجنا  ناـکم  ترهـش  ِو ) َّن  )
یم ییاهانب ) نیلوا  ءزج  ای   ) انب نیلوا  ار  نآ  دنا و  هتفگ  بالک  نب  یَُصق  ینعی  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  يالعا  دج  شیرق 

نمجنا هکم ، خـیرات  رد  ینالوط  يا  هقباـس  اـب  لـحم  نیا  دـش و  یم  زاـب  هبعک  يوس  هب  هودـنلا  راد  ِرد  تخاـس . هکم  رد  شیرق  هک  دـنناد 
، یگنج حالس  ییوشانز ، هب  طوبرم  یمهم  روما  هودنلا  راد  رد  دنا ) هدرک  رکذ  دص  ات  هاگ  فلتخم و  ار  ناشدادعت  هک   ) دوب لیابق  ناگرزب 
هب مالسا  روهظ  نراقم  نآ  یتسرپرـس  دمآ و  یم  رد  ارجا  هلحرم  هب  تقفاوم  زا  دعبو  دیدرگ  یم  حرطم  یعامتجا  نوئـش  ناگرزب و  هلماعم 

یـصاخ تیمها  زا  نانچمه  هکم  حـتف  زا  لبق  تثعب و  هلاس  هدزیـس  نارود  رد  هودـنلا  راد  دوب . راّدـلا ) ُدـْبَع  ینب  زا   ) هحلط نب  نامثع  تسد 
لتق تهج  سپس  یعامتجا و  يداصتقا  هرصاحم  تهج  مالـسا  ربمایپ  هیلع  یموش  تامیمـصت  هک  دوب  اج  نیا  رد  یلقن  هب  و  دوب . رادروخرب 

رد هیواعم  دوبن . رادروخرب  ینادـنچ  رابتعا  زا  ترـضح  زا  سپ  نارود  رد  هناخ  نیا  دـیدرگ . ترجه  هب  رجنم  هک  دـش  هتفرگ  ترـضح  نآ 
رد زین  وا  زا  دعب  دیزگ و  یم  نکـسم  اج  نآ  رد  دمآ  یم  هکم  هب  هاگره  دـیرخ و  رادـلا  دـبع  دالوا  زا  ار  هودـنلا  راد  دوخ  تنطلـس  نارود 

نآرق لحم  هودـنلا  راد  جـح  مسوم  ریغ  رد  یلو  دـنتفر  یم  زامن  فاوط و  هب  اج  نآ  رد  ًالومعم  دوب و  ارما  افلخ و  لوزن  لـحم  جـح  مسوم 
هرود رد  ناکم  نیا  دش . مارحلادجسم  همیمض  شنادنزرف ، کلملادبع و  طسوت  مارحلادجسم  هعسوت  رد  هودنلا  راد  زا  یشخب  دوب . اه  هراپ 

هب ار  هودـنلا  راد  يرجه ، ای 284 )  ) لاس 280 هب  یـسابع  دـضعتم  نامز  رد  لقن  قبط  دوب . هکم  نامکاح  افلخ و  تماـقا  لـحم  زین  یـسابع 
ار هودنلا  راد  ياهرد  اهدعب  دندرک . لیدبت  دجسم  هب  ار  ناکم  نآ  مصتعم  روتـسد  هب  ای  دنتخاس و  مارحلادجـسم ) لخاد   ) يدجـسم لکش 

تاـتویب همیمـض  جراـخ و  لقتـسم  دجـسم  تروـص  زا  هودـنلا  راد  هک  يروـط  هب  دـنداد  هعـسوت  دـش  یم  زاـب  مارحلادجـسم  يوـس  هب  هک 
نآ ياـج  هب  دومن و  بارخ  ار  نآ  هکم  ریما  يرجه  لاس 957  رد  دنیبب . ار  هبعک  اج  نیا  زا  تسناوت  یم  رازگزامن  تشگ و  مارحلادجـسم 

. تسا هدش  مارحلادجسم  ءزج  تسین و  نآ  زا  يرثا  چیه  رضاح  لاح  رد  تخاس و  نارازگزامن  دجسم و  ماما  تهج  ینامتخاس 

هرجهلا راد 

ص 941) رارسالا ، فشک  تسرهف  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  یماسا  زا  ِر ) ِه  ْل  )

هبعکلا ربد 

هبعک تشپ  ك )  ) نامه ِب ) َك  ْل  ُر  ُب  ُد  )

جرد

( هبعک لیذ  یـسراف ، فراعملا  ةریاد   ) دـننک یم  هدافتـسا  نآ  زا  هبعک  نورد  هب  نتفر  يارب  هک  تسا  یکرحتم  ناکلپ  مان  جردـم »  » ای َر ) َد  )
یم تسا  ضیرع  يربـنم  هیبـش  هـک  یگرزب  یـسرک  ندروآ  هـب  ناـشیا  زا  یکی  دـنیآ و  یم  شیپ  هبیـش  ینب  ناـمدود  زا  هناـخ  ناراد  هدرپ 

گرزب هرقرق  راـهچ  دـنراد و  یم  راوتـسا  نیمز  رب  ار  نآ  هک  تسا  یبوچ  ییاـه  هیاـپ  لیطتـسم و  هلپ  هن  ار  كرحتم ) ناـکلپ  نیا  . ) دزادرپ
تاذاحم رد  نآ  نیریز  هلپ  دسر و  یم  هبعک )  ) میرک تیب  هب  ات  دوش  یم  هدـیناشک  نیمز  رب  اهنآ  هلیـسو  هب  هک  دراد  نهآ  قرو  هب  هدیـشوپ 

كرابم لفق  دـیلک  تئیه و  شوخ  رظنم و  ابیز  تسا و  لاسنهک  يریپ  هک  نایبیـش  سیئر  هاگ  نآ  دریگ ، یم  رارق  هبعک  ِرد  كرابم  هناتـسآ 
تـسد هب  گنر  هایـس  يا  هدرپ  تسوا و  هارمه  هک  ناراد  هدرپ  زا  یکی  دور و  یم  رادـخرچ ) ناـکلپ   ) نآ زارف  رب  دراد  تسد  هب  ار  هبعک ) )
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ابق و هماج . ریز  نهاریپ . ِد )  ) عرد ص 129 و 130 ) ریبج ، نبا  همانرفس  ... ) دیاشگ یم  ار  رد  هتسجخ  نآ  نایبیـش  سیئر  هک  یماگنه  دراد 
ص جح ، کسانم   ) دنشوپب ار  اه  سابل  هنوگ  نیا  تسا  مارح  نادرم  رب  ددرگ و  لخاد  وا  تسد  رد  یناسنا  ياه  تسد  هک  تسا  یسابل  ره 

(94

يرایتخا كرد 

رعشم يرایتخا  فوقو  زا  تسا  ترابع  رعشم ، يرایتخا  كرد  تافرع 2 . يرایتخا  فوقو  زا  تسا  ترابع  تافرع ، يرایتخا  كرد  . 1

يرارطضا كرد 

يرارطضا فوقو  زا  تسا  ترابع  رعـشم ، يرارطـضا  كرد  تافرع 2 . يرارطـضا  فوقو  زا  تسا  ترابع  تاـفرع ، يرارطـضا  كرد  . 1
رعشم

فوقو كرد 

ل)  ) رعشم فوقو  كرد  تافرع . فوقو  كرد 

نیفوقو كرد 

هب تبسن  نایجاح  دنراد و  يرارطضا  يرایتخا و  فقوم  ود  مادک  ره  رعشم  تافرع و  تسا . رعـشم  فوقو  تافرع و  فوقو  كرد  َف ) ُو  )
كرد رعـشم 4 . يرایتخا  كرد  تافرع 3 . يرارطـضا  كرد  تافرع 2 . يراـیتخا  كرد  . 1 دـنوش : یم  مسق  تـشه  فوـقو  ود  كاردا 

رعشم 8. يرارطضا  تافرع و  يرایتخا  كرد  رعشم 7 . تافرع و  يرایتخا  كرد  رعشم 6 . تافرع و  يرایتخا  كرد  . 5 رعشم ، يرارطضا 
ص 178) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف  . ) رعشم يرایتخا  تافرع و  يرارطضا  كرد 

ءاضیبلا ةرد 

ص 53) هبعک ، ناغمرا  . ) دوب فافش  قارب و  دیفس و  ادتبا  رد  هک  دوسالارجح  مان  َب ) ْل  ُت  َر  ُد  )

نوراه هرد 

نوراه هبق  (ك )

ادخ تسد 

ص 166) هبعک ، ناغمرا  . ) دنمان ار  دوسالارجح »  » حالطصا رد 

اعد

تمحر هوک  ك )  ) نامه

هفرع ياعد 
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زا یهورگ  اب  هک  یلاح  رد  ترضح  نآ  دندناوخ . تافرع  رد  هفرع  زور  رد  مالسلا ) هیلع  ) ءادهشلادیس ترضح  هک  تسا  يروهـشم  ياعد 
ور ربارب  رد  ار  اه  تسد  دندینادرگ و  هبعک  يوس  هب  ار  كرابم  يور  دنداتسیا و  هوک  پچ  بناج  رد  دوخ  نایعیـش  نادنزرف و  تیب و  لها 

ج ءادهشلا ، دیس  ترـضح  خیراوتلا ، خسان  نانجلا ؛ حیتافم  ... ) هئاضقل سیل  يذلا  هللادمحلا  دندناوخ : ار  اعد  نیا  ینیکـسم  دننام  دنتـشاد ،
ص 285) ، 4

تاوغالا ۀکد 

يارب یهاگیاج  لحم  نیا  اریز  ناثدـحم ، ناـخروم و  حالطـصا  رد  تسا  یبنلادجـسم  رد  هفـص ) لـها  لـحم   ) هفـص ناویا  َا ) ْل  ُت  َّك  َد  )
یم ناخروم  زا  یخرب  ص 129 ) ش 27 ، جح ، تاقیم  ص 109 ؛ ج 1 ، یـسانش ، هنیدـم  . ) تسا هدوب  هراچ  يوج  تسج و  رد  ناگراچیب 
هفـص ناکم  قرـش  رد  هک  تسا  يا  هفـص  اج  نآ  هک  تسا  نیا  تقیقح  هک  نآ  لاح  تسا  هدوب  هفـص »  » ناکم تاوغالا  ۀکد  هک  دـنرادنپ 

ص 57) يوبن ، فیرش  دجسم  هعسوت  ریمعت و  . ) داد هعسوت  ناکم  نیا  ات  ار  يوبن  دجسم  کلملادبع  نب  دیلو  هک  یماگنه  هدش  عقاو 

تاوقالا ۀکد 

ینامثع بارحم  ك )  ) نامه َا ) )

هلد

. تشاد هدهع  هب  ار  مارحلادجسم  يوبن و  دجسم  هرادا  راک  یتدم  هک  تسا  یتکرش  مان  ّل ) َد  )

لیلد

دنراد يرتفد  کی  ره  نانیا  دنا . هنیدم  نارئاز  عضو  هب  یگدیـسر  رومأم  هنیدم  مکاح  فرط  زا  هک  دوش  یم  هتفگ  يدارفا  هب  روزم »  » ای َد ) )
نیا زا  یکی  هب  ار  اه  همانرذـگ  دـیاب  هنیدـم  هب  دورو  اب  نارئاز  دوش . یم  هدـیمان  ةرایزلا » جـحلا و  ةرادا   » و هدوب ) رذوبا  عراش  رد  رثکا  هک  )

نیرومأم رهـش  لخدـم  رد  هک   ) ار هنیدـم  رهـش  هب  دورو  خـیرات  هتفرگ ، ار  همانرذـگ  دنتـسه  رتاـفد  نآ  رد  هک  یناگدـنیامن  اـت  هدرب  رتاـفد 
ار تکرح  زور  هداد و  دیـسر  هتـشاد و  هگن  دوخ  دزن  ار  همانرذگ  دننک و  تشاددای  تبث و  زین  ناشدوخ  رتفد  رد  دـنا ) هدرک  تبث  يدوعس 

ص 39) ج 5 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  . ) دنیامن صخشم 

جحلا ءامد 

ینابرق لعف  نآ  مکح  هک  یلعف  ببـس  هب  ای  دـشاب  عرـش  لصا  هب  هاوخ  دـننک ، عرـش  روتـسد  هب  جـح  رد  هک  اه  یناـبرق  ینعی  ّج ) َح  ْل  ُء  ِد  )
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دشاب

للحتلا مد 

عتمتلا مد  ك )  ) نامه ْل ) َل  َح  َّت  ُم  َد  )

عتمتلا مد 
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( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) تسا هجح  يذ  مهد  زور  رد  ینم  رد  ینابرق  ُّت ) َم  َّت  )

هعتملا مد 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنیوگ مه  عتمت  يده  هعتملا و  يده  ار  نآ  تسا و  عتمتلا  مد  ِع ) ُم  ْل  )

ةاش مد 

رد یلام  ياه  تازاجم  . ) تسا هدـش  ریبعت  هاش  مد  ای  هاـش  هب  دراوم  زا  يرایـسب  رد  دوش  یناـبرق  دـیاب  مارحا  تاراـفک  رد  هک  دنفـسوگ  زا 
ص 54) یمالسا ، قوقح 

هبعک ریاود 

. مارحلادجسم هریاد  مرح . هریاد  تیقاوم . هریاد  دننام 

راود

( ناثوا مانصا و  و   ) باصنا رود  هب  ناتـسرپ  تب  فاوط  مان  . 2 همان ) تغل  . ) دندرگ یم  نآ  رود  هب  نایجاح  هک  ببـس  نادب  هبعک ، . 1 ّو ) َد  )
یم بصن  دیدنـسپ  یم  هچنآ  زا  يزیچ  شیپاشیپ  ای  مرح و  شیپاشیپ  یگنـس  دزاسب  يا  هدـکتب  اـی  دراد  اـپرب  یتب  تسناوت  یمن  هک  یـسک 

ص 13) مالسا ، رد  گنج  ترارقم  خیرات و  . ) درک یم  فاوط  ار  هبعک  هک  نانچمه  تخادرپ  یم  نآ  فاوط  هب  هاگ  نآ  درک و 

نوخ مد 

یـضعب رد  دنفـسوگ و  واگ و  رتش و  زا : دنترابع  هدش  ررقم  مرح  مارحا و  تارافک  رد  هک  یتاناویح  عاونا  و  تارافک . رد  تسا  ینابرق  ارم 
. دوش یم  لاثتما  دنفسوگ  ود  ندرک  ینابرق  اب  تسا  بکترم  هدهع  رب  نوخ  ود  دنا  هدومرف  قلطم  روط  هب  هک  دراوم 

قرود

ص 23) نیفیرش ، نیمرح  ص 125 ؛ ریبج ، نبا  همانرفس  . ) مزمز بآ  زا  هدافتسا  تهج  هتسد  کی  ییوبس  مان  َر ) َد  )

لهالا ةریود 

. تسا هکم  ات  تاقیم  هلصاف  زا  رتمک  هکم  ات  ناشلزنم  هلصاف  هک  یناسک  يارب  تسا  تاقیم  دنا  هدومرف  هناخ . لزنم ، َا ) ْل  ُت  َر  َو  ُد  )

رجح راوید 

لیعامسا رجح  ك )  ) لکش یسوق  راوید  ِح ) )

راجتسم راوید 

. دنوش یم  هدنهانپ ) و   ) ریجتسم دنوادخ  هب  اج  نآ  رد  هک  هبعک  یبرغ  راوید  هندب  زا  یتمسق  َت ) ُم  )
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ذ

اذ

ص 180) یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) تسا هنیدم  یماسا  زا 

طاونا تاذ 

یم شتـسرپ  شیاتـس و  يدوبعم  تب و  نوچ  ار  نآ  هک  ار  نمی ) مدرم  ای  هنیدـم و  لـها  اـی   ) شیرق تیلهاـج ، هب  تسا  یتخرد  ماـن  َا ) ُت  )
اه نابرق  دندرک و  یم  فاوط  نآ  رب  دـنتخیوآ و  یم  نادـب  ار  دوخ  حالـس  دـندمآ و  یم  درگ  يو  رب  نیعم  يزور  هب  هلاس  همه  دـندومن و 

ج 3، یـسیع ، ترـضح  خیراوتلا ، خسان  همان ؛ تغل  . ) دندیماشآ یم  شوخ  دندروخ و  یم  شوخ  ار  زور  نیا  اهنآ  دندرک . یم  حبذ  هدروآ 
ص 80)

رجحلا تاذ 

ص 165) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دوب يدایز  ياه  هناخ  ياراد  هک  تسا  هنیدم  یماسا  زا  َج ) ُح  ْل  )

رارحلا تاذ 

ص ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دوب یناوارف  هایس  ياه  گنـس  ياراد  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هنیدم  یماسا  زا  ِح ) ْل  )
(165

هقلسلا تاذ 

ص 166) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) فارطا ياه  هوک  زا  رهش  يرود  تهج  هب  تاروت ) رد   ) هنیدم یماسا  زا  ِق ) ِل  َّس  )

میلسلا تاذ 

ص 81) هرمع ، ماکحا   ) حضاحض هوک  سأر  رب  یلیم  هدزای  رد  فیاط  تافرع و  قیرط  رد  هکم  مرح  دح  َّس ) )

قرع تاذ 

ص 155) نیملعتملا ، هرصبت  ص 115 ؛ ج 1 ، هعمل ، ص 217 ؛ هیاهنلا ،  ) قیقع يداو  ك )  ) رخآ تسا  تاقیم  ِع ) )

لخنلا تاذ 

ص ش 7 ، جـح ، تاقیم  ص 117 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  . ) دوب یناوارف  اـمرخ )  ) لـخن ياـه  تخرد  ياراد  نوچ  تسا  هنیدـم  یماـسا  زا  َّن ) )
(166

عدولا تاذ 
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(. همان تغل   ) دنتخیوآ یم  يرحب ) ياه  هرهم   ) هعدو شیاه  هدرپ  رب  هک  ور  نآ  زا  هبعک  هناخ  َد ) َو  ْل  )

حبذ

( یسراف گنهرف  . ) یحضا دیع  ینابرق  . 2 اهنآ . دننام  دنفسوگ و  واگ و  ندیرب  رس  . 1 ِذ ) )

ربکا حبذ 

( حبذ لیذ  همان ، تغل  . ) دمآ تشهب  زا  لیعامسا  هیدف  هب  هک  دنفسوگ  ربکا . حیبذ 

ینابرق حبذ 

. جح لامعا  رد  ینابرق  ندیرب ) رس   ) نتشک

ربکا حبذ 

ربکا حبذ  ك )  ) نامه َذ ) )

هیبلت رکذ 

( کل کیرشال  کلملاو  کل  ۀمعنلاو  دمحلا  نا  . ) کیبل کل  کیرشال  کیبل ، کیبل ، مهللا  کیبل ،

هجحلاوذ

: هیمست هجو  دراد . دوجو  هدعق  يذ  هام  زا  سپ  هک  تسا  نیملسم  برع و  يرمق  لاس  هام  نیرخآ  هجح . يذ  مارحلا . ۀجحلاوذ  ِّج ) َح  ْل  ُذ  )
. تسا مارح  ياه  هام  وزج  هک  تسا  تهج  نآ  زا  ۀجحلاوذ ، . 2 تسا . جح  هام  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هجحلاوذ ، . 1

مارحلا ۀجحلاوذ 

هجحلاوذ ك )  ) نامه

هفیلحلاوذ

هرجش دجسم  ك )  ) تسا اج  نیا  رد  هنیدم و  يرتمولیک  دنچ  رد  تسا  عتمت  هرمع  تاقیم  ِف ) َل  ُح  )

هصلخلاوذ

هینامی هبعک  ك ) ( ) ِص َل  َخ  )

نیتلبقوذ

نیتلبق دجسم  ك )  ) رگید مان 
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هدعقلاوذ

. تسا جح  ياه  هام  زا  تسا و  هجحلاوذ  هام  زا  لبق  لاوش و  هام  زا  سپ  نیملسم . برع و  يرمق  لاس  ياه  هام  زا  ِد ) َق  )

تابعکلاوذ

تابعک ك )  ) نامه

زاجملاوذ

هفسلف هلأسم 365 ؛ جح ، کسانم  . ) دـنک یمن  تافرع  زا  تیافک  هطقن  نیا  رد  فوقو  تسین و  فقوم  ءزج  اما  تسا  تافرع  دودـح  زا  َم ) )
ص 180) جح ، رارسا  و 

هودنلاوذ

( همان تغل   ) هودنلراد ك )  ) نامه ِو ) َّن  (ذ 

مرهلاوذ

مرهلاوذ هاچ  ك )  ) نامه

يوط يذ 

هک يرجه  مشـش  لاس  رد  تسا . بحتـسم  اهنآ  بآ  اب  لسغ  هک  تسا  ییاه  هاچ  اج  نادـب  هکم و  کیدزن  تسا  یعـضوم  او ) ُط  ِط ، َط ، )
يارب دـندرک و  عاـمتجا  يوط  يذرد  شیرق  ناـگرزب  دومن ، جـح  رفـس  گـنهآ  دوخ  ناوریپ  اـب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر 

يالعا زا  رجاهم  اب  ریبز  هک  داد  نامرف  هطقن  نیا  رد  ترـضح  هکم  حتف  زور  هب  دندومن . هناور  یناگداتـسرف  ترـضح  نآ  دـصق  زا  یهاگآ 
. دنک بصن  نوجح  رد  هتشاد  شود  رب  هک  یتیار  هدمآ  رد  هکم 

نیلزنملا يذ 

نینطولا يذ  ك )  ) نامه َل ) ِز  َم  ْل  ِذ  )

نینطولا يذ 

. دراد هطبار  هاگتماقا  ددـعت  اب  نارق ) دارفا و  عتمت ،  ) جـح هناگ  هس  ماسقا  و  دراد ، هاگتماقا  دـنچ  ای  ود  هک  نآ  ینعی  نیلزنملا . يذ  َن ) َط  َو  )
هاگتماقا ود  رد  تماقا  تدـم  رگا  تسا . هاگتماقا  نامه  عبات  جـح  عون  رد  دـشاب  يرگید  زا  شیب  یکی  رد  یـسک  نینچ  تماقا  تدـم  رگا 

ود هکم  رد  وا  ترواجم  تماقا و  رب  هک  تسا  نیا  جح  اب  هطبار  رد  هاگتماقا  ددعت  طرـش  تسا . ریخم  جح  عون  باختنا  رد  وا  دشاب  يواسم 
يژولونیمرت رد  طوسبم  . ) يرارطـضا ای  دشاب  يرایتخا  هکم  رد  ترواجم  تماقا و  هاوخ  دـشاب ، هدـش  موس  لاس  دراو  درذـگب و  مامت  لاس 

( قوقح

ر
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ءارلا

ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) تسا مزمز  ياه  مان  زا 

هلحار

ار تشگرب  تفر و  تفاـسم  یط  دـناوتب  فلکم  هک  يراوس  هلیـسو  ینعی   ) هلحار نتـشاد  جـح  بوـجو  طیارـش  زا  يراوـس . هلیـسو  ِل ) ِح  )
هلئسم 17) جح ، کسانم  . ) نأش قباطم  تسا  دیامنب )

سأر

هطقن نیرت  فیرـش  ای  تسا و  عقاو  ایند  طسو  رد  تسا و  ناسنا  رـس  هیبش  فرـشلا  ۀـهج  نم  نوچ  تسا  هکم  ياه  مان  زا  یـسأر »  » ای ْء ) َر  )
ص 123 و 127؛ ش 21 ، ص 142 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هدش  قلخ  رت  شیپ  هرئاس  دالب  زا  نامـسآ  هب  تبـسن  هک  نآ  ای  تسا  نیمز 

ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و 

یسأر

سأر ك )  ) نامه

تاصقار

ص 442) یقرواپ ، درفنم ، يرظن  البرک ، هصق   ) دندرب یم  تافرع  ینم و  هب  هکم  زا  ار  ادخ  هناخ  نارئاز  هک  دش  یم  هتفگ  ینارتش  هب  ِق ) )

هذبر

اج نیمه  رد  دش و  دیعبت  ناکم  نیا  هب  موس  هفیلخ  روتـسد  هب  تساج و  نآ  زا  يرافغ  رذوبا  هک  هنیدم  زا  یلزنم  راهچ  رب  یناکم  ِذ ) َب  َر  )
ار ردقیلاع  هباحـص  نیا  رازم  دوخ  تکرح  ریـسم  رد  دنتـسناوت  یم  جاجح  ًاقباس  دش . هدرپس  كاخ  هب  تشذگ و  رد  يرجه ) لاس 34  هب  )

. دننک ترایز 

جاتر

ص ش 21 ، ص 145 ، ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 36 ؛ یمالـسا ، راثآ  خـیرات و  همان ؛ تغل  . ) میظع باب  ینعم  هب  تسا  هکم  ياه  ماـن  زا  ِر ) )
(129

تیافک هب  عوجر 

. دنک تیافک  ار  وا ) لها  و   ) وا يداع  یگدنز  جـح  زا  جاح  تشگزاب  زا  دـعب  هک  تسا  یتاناکما  زا  يرادروخرب  دارم  جـح ، حالطـصا  رد 
. دنناد یم  طرش  ار  تیافک  هب  عوجر  تعاطتسا ، رد  اهقف  زا  یخرب 

محر
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ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا 

ءارمح ماخر 

. دـنک زاـمن  ءارمح  ماـخر  يور  هبعک  عادو  رد  یجاـح  تسا  بحتـسم  هدـش و  شرف  نآ  هب  هبعک  نیمز  هک  یخرـس  ياـه  گنـس  َح ) ِم  ُر  )
ص جح ، رارـسا  هفـسلف و  . ) دندناوخ ءارمح  هماخر  رب  زامن  تعکر  ود  دش و  هبعک  لخاد  هک  تسا  دراو  مالـسلا ) هیلع   ) متفه ماما  هرابرد 

ص 163) هرمع ، جح و  183 ؛

ءادر

. دنکفا شود  هب  مرحم  هک  هتخودان ) ششوپ   ) مارحا زا  يا  هعطق  ِر ) )

تدافر

هبعک بصانم  ك )  ) زا َد ) ِر  )

ثفر

. ددرگ كرت  دیاب  تسا و  مارح  مارحا  لاح  رد  هک  نز  اب  یکیدزن  هب  هجوت  هرقب 197 )  ) جحلا یف  لادجالو  قوسفالو  ثفر  الف  َف ) َر  )

هئرملا قیفر 

( یهقف تاحالطصا  گنهرف  . ) دوش ادج  نآ  زا  دناوت  یمن  دشاب و  هتفر  جح  هب  يو  هارمه  نز  نوخ  رطاخ  هب  هک  یسک  ِء ) َم  ْل  ُق  َر  )

ءاطقر

ریخأت هب  ءاطقر »  » اـت ار  هیبلت  نتفگ  هک  تسا  نیا  ددـنبب  مارحا  مارحلادجـسم  زا  دـهاوخ  یم  هک  یـسک  يارب  یلوا  و  هکم . رد  تسا  ییاـج 
یکیدزن رد  نج و  دجـسم  زا  لبق   ) هیار دجـسم  یکیدزن  رد  هکم  رد  تسا  ییاج  ماـن  مدر »  » هتفرگ و رارق  مدر »  » زا لـبق  ءاـطقر » . » دزادـنا

هلئسم 185) جح ، کسانم  . ) تسا یعدم » ، » دش یم  هتفگ  نآ  هب  مدر »  » هک ییاج  یلعف  مان  هک  هدش  هتفگ  و  نآ )

زاکر

. هدیدرگ شرافس  نآ  هب  زاکر ) تمینغ و  نوچمه   ) شدایز باوث  رطاخ  هب  هک  تسا  جح  رفس  زا  دعب  همیلو  ِر ) )

لیئربج ۀضکر 

ش 5، جح ، تاقیم  ص 203 ؛ ج 1 ، نیفیرـش ، نیمرح  يامنهار  . ) تسا دوگ  نیمز  ینعم  هب  هضکر  و  تسا . مزمز  ياه  ماـن  زا  ُت ) َض  َر  )
ص 140)

نکر
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تسا یلمع  جح  رد  روظنم  . 3 دنیوگ . ار  هبعک  هناگراهچ )  ) ناکرا زا  کی  ره  ًامومع ، . 2 دنیوگ . ار  هبعک )  ) دوسا نکر  ًاصاصتخا ، . 1 ُر ) )
. دوش یم  جح  نالطب  ببس  نآ  كرت  هک 

دوسا نکر 

یقرش نکر  ك )  ) نامه َو ) َا  ِن  ُر  )

يرصب نکر 

یلامش نکر  ك )  ) نامه َب ) )-َ 

یبونج نکر 

نکر نیا  مالتـسا  رب  تایاور  هدش و  دای  تشهب  زا  يرد  ناونع  هب  نآ  زا  تسا و  موسوم  زین  ینامی » نکر   » هب هک  تسا  هبعک  ناکرا  زا  َج ) )
. دنراد دیکأت 

رجح نکر 

یقرش نکر  ك )  ) نامه َج ) َح  )

دوسالارجح نکر 

یقرش نکر  ك )  ) نامه َو ) َا  ْل  ُر  َج  َح  )

یماش نکر 

یلامش نکر  ك )  ) نامه

یقرش نکر 

نکر  » ناوـنع هب  عباـنم  یخرب  رد  و   ) موـسوم زین  دوسـالارجح » نکر   » و رجح » نکر   » و دوـسا » نکر   » هب هـک  تـسا  هـبعک  ناـکرا  زا  َش ) )
. دنراد دیکأت  نکر  نیا  مالتسا  رب  تایاور  تسا ). هدش  دای  نآ  زا  مه  یقارع »

یلامش نکر 

. تسا موسوم  زین  یقارع » نکر   » و یماش » نکر   » و يرصب » نکر   » هب هک  تسا  هبعک  ناکرا  زا  ِش ) )

یقارع نکر 

یلامش نکر  ك )  ) نامه ِع ) )

یبرغ نکر 
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. تسا موسوم  زین  یبرغم » نکر   » هب هک  تسا  هبعک  ناکرا  زا  َغ ) )

یبرغم نکر 

یبرغ نکر  ك )  ) نامه ِر ) َم  )

ینامی نکر 

یبونج نکر  ك )  ) نامه َي ) )

لمر

، نارق هرمع  بادآ   ) هلوره ك )  ) ماـجنا ینعی  . 1 مه . هب  کیدزن  ياه  مدق  اب  نتفرگ  تعرـس  يداع ، نتفر  هار  ندـیود و  نیب  یتلاح  َم ) َر  )
ناناملـسم زا  ات  راـفک  هب  دوب  توق  تبالـص و  راـهظا  تکرح  عون  نیا  زا  هیلوا  دوصقم  طوش و  هس  رد  تسا  فاوط  بادآ  زا  . 2 ص 43 )

هک دندومرف  رما  ار  مدرم  دندش  دراو  هکم  هب  هیبیدح  حلـص  زا  دعب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هک  یماگنه  دـننک . عمط  عطق 
. درادـن هار  اهنآ  رد  بعت  یگتـسخ و  هک  دـنهد  ناشن  ناکرـشم  هب  ات  دـندرک  فاوط  لمر  تلاح  اب  هاگ  نآ  دنـشاب و  تبالـص  اب  مکحم و 

یلا 258) ص 256  جح ، هبعک و  هب  یعامتجا  یشرگن  )

یمر

. دـنیوگ یمر  نارق ) دارفا و  عتمت ،  ) جـح مسارم  رد  ار  ینم  رد  ثالث » تارمج   » زا کـی  ره  هب  هزیرگنـس  تفه )  ) باـترپ ًاحالطـصا  ْم ) َر  )
: رد یلاوت  هب  ینم  مایا  رد  باتفآ  بورغ  ات  تسا  باتفآ  عولط  زا  هثالث » رامج   » یمر نامز  دـشاب و  یم  جـح  ینکر ) ریغ   ) تابجاو زا  یمر 

یم ماـجنا  مارحا  ساـبل  رد  ینم و  هب  مارحلارعـشم  زا  ندـمآ  اـب  تسا و  جـح  بجاو  نیمراـهچ  هک   ) يرخا هرمج  یمر  هجح  يذ  مـهد  . 1
رد تسا و  بجاو  نـیرخآ  و  ( 1) نیمهدزیـس هک  يرخا  یطـسو و  یلوا و  بیترت  هب   ) ثـالث تارمج  یمر  هجح  يذ  مهدزاـی  . 2 دریذپ .)

و ( 2) نیمهدزیـس هک  يرخا  یطـسو و  یلوا و  بیترت  هب   ) ثـالث تارمج  یمر  هـجح  يذ  مـهدزاود  . 3 دریگ .) یم  ماـجنا  یلومعم  ساـبل 
3 و لمع . نیمهدزاود  دارفا  جح  رد   2 لمع . نیمهدزاود  دارفا  جح  رد   1 ( 3 (.) دریذپ یم  ماجنا  یلومعم  سابل  رد  تسا و  بجاو  نیرخآ 
هس تارمج  هجح  يذ  زور 13  رد  هدنام و  ینم  رد  ار  بش  دیاب  دـشاب  هتفرن  نوریب  ینم  زا  هجح  يذ  باتفآ 12  عولط  زا  لبق  ات  یسک  رگا 

ندرک باترپ  ندرک  باترپ  کت  کـت  ندرک  باـترپ  راـب  تفه  ندرک  باـترپ  ندرک  تین  یمر  تاـبجاو  دـیامن . یمر  بیترت  هب  ار  هناـگ 
یمر ره  اب  ندرک  یمر  تراهط  اب  ندرک  یمر  هدایپ  یمر  تابحتـسم  ندومن  باترپ  هرمج  هب  ار  گنـس  ًامیقتـسم  ندراذـگ  هن  اه ) گنـس  )

نهـصحاف یتایـصح  هذـه  مهللا   » ياـعد یمر  يارب  یگداـمآ  ماـگنه  ندـناوخ  رحدا »... مهللا  ربـکا  هللا   » ياـعد یمر  ره  اـب  نـتفگ  ریبـکت 
ماهبا تشگنا  رب  ار  هزیرگنـس  نتخادـنا  تسار  تسد  اـب  نتفرگ و  پچ  تسد  هب  ار  هزیرگنـس  یمر ، ماـگنه  ندـناوخ  یلمع » یف  نهعفراو 

یلو ندرک  یمر  ار  يرخا )  ) هبقع هرمج  ور ) هب  ور  زا  و   ) هلبق هب  تشپ  فذخ )  ) نتخادـنا تداهـش  تشگنا  نخان  اب  ندراذـگ و  گرزب ) )
راـنک رد  و   ) هلـصاف نودـب  و  هبقع )  ) يرخا هرمج  يرتـم ) ای 5/7   5/5  ) هلـصاف اـب  ندرک  یمر  هـلبق  هـب  ور  ار  یطـسو  یلوا و  ياـه  هرمج 

زا هن  یلو   ) ندوب مرح  زا  ندوب  حابم  ندوب  رکب  ندوب  گـیر  یمر  گنـس  تاـبجاو  ندومن  یمر  ار  یطـسو  یلوا و  ياـه  هرمج  نداتـسیا )
ندوب تشگنارس  هزادنا  هب  ندوب  رعشم  زا  ندوبن  هتـسکش  ندوب  هایـس  یمر  گنـس  تابحتـسم  فیخ ) دجـسم  مارحلادجـسم و  ياه  گیر 
فیثـک تروص  رد  ندـیدرگ  يروآ  عمج  نیمز  زا  هناد  هناد  نتـشاد  فلتخم  ياـه  گـنر  هطقن و  هطقن  ندوـبن  تخـس  یلیخ  زین  تسس و 
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. تفرگ بیان  نآ  ماجنا  يارب  ناوت  یم  یمر  رد  جرح  تقـشم و  دوجو  تروص  رد  دـنا  هدومرف  یمر  تباـین  نداد  شیوش  تسـش و  ندوب 
كاپ يو  زا  یهانگ  یگنس  ره  شاداپ  هب  دنوادخ  دنک ، هرمج  یمر  سک  ره  مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  زا  لوقنم  تیاور  قبط  یمر  شاداپ 
گنس وت  دیوگ  یم  دیوگ و  ازـسان  وا  هب  ناطیـش  دزادنا  نمؤم  ریغ  رگا  دریگ و  یم  ار  نآ  يا  هتـشرف  دزادنا  گنـس  نمؤم  نوچ  دنک . یم 

دوش و یم  یقلت  ناطیش  یفن  درط و  هلزنم  هب  جح  کسانم  رد  اهنآ  هب  یمر  دنا و  هدش  هدرمـش  ناطیـش  لبمـس  تارمج  یمر  هارمه  يدزن .
هدز و ناطیش  هک  دوب  دیاب  دصق  نیا  رب  یمر  ماگنه  مالسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب  تسوا و  زا  راجزنا  ترفن و  یعون  زاربا 
هس ندش  راسگنس  لحم  تارمج ، لحم  . 2 تسا . هدوب  تب  هس  بصن  لحم  تیلهاج  رد  تارمج ، لحم  . 1 ( 1) یمر هقباس  دوش . یم  هدنار 

ترضح . 3 دـندرک . تردابم  یـسوساج  هب  هدـش  تسدـمه  وا  اب  یـصخش  عفانم  يارب  هکم  هب  ههربا  هلمح  رد  هک  تسا  هکم  یلاـها  زا  نت 
زا دعب  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح  . 4 دنارب . هزیرگنس  تفه  اب  دوب  هدش  راکشآ  وا  رب  هک  ار  ناطیش  تارمج  لحم  رد  مالسلا ) هیلع  ) مدآ
زور رد  مه   ) دـنارب دوخ  زا  اه  لـقن  قبط  هزیرگنـس 1 . تفه  اب  دوب  هدش  راکـشآ  وا  رب  تارمج  لحم  رد  هک  ار  ناطیـش  ادـخ  هناخ  نتخاس 

رد هک  ار  ناطیش  مالسلا ) هیلع  ) لیعامسا ترضح  ندرک  ینابرق  ماگنه  هب  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح  . 5 دعب .) زور  ود  رد  مه  ینابرق و 
مهیلع ) رجاه ترضح  لیعامسا و  ترضح  میهاربا و  ترـضح  . 6 دومن . یمر  تارمج  لحم  رد  دراد  زاب  راک  نیا  زا  ار  وا  ات  دـمآرب  ددـص 

زاب لیعامسا ) ترـضح   ) ندومن ینابرق  زا  ار  اهنآ  هسوسو  اب  دمآرب  ددصرد  یحـصان  هفایق  رد  تارمج  عضاوم  رد  هک  ار  ناطیـش  مالـسلا )
. دنا دنارب  هزیرگنس  تفه  اب  عضاوم ) زا  یکی  رد   ) بیترت هب  دراد 

رامج یمر 

جح رامج  یمر  ثلث 4 . رامج  یمر  هثالث 3 . رامج  یمر  ثالث 2 . رامج  یمر  یمر 1 . ك )  ) یلیصفت حالطصا  ِج ) )

تارمج یمر 

جح تارمج  یمر  ثلث 4 . تارمج  یمر  هثالث 3 . تارمج  یمر  ثالث 2 . تارمج  یمر  یمر 1 . ك )  ) یلیصفت حالطصا  َم ) َج  )

يرخا هرمج  یمر 

مهد و ياهزور  زا  کی  ره  رد  هبقع ) هرمج  ینعی   ) ینم رد  هرمج  نیموس  هب  تسا  هزیرگنـس  تفه  باترپ  جـح ، مسارم  رد  ار ) ُا  ِء  َر  َم  َج  )
زور ود  رد  تسا و  جـح  لمع  نیمراهچ  دوش و  یم  یمر  هرمج  کی  نیمه  طقف  دـیع ) زور   ) مهد زور  رد  هجح . يذ  مهدزاود  مهدزای و 

(. دنتسه جح  لمع  نیرخآ  و   ) دریذپ یم  تروص  یطسو  هرمج  یمر  زا  دعب  هک  تساه  هرمج  یمر  نیرخآ  دعب 

یلوا هرمج  یمر 

مهدزاود مهدزای و  ياهزور  زا  کی  ره  رد  يرغـصلا ) ةرمج   ) ینم رد  هرمج  نیلوا  هب  تسا  هزیرگنـس  تفه  باترپ  جح ، مسارم  رد  ُا ال ) )
(. دنشاب یم  جح  لمع  نیرخآ  هک   ) تسه زور  ود  نیا  رد  زین  اه  هرمج  یمر  نیلوا  هجح و  يذ 

یطسو هرمج  یمر 

هجح و يذ  مهدزاود  مهدزای و  ياـهزور  زا  کـی  ره  رد  ینم  رد  هرمج  نیمود  هب  تسا  هزیرگنـس  تفه  باـترپ  جـح ، مسارم  رد  اـط ) ُو  )
( دنشاب یم  جح  لمع  نیرخآ  و   ) دریگ یم  تروص  یلوا  هرمج  یمر  زا  دعب  هک  تساه  هرمج  یمر  نیمود 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 562 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


هرمج هس  یمر 

یمر ك )  ) نامه ل )  ) ثالث تارمج )  ) رامج یمر 

کنر

نایم هلصاف  رد  يرصم  هماج  رد  هدش و  هتشون  ناحبـس  ای  نانم و  ای  نانحای ، تارابع  شا  هنیمز  رد  هک  دنتـسه  ییاه  هرپ  هبعک  هدرپ  رد  ِر ) )
(. جح ش 38 ص 100 تاقیم  . ) دوش یمن  هدافتسا  نآ  زا  يدوعس  هماج  رد  اما  دش  یم  هداد  رارق  دنبرمک  ياه  هعطق 

كونر

« کچوک دیفـس  ياه  هریاد  اب  خرـس  يارغط  ود   » نآ هک  هدرک  دای  هبعک  هماـج  رب  نیون  ياـه  هتـشون  روهظ  زا  دوخ  همانرفـس  رد  ریبج  نبا 
هک دسر  یم  رظن  هب  تسا . هدوب  هفیلخ  مان  میرک و  نآرق  زا  یتایآ  لماش  هک  هتشاد  دوجو  هدش  دای  ياه  هریاد  نتم  رد  ییاه  هتشون  تسا و 

فورعم تایـشدرک  ای  كونر و  هب  ای  هدـش  هتـشون  ییالط  ياه  هعطق  مان  هب  نیا  زا  دـعب  هک  هدوب  تفبرز  ياه  نیذآ  نامه  اـه  هتـشون  نیا 
(. جح ش 29 ص 112 تاقیم  . ) هدیدرگ

ءاورلا

ص 121) ش 28 ، جح ، تاقیم   ) ناشوج يراج و  هراومه  اراوگ و  بآ  ینعم  هب  تسا  مزمز  یماسا  زا  َر ) )

هبعک شوپور 

هبعک هدرپ  ك )  ) يارب يرگید  مان 

ءاحور

عیقب ك )  ) ینایم شخب  رد  یتمسق  مان 

هعتم مد  هزور 

زور هد  دیاب  نآ  لدب  تسا ) تابجاو  زا  هک   ) ینم رد  عتمت  جح  رد  ینابرق  نادقف  تروص  رد  . » تسا جح  رد  يدـه  لدـب  هزور  ِع ) ُم  ُم  َد  )
ص 176) همالع ، هرصبت  حرش  همجرت و  « ) تعجارم زا  دعب  زور  تفه  هکم و  جح و  رد  زور  هس  تفرگ . هزور 

هضور

یبنلا ۀضور  ك )  ) راصتخا ِض ) َر  )

یتشهب هضور 

یبنلا ۀضور  ك ) ( ) ِه ِب  ِء  ِض  َر  )

لوسر هضور 
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یبنلا ۀضور  ك )  ) راصتخا َر ) )

هفیرش هضور 

یبنلا ۀضور  ك )  ) راصتخا ِف ) َش  )

یبنلادجسم هضور 

یبنلا ۀضور  ك )  ) راصتخا َّن ) ُد  ِج  َم  )َ 

هرهطم هضور 

یبنلا ۀضور  ك )  ) راصتخا ِر ) َّه  َط  ُم  )

يوبن هضور 

یبنلا ۀضور  ك )  ) راصتخا َب ) َن  )

یبنلا ۀضور 

هرجح نیب   ) قرش هب  برغ  زا  رتم  دودح 22  يازارد  هب  لیطتسم  عبرم  لکـش  هب  یبنلادجـسم  یبونج  هیحان  رد  تسا  یناکم  َّن ) ُت  َض  َر  )
هب ًاعومجم  هرجح ) یلامش  راوید  هیلا  یهتنم  ات  دجـسم  هلبق  هیلوا  دح  زاغآ  زا   ) لامـش هب  بونج  زا  رتم  دودـح 15  ضرع  و  ربنم ) هرهاط و 
رب یبنلا ) ۀضور  لوسر ، هضور  هرهطم ، هضور  هفیرـش ، هضور  يوبن ، هضور  زین  و  « ) هضور  » هب ناکم  نیا  ترهـش  عبرم . رتم  تحاسم 330 

ینعم رد  و  ۀنجلا » ضایر  نم  ۀضور  يربنم  و  ( 1) یتیب نیب  ام  : » دندومرف هک  تسا  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  یثیدح  ساسا 
نیب زا  اه  نیمز  ریاس  دننامه  و   ) دوش یم  لقتنم  تشهب  هب  ترخآ  رد  تمـسق  نیا  هک  تسا  نیا  دوصقم  دنا  هتفگ  ۀنجلا » ضور   » ریـسفت و 

ۀضور هدودحم  رد  هضور  تاماقم  تسا . هدش  تشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  لخاد  هک  تسا  یـسک  دننامه  نآ  رد  هدننک  تدابع  و  دور ) یمن 
یبنلا ۀـضور  هضور  تلیـضف  دراد . رارق  وناب  نآ  یلاـمتحا  رازم  ارهز و  ترـضح  هناـخ  هللا و  لوسر  دـقرم  هناـخ و  بارحم و  ربنم و  یبنلا ،
هماقا يارب  اج  نیا  رد  هزور  همه  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تسا . نیمز  يور  نکاما  نیرتهب  زا  دجـسم و  نیا  ناکم  نیرترب 

ندـناوخ و زامن  هدـش و  لقن  هطقن  نیا  تلیـضف  رد  بانج  نآ  زا  يدایز  تایاور  دومرف و  یم  دـمآ  تفر و  فیرـش  ربنم  رب  سولج  زامن و 
ص 217؛ یمالـسا ، راـثآ  خـیرات و  . ) تسا هدـش  هدرمـش  اـه  ناـکم  رگید  زا  لـضفا  یبنلا  ۀـضور  رد  ندرک  توـالت  نآرق  ندومن و  اـعد 

ص 79) ج 5 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار 

هامور

نینیع هوک  ك )  ) ای

همور

همور هاچ  ك )  ) ای
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ضایر

روشک تختیاپ  رهـش  نیا  هدـج . يرتمولیک  دودح 950  هلـصاف  رد  هنیدـم و  قرـشم  هکم و  یقرـش  لامـش  رد  دـجن  هیحان  رد  تسا  يرهش 
. تسا يدوعس  ناتسبرع 

لایر

. شورق لداعم 20  تسا  يدوعس  ناتسبرع  روشک  لوپ  دحاو 

هطیر

نآ اـب  ار  هبعک  ترجه  زا  لـبق  نرق  ود  ریمح  هاـشداپ  برکوبا  دعـسا  هک  ینمی ) هار  هار  زمرق  يا  هچراـپ   ) مرن فـیطل و  يا  هچراـپ  ِط ) َر  )
«. يربق  » رگید یتیاور  هب  و  . 1 ص 86 ) ش 25 ، جح ، تاقیم  ص 90 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دناشوپ

ز

رئاز

هللا و یبن  ربق  ترایز  هب  هللا ، تیب  ترایز  هب  ًالثم  دور . یم  یسدقم  ناکم  رادید ) و   ) ترایز هب  هک  تسا  یـسک  میقم . رواجم و  لباقم  ِء ) )
همانترایز ندناوخ  اب  دنور و  یم  نیعمجا ) مهیلع  هللا  تاولـص   ) همئا ربمایپ و  رازم  ترایز  هب  ناناملـسم  بلاغ  يده و  همئا  روبق  ترایز  هب 

اما دنرمـش  یم  اوران  ار  عاقب  رد  زامن  هماقا  روبق و  ترایز  ًابلاغ  دنمکاح  يدوعـس  ناتـسبرع  رب  هک  هیباهو  هچ  رگ  دنیامن . یم  مارتحا  يادا 
روبق ترایز  باوث  تلیـضف و  رد  ًاصوصخم  هعیـش  دـنناد . یم  باوث  بسک  هبنت و  لوصح  ببـس  زیاج و  ار  روبق  ترایز  تنـس  لها  بلاغ 

. دنک یم  لقن  رایسب  رابخا  اه  هدازماما  نیموصعم و 

هللا تیب  نارئاز 

. دنور یم  ادخ  هناخ  ترایز  هب  بابحتسا  يور  زا  ای  ینید  بوجو  ربانب  هک  یناناملسم 

دعب هنیدم  نارئاز 

. دنوش یم  فرشم  راهطا ) همئا  و   ) ادخ لوسر  رازم  ترایز  تهج  هنیدم  هب  جح ، کسانم  ماجنا  زا  دعب  هک  ینایجاح 

لبق هنیدم  نارئاز 

. دنوش یم  فرشم  راهطا ) همئا  و   ) ادخ لوسر  رازم  ترایز  تهج  هنیدم  هب  جح ، کسانم  ماجنا  زا  لبق  هک  یناناملسم 

. هار هشوت  داز 

هب دـقن  لوپ  ای  رفـس  رد  ناسنا  جاتحیام  ریاس  یندـیماشآ و  یندروخ و  زا  فلکم ، نأـش  قباـطم  تسا  داز  نتـشاد  جـح  بوجو  طیارـش  زا 
هلئسم 17) جح ، کسانم  . ) دومن مهارف  ار  تشگرب  تفر و  هشوت  ناوتب  هک  يا  هزادنا 
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هلحار داز و 

نأش قباطم  تسا  يراوس ) هلیسو   ) هلحار و  هار ) هشوت   ) داز نتشاد  جح  بوجو  طیارش  زا 

رجحلا قاقز 

همطاف دلوم  ك )  ) لحم رد  هکم  رد  هدش ) بیرخت   ) يا هچوک  ِح ) ْل  ُق  ُز  )

لاوطلا قاقز 

هغبانلاراد ك )  ) لحم رد  هنیدم  رد  هدش ) بیرخت   ) يا هچوک  ُّط ) )

نیراطعلا قاقز 

همطاف دلوم  ك )  ) لحم رد  هکم  رد  هدش ) بیرخت   ) يا هچوک  ّط ) َع  ْل  )

دلوملا قاقز 

( یبن دلوم   ) لحم رد  هکم  رد  هدش ) بیرخت   ) يا هچوک  ِل ) ُم  ْل  )

مزامز

(â . ) تسا مزمز  ياه  مان  زا  َز ) َز  )

مزمز

هیواز لباقم  هبعک  یقرش  بونج  يرتم  رد 18  عقاو  مارحلادجسم  لخاد  تسا  یسدقم  همـشچ ) ای   ) هاچ مان  ( 2 () ِز َّم  ُز  ( ) 1 () َز َم  ُز  ( ) َز َز  )
لیعامسا ترضح  رب  یگنشت  هک  دروآ  دیدپ  هاگ  نآ  لیئربج  ترـضح  ار  همـشچ  نیا  تایاور  قبط  دراد . رارق  نآ  رد  دوسالارجح  هک  يا 

زا میهاربا  ترـضح  طسوت  هک  ) رجاه ص 124 .) ش 28 ، جح ، تاقیم   ) طبـض . 2 ص 124 .) ش 28 ، جح ، تاقیم   ) طبـض ترضح 1 . و 
هب ار  مزمز  بآ  شـشوج  تایاور  یخرب  و  درک . هبلغ  دندش ) هدناچوک  ناتـسبرع  بآ  یب  کشخ و  يارحـص  هب  ناعنک  نیطـسلف  نیمزرس 
نآ رد  یلیابق  ات  دش  ببس  هکم  رد  مزمز  هاچ  شیادیپ  دنا . هداد  تبـسن  نیمز  هب  رارق ) یب  هنـشت و   ) لیعامـسا ترـضح  ياپ  هنـشاپ  ندوس 

ناشتـسد زا  هبعک  تسایر  تیالو و  دنتـسناد  نوچ  دندومنن  تیاعر  ار  هبعک  هناخ  مرح و  تمرح  هک  مُهرُج  هلیبق  اهدـعب  دـننیزگ و  ینکس 
هب هاچ  نیا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  ترـضح  تدالو  زا  لبق  لاس  دنچ  هک  نیا  ات  دندرک  رپ  ار  مزمز  هاچ  دوش ، یم  جراخ 

ندیماشآ و يارب  هک  دش  هتخاس  ازجم  روط  هب  مزمز  نوماریپ  رد  ییاه  ضوح  ًادـعب  و   ) دـیدرگ رفح  بلطملادـبع  ترـضح  كرابم  تسد 
هاچ نتخاس .) وضو  يارب  افـص  لباقم  رد  یـضوح  ندیماشآ و  يارب  دوسالارجح  نکر  تمـس  رد  یـضوح  دش ، یم  هدافتـسا  نآ  زا  وضو 
هب يرافح  یـسابع  نیما  نوراه و  يدهم و  دـهع  رد  هلمج  زا  دیکـشخ ، یم  تاقوا  یهاگ  هک  يروط  هب  دـش  بآ  مک  نامز  یط  رد  مزمز 
بآ لاس 322  رد  دندوزفا . نآ  قمع  رب  زین  يرجه  لاس 322  رد  دندوزفا . نآ  قمع  رب  زین  يرجه  ياه 223 و 224  لاس  رد  دمآ و  لمع 

رد تفای و  هعسوت  ریمعت و  مزمز  هاچ  يرجه  لاس 822  رد  دیدرگ . ربارب  نیدنچ  نآ  یهدبآ  تردق  یبوریال  زا  سپ  هک  دـیدرگ  عطق  نآ 
نیا رد  دــندروآ . رد  ینیمزریز  تروـص  هـب  دــندرک و  بـیرخت  ار  مزمز  يور  هـقبط  ود  ناـمتخاس  دوعــس  لآ  يرمق  يرجه  لاس 1383 
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قمع تفای و  يرتم  مین  ود و  یتعسو  نآ  يرتم  کی  هناهد  دش و  عقاو  مارحلادجـسم  فک  زا  يرتم  دودح 5  هلصاف  هب  مزمز  هاچ  تارییغت 
هیبعت نانز ) نادرم و  تهج   ) هناگادج ضیرع  ياه  هلپ  فیدر  ود  مزمز  هاچ  رس  رب  نتفر  يارب  هیلاح  دیسر . رتم  ای 40 )  ) هب 30 زین  هاچ  مک 

رارق مزمز  هاچ  هنادرم  هطوحم  پچ  تمـس  ياهتنا  رد  تسا و  عیـسو  ًاتبـسن  يا  هطوحم  هک  دوش  یم  یهتنم  دجـسم  نحـص  ریز  هب  هک  هدش 
نورد هب  ار  هاچ  بآ  هک  هدیدرگ  بصن  یقرب  پمپ  روتوم  هاچ  يور  هدش و  روصحم  ینهآ  ياه  هدرن  اب  يا  هشیش  یکقاتا  نورد  هک  دراد 
رگید هطوحم و  نورد  رد  هدش  هدیشک  فارطا  رد  هک  يرادریش  ياه  هلول  طسوت  اج  نآ  زا  دنک و  یم  تیاده  ناتـسبش  ینیمزریز  نزاخم 

. تسا مزمز  بآ  دشوج  یم  نیمز  زا  هک  یبآ  نیرتهب  مزمز  تلیضف  تسا . یهلا  نایاپ  یب  هزجعم  مزمز  تسا . نارئاز  رایتخا  رد  مرح  طاقن 
تـسا یتشهب  يرهن  مزمز  ریما ) ترـضح  زا  لوقنم  . ) تسا هداد  رارق  خزود  تشهب و  نایم  یلیاح  ار  مزمز  دـنوادخ  هللا ) لوسر  زا  لوقنم  )

هدرک رکذ  توافتم  (1) مزمز فلتخم  یناعم  هب  هجوت  اب  ار  مان  تهج  مزمز  هیمـست  تیاور ) . ) تسا هدیـشوج  نیمز  رد  نآ  زا  يا  هعرج  هک 
جح رد  نایسراف  همزمز  نآ  رـس  رب  لیئربج  ترـضح  همزمز  نآ  بآ  شـشوج  تکرح و  نآ  بآ  ییاراوگ  نآ  بآ  یتدایز  رطاخ : هب  دنا .

ندرک يریگولج  نآ  ششوج  لاح  رد  بآ  میالم  همزمز  نآ  رس  رب  ناریا  هاش  روپاش  همزمز  نآ  رس  رب  يا  هدع  شیاین  همزمز و  نآ  رـس  رب 
بآ هک  هاگ  نآ  نداتـسیا . تهج  نآ  هب  رجاه  ترـضح  باطخ  همـشچ ) فارطا  رد  كاخ  نتخیر  اب   ) نآ یگدـنکارپ  زا  رجاـه  ترـضح 

هک نیا  ای  و  دور ) ورف  نیمز  رد  و   ) دوش هدـنکارپ  بآ  دوخ ، فرظ  ندرکرپ  زا  شیپ  هک  نآ  میب  زا  ترـضح  نآ  درک  یتداـیز  دیـشوج و 
( تسیاب تکرح  زا  ای  تسا  سب  ینعم  هب  « ) مز « » مز  » هباشم هژاو  ود  بآ  هب  باطخ  ماقم  رد  دروآ  راب  هب  رطخ  شدنزرف  يارب  بآ  یتدایز 

سوجم ندـناوخ  اعد ، لها  همزمز  لحم  تکرح ، ترثک ، . 1 مزمز : زا  هدافتسا  تسا  بحتـسم  تیاور  قبط  مزمز  بابحتـسا  درب . راک  هب  ار 
يارب ندروخ  يارب  معطروش . یکدـنا  نیریـش  ياراوگ  بآ  ندرک ، تسیا  یگدـنکارپ ، زا  بآ  لرتنک  ندروخ ، اذـغ  شیاین و  ماـگنه  رد 
تروص رس و  ندیشون و  زامن ، فاوط و  زا  سپ  يارب  ندیشون  هورم ) افص و   ) یعس يارب  ندرب  هیده  يارب  ندیشون  افش  يارب  نتـسش  ندب 
ماـجنا هب  رظن  سپ  نیا  زا  هک  تشاد  دـیاب  نآ  تین  مزمز  بآ  رـس  رب  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماـما  زا  یمـالک  موـهفم  هب  مزمز  هارمه  نتـسش 

، يرـشب هرب ، هکرب ، راربا ، دـنا : هلمج  زا  هک  هدـش  لقن  يددـعتم  یماسا  مزمز  يارب  مزمز  یماـسا  هتـسب . ناـهانگ  رب  مشچ  دـشاب و  تعاـطا 
هللا ءایقـس  لیعامـسا ، ءایقـس  ایقـس ، هملاس ، ممز ، مزامز ، اورلا ، لیئربج ، هضکر  ءارلا ، هیمرح ، بلطملادـبع ، هریفح  یـسابع ، هریفح  متکت ،

، هبیط معط ، ماعط  راربالا ، ماعط  ماعط ، هرهاط ، هیفاص ، مقس ، ءافش  ءافـش ، راربالا ، بارـش  لایعلا ، هعابـش  هعابـش ، هیفاش ، هدیـس ، لیعامـسا ،
، هنومیم هسنؤم ، هنونکم ، هموتکم ، هیذغم ، هنونضم ، هنومـضم ، هیورم ، هکرابم ، قرـش ، ال  مدت ، ال  هیفاک ، لمنلا ، ۀیرق  هنوع ، همـصع ، هیفاع ،
، نیفیرش نیمرح  يامنهار  ص 20 و 23 و 55 و 113 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) کلم همزه  لیئربج ، همزه  لیعامـسا ، همزه  بارغلا ، ةرقن  هعفان ،
، ریسافتلا ۀجح  ص 60 و 61 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 141 ؛ جح ، کسانم  حیضوت  ص 55 ؛ هسیفنلا ، قالعالا  ص 203 و 204 ؛ ج 1 ،

ةریاد و 28 ؛ و 10  و 5  ش 4  جـح ، تاقیم  ص 67 ؛ تاـقبط ، ص 35 ؛ جـح ، لاـمعا  باوث  ص 90 ؛ نآ ، رارـسا  جـح و  ماکحا  ص 94 ؛
...( و همان ؛ تغل  یسراف ؛ فراعملا 

نییمزمز

ینزاخم هزوک و  لیبق  زا  ار  دوخ  راـک  لـیاسو  مرح  یکیدزن  رد  هک  هیمزمز  هورگ  دـنتخادرپ . یم  جاـجح  تیاقـس  هب  هک  یهورگ  َم ) َز  َز  )
تفایرد لباقم  رد   ) جاجح يارب  تامدـخ  یخرب  ماجنا  هب  نیا  رب  هوالع  دـنداد و  یم  هراجا  جاجح  هب  تشاد ) یم  هگن  کنخ  ار  بآ  هک  )

ص 130 و 131) ش 17 ، جح ، تاقیم  هب : دینک  هاگن  . ) دنتخادرپ یم  لوپ )

ممز

ص 121) ش 28 ، ص 9 ؛ ش 10 ، جح ، تاقیم   ) تسا مزمز  ياه  مان  زا  َّم ) َز  )

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 567 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ترایز

. دنیوگ هرایزلا »  » ار نآ  بادآ  ندروآ  اج  هب  هنیدم و  هسدقم  نکاما  هب  نتفر 

جح ترایز 

. تسا جح  لامعا  ندروآ  ياج  هب  دوصقم 

هرود ترایز 

ص 53) متفر ، نم  هک  روط  نآ  جح  . ) تسا هنیدم  فارطا  یندید  یترایز و  نکاما  هب  نتفر  دوصقم 

هرمع ترایز 

. تسا هرمع  لامعا  ندروآ  ياج  هب  دوصقم 

هبعک تنیز 

ص 21) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) تسا فاوط 

هبعک ياهرویز 

هبعکلا یلح  (ك )

س

جاحلا هقباس 

جاجح ناوراک  شیپاشیپ  هک  نآ  . 2 ناروشناد ) يامنهار  . ) دریگ یشیپ  هکم  هب  ندیسر  رد  نایجاح  رب  هک  دنیوگ  ار  یـسک  . 1 ْل ) ُق  ِب  )
( همان تغل  یسراف ؛ گنهرف  . ) دهد زاب  نانآ  ندیسر  ارف  ربخ  دیآ و  رهش  هب 

هلواخن تاداس 

هلواخن (ك )

قاس

ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا هکم  یماسا  زا 

جاح رالاس 

جح تراما  ك )  ) جاح ریما 
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هملاس

ص 23) نیفیرش ، نیمرح  ص 55 ؛ هسیفنلا ، قالعالا   ) تسا مزمز  یماسا  زا  ِم ) ِل  )

هحوبس

ش 21، ص 146 ؛ ش 4 ، جـح ، تاقیم  همان ؛ تغل   ) همحرلا لـبج  برق  رد  تسا  يا  هرد  مسا  تسا و  هکم  یماـسا  زا  ِح ) َس  ( ) ِح ُّب  َس  )
ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 128 ؛

هبعک راتس 

هبعک هدرپ  ك )  ) نامه (س )

هبابلوبا نوتس 

هبوت نوتس  ك )  ) نامه ِب ) ُل  َا  ِن  ُس  )

هیماما نوتس 

لوسر سدقم  رس  يذاحم  هک  دنیوگ  ار  هرهاط  هرجح  یبرغ  بناج  شیپ  نوتس  لئاسر  زا  یضعب  تسا . یبنلادجـسم  ياه  نوتـس  زا  ِّي ) ِا  )
ص 108 و 109) ج 5 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  . ) تسا هللا 

هبوت نوتس 

نیمراهچ هرجح و  زا  نوتس  نیمود  و   ) سرح نوتس  هشیاع و  نوتس  نایم  عقاو  تسا  یبنلادجسم  ياه  نوتس  زا  هبابلوبا » نوتـس   » ای ِب ) َت  )
هب اج  نیا  رد  ار  دوخ  لفاون  ادـخ  لوسر  تسا و  بحتـسم  فورعم و  نآ  رانک  رد  ندـناوخ  زامن  ندرک و  اعد  و  دـشاب ) یم  ربنم  زا  نوتس 

و هبابلوبا »  » هب نوتس  نیا  ترهـش  تسا . نآ  رب  هبوتلا » ۀناوطـسا   » مان نونکا  و  دنا » هدومرف  یم  فاکتعا  اج  نیا  رد   » ًاضعب دروآ و  یم  ياج 
هب وا  لـمع  دومن . هبوت  شیوخ  لـمع  زا  تسب و  نآ  هب  ار  دوخ  هباحـص  زا  رذـنملادبع ) نب  ۀـعافر   ) هباـبلوبا هک  تسا  تهج  نآ  زا  هبوـت » »
هک هظیرق  ینب  دوهی  ياضاقت  هب  وا  هک  بیترت  نیا  هب  دوب ، نمشد  هب  یناسر  عالطا  یعون  رگید  یلقن  هب  دوب و  كوبت  هوزغ  زا  فلخت  یلقن 

قافتا هچ  میلـست  تروص  رد  هک  اهنآ  شـسرپ  باوج  رد  دـش و  هرکاذـم  هناور  دـندوب  هتفرگ  رارق  نیملـسم  هرـصاحم  رد  تناـیخ  تلع  هب 
فالخرب هک  نمـشد  هب  یناسر  عالطا  نیا  زا  تشگزاب  رد  هبابلوبا  درک . هراشا  اهنآ  ندـش  هتـشک  هب  دوخ  يولگ  هب  هراشا  اب  داـتفا  دـهاوخ 

بآ ات  دروخ  دنگوس  تسب و  ینوتس  هب  ار  دوخ  تفر و  دجسم  فرط  هب  ًامیقتـسم  هبوت  دصق  هب  هک  دش  نامیـشپ  نانچ  نآ  دوب  شا  هفیظو 
نوتس زا  ضیارف  يادا  تهج  هب  اهنت  زور  هنابش  ای 15 ) ای 7  ای 6  تدم 3( هبابلوبا  دریذپب . ار  شا  هبوت  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دروخن  اذـغ  و 

هیلع هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  تفریذپ و  ار  شا  هبوت  دنوادخ  و  دمآ . رد  یـشوهیب  تلاح  هب  ات  دـش  یم  زاب  شرتخد ) ای  رـسمه  هلیـسو  هب  (و 
راثآ خیرات و  ص 291 ؛ هیاهنلا ، و 311 ؛ ص 181  ج 4 ، نیقداصلا ، جـهنم  ص 197 ؛ ج 10 ، ناـیبلا ، عمجم  . ) داـشگب ار  وا  ملـسو ) هلآو 

ص 204) یمالسا ،

دجهت نوتس 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 569 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


دوجو ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  ترضح  نارود  رد  هک  تسا  ینوتس  نیرخآ  تسا و  یبنلادجـسم  ياه  نوتـس  زا  ُّج ) َه  َت  )
هعسوت زا  لبق  لیئربج  باب  یلـصا  لحم  رانک  رد  نوتـس  نیا  ناکم  تسا . هدوب  بانج  نآ  يراد  هدنز  بش  دجهت و  لحم  اج  نیا  تشاد و 

ص 208) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا هتفرگ  رارق  حیرض  لخاد  رد  نونکا  هک  هتشاد  رارق  یبنلادجسم 

هعزج نوتس 

هنانح نوتس  ك )  ) نامه ِع ) َز  َج  )

سرح نوتس 

سرحم نوتس  ك )  ) نامه َح ) ( ) َر َح  )

هنانح نوتس 

مرکا لوسر  زامن  بارحم  هب  اه  نوتـس  نیرت  کـیدزن  يوبن و  بارحم  برغم  تمـس  رد  عقاو  تسا  یبنلادجـسم  ياـه  نوتـس  زا  ِن ) ّن  َح  )
هداد نآ  هب  اهدعب  هک  تسا  یمان  هعزج . هللا 2 . لوسر  ملع  . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  نوتس  نیا  دجسم . یلبق  راوید  هب  هدیبسچ  تسا و 

ار دوخ  ناـکم  نیا  رد  ترـضح  اـب  تاـقالم  زا  لـبق  باحـصا  اـی  دـندینازوس و  یم  نآ  رب  قولخ  رطع و  هک  نآ  تهج  هب  هقلخم . . 3 دش .
ینعم هب  هنانح  تسا . هدش  هدید  هنانح » هناوتسا   » مان نوتس  نیا  يالاب  رب  مهدراهچ  نرق  لیاوا  ات  . هنانح . 4 دندومن . یم  نیگآرطع  وبشوخ و 
دومرف یم  هیکت  نآ  رب  هبطخ  ماگنه  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هک  دوب  ییامرخ  تخرد  لحم  نیا  رد  دنیوگ  تسا و  هدـنلان 

هچب زا  هک  يا  هدام  رتش  گناب  ینعم  هب   ) هنانح ار  نآ  اذـل  دادرـس و  هلان )  ) نینح ترـضح  قارف  زا  تخرد  نیا  دـش ، هتخاـس  ربنم  نوچ  (و 
هدومرف هب  ای  دیدرگ  نفد  ًادعب  تخرد  نیا  اه ، لقن  قبط  دش . مارآ  ات  تفرگ  رب  رد  ار  تخرد  نیا  ترـضح  دنتفگ و  دوش ) یم  ادـج  دوخ 

ج بولقلا ، ةویح  . ) دندیرب ار  تخرد  نیا  دجسم  يزاسون  ماگنه  هیما  ینب  ای  دندومن و  نوفدم  ربنم ) ریز  رد  و   ) دندنک ار  تخرد  ترضح 
...( و ص 203 و 212 و 213 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 201 ؛ ، 2

ریرس نوتس 

هیلع هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  هرجح  یبرغ  هراوید  حیرض و  هب  لصتم  هلبق و  تمـس  زا  نوتـس  نیلوا  تسا و  یبنلادجـسم  ياه  نوتـس  زا  َس ) )
لئاسم ییوگخساپ  هب  نآ  رب  هیکت  اب  تشاد و  رارق  نآ  رانک  رد  ترضح  تخت  هک : تسا  تهج  نآ  زا  ریرـس  هیمـست  تسا و  ملـسو ) هلآو 

یم ییامرخ  گرزب  گرب  دوب ، ترـضح  فاکتعا  ناکم  هک  اج  نیا  رد  دنتخادرپ . یم  ناشیا  ياه  يدـنمزاین  نتخاس  هدروآرب  نیملـسم و 
ص 206) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 108 ؛ ج 1 ، یسانش ، هنیدم  . ) دندیشک یم  زارد  نآ  رب  بانج  نآ  دندینارتسگ و 

هشیاع نوتس 

نیرجاهم نوتس  ك )  ) نامه

یلع نوتس 

سرحم نوتس  ك )  ) نامه
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هعرق نوتس 

نیرجاهم نوتس  ك )  ) نامه ِع ) ُق  )

سرحم نوتس 

نوتس نایم  و   ) تسا یبرغ  راوید  زا  حیرض  هب  لصتم  هک  تسا  يرودم  نوتـس  نیمود  تسا و  یبنلادجـسم  ياه  نوتـس  زا  َر ) َم  ( ) ِّر َح  ُم  ( 
لحم نوچ  یلقن  هب  یلع . یلصم  . â) 2  ) بلاط یبا  نب  یلع  نوتس  . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  نوتس  نیا  دراد .) رارق  دوفو  ریرس و  ياه 
هورگ هک  یماگنه  ًارهاظ  دوش . یم  هدید  نآ  رب  سرحلا » ۀناوتـسا   » مان زین  هزورما  و  سرح . . 3 تسا . هدوب  ( مالسلا هیلع  ) یلع ترضح  زامن 

یم تسارح  بانج  نآ  زا  نآ  رانک  رد  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترـضح  دندمآ  یم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ تاقالم  هب  انـشآان  ياه 
ص دیناوخب ، جح  زا  لبق  ص 122 ؛ یمالـسا ، بالقنا  جح و  ص 207 ؛ یمالـسا ، راثآ  خیرات و  ص 107 ؛ ج 1 ، یسانش ، هنیدم  . ) دندرک

(156

هقلخم نوتس 

نیرجاهم نوتس  ك ) . ) هنانح 2 نوتس  ك ) . ) 1 یبنلادجسم . ياه  نوتس  زا  ِق ) َّل  َخ  ُم  )

ربقلا ۀعبرم  نوتس 

مه ربقلا » ۀـعبرم   » نوتـس هک  تسا  یبنلادجـسم  ياه  نوتـس  زا  لیئربج  ماقم  نوتـس  لیئربج  ماقم  نوتـس  ك )  ) ناـمه َق ) ْل  ُت  َع  َّب  َر  ُم  )
هرجح هیلا  یهتنم  حیرـض و  لـخاد  رد  ربـق » عبرم   » نوتـس نونکا  نکیل  تسا . دوفو  سرحم و  ياـه  نوتـس  تازاوـم  هب  دوـش و  یم  هدـیمان 

هک یماـگنه  تشاد و  رارق  مالـسلا ) اـهیلع  ) ارهز همطاـف  ترـضح  هناـخ  ِرد  نوتـس  نیا  راـنک  رد  تسین . ندـید  لـباق  دراد و  رارق  فـیرش 
لباق هک  تسا  اـه  نرق  یلو  دـمآ  یم  رامـش  هب  تداـبع  لـحم  كربتم ، رایـسب  طاـقن  زا  یکی  ناونع  هب  دوب  نکمم  لـحم  نیدـب  یـسرتسد 

ص 78) هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  ص 208 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) دشاب یمن  یسرتسد 

نیرجاهم نوتس 

نوتس نیموس  . ) دراد رارق  هبوت  نوتـس  رانک  رد  دجـسم و  رگید  یلـصا  ياه  نوتـس  طسو  رد  هک  تسا  یبنلادجـسم  ياه  نوتـس  زا  ِج ) ُم  )
موسوم ییاه  مان  هب  یتاهج  هب  نوتس  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  رایسب  شرافـس  دروم  نوتـس  نیا  رانک  رد  ندرازگ  زامن  ربق ) زا  ربنم و  زا  تسا 

دندرازگ و یم  زامن  هتـسشن و  نآ  درگادرگ  نیرجاهم  نوچ  نیرجاهم . . 2 دـنتخیوآ . یم  قولخ  نآ  رب  هک  نآ  تهج  هب  هقلخم . . 1 تسا :
درک و تیاور  نوتـس  نیا  لضف  رد  یثیداحا  هشیاع  هک  نآ  تهج  هب  هشیاع . . 3 تفرگ . مان  مه  نیرجاهملا » سلجم   » نوتـس نیا  لحم  اذل 
( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  زا  لوقنم  تیاور  تهج  هب  هعرق . . 4 دوش . یم  هدید  هشیاعلا » ۀناوطـسا   » مان نآ  يالاب  رب  زین  نونکا 

نیب هک  نآ  رگم  دـندرازگ  یمن  زامن  نآ  رانک  رد  دنتـسناد  یم  مدرم  رگا  هک  نوتـس  نیا  زا  لبق  تسا  یناکم  نم  دجـسم  رد  دـندومرف  هک 
راثآ خیرات و  ص 77 ؛ يوبن ، فیرش  دجسم  هعسوت  ریمعت و  ص 108 ؛ ج 1 ، یـسانش ، هنیدم  . ) دندز یم  هعرق  ندناوخ ) زامن  يارب   ) دوخ

ص 203) یمالسا ،

دوفو نوتس 
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هب سرحم ) ریرـس و  ياه  نوتـس  زا  دعب  هک   ) دشاب یم  هلبق  تمـس  زا  رودـم  درگ و  نوتـس  نیموس  تسا . یبنلا  دجـسم  ياه  نوتـس  زا  ُو ) )
اه هتسد  دوفو و  اب  رادید  يارب  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  سولج  لحم  اج  نیا  تسا . لصتم  یبرغ ) علض  رد   ) ترضح حیرض 

( تسا هتفرگ  دوخ  هب  دوفو  مان  تلع  نیا  هب  و  . ) دندرک یم  تاقالم  ناشیا  اب  ای  دـندروآ و  یم  مالـسا  ناکم  نیا  رد  هک  دوب  برع  لیابق  و 
لاجر و تسا . هدوب  لامش  تمس  زا  ناتسبش  نوتس  نیرخآ  نوتـس  نیا  بانج ، نآ  نامز  رد  دجـسم  نحـص  تمـسق  ندش  فقـسم  زا  لبق 
خـیرات و . ) دـش یم  هتفگ  زین  هدالق » سلجم   » نآ لحم  هب  تلع  نیا  هب  دـنا و  هتـسشن  یم  نآ  رانک  رد  مشاه  ینب  هژیو  هب  هباحـص  ناـگرزب 

ص 80) يوبن ، فیرش  دجسم  هعسوت  ریمعت و  ص 207 ؛ یمالسا ، راثآ 

تنادس

هیلع ) میهاربا ترـضح  تسد  هب  تیب  ياـنب  زا  دـعب  دـشاب و  یم  هللا  تـیب  يراد  هدرپ  يراد و  دـیلک  نآ  هـبعک و  بصاـنم  ك )  ) زا َن ) ِس  )
دندومن و بصغ  ار  نآ  مُهرُج  ینب  لقن  قبط  دوب . ترضح  نآ  دالوا  اب  سپس  )و  مالسلا هیلع   ) لیعامسا ترـضح  اب  هبعک  تنادس  مالـسلا )
ار نانآ  بالِک  نب  یَُصق  دندش و  داسف  هب  التبم  هک  نآ  ات  دندوب  هبعک  یلوتم  نرق  جنپ  تدم  دنتفرگ و  مهرج  ینب  زا  ار  نآ  زین  هِعازُخ  ینب 
تشاد و هدهع  هب  هبیش ) ینب   ) هَْیبَش لآ  ار  هبعک  تنادس  هکم  حتف  زا  لبق  و  دیسر . هبیش »  » هب هاگ  نآ  درپس و  رادلا  ُْدبَع  دوخ  رسپ  هب  دنار و 

نادناخ تسد  رد  دیلک  نونکات  نامز  نآ  زا  درپس و  نانآ  هب  ار  هبعک  دیلک  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زین  هکم  حـتف  زا  دـعب 
...( و ص 175 ؛ ش 16 ، ص 82 و 86 و 101 ؛ ش 15 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هندسلاریبک »  » هداوناخ درف  نیرت  گرزب  تسا و  هیبش » »

تیبلا ۀندس 

ل) . ) هبعک هناخ  ناراد  هدرپ  َب ) ْل  ُت  َن  َد  َس  )

هبعک هندس 

ل) ( ) هندس لیذ  همان ، تغل   ) هبعک نامداخ  ِء ) ِن  َد  َس  )

للخلا اودس 

لوالاف لوالا  فصلاومتا  َل ) َل  ِخ  ْل  ُّد  َس  )

ندیشارت رس 

قلح ك )  ) نامه

هیدعس

ص 27) جح ، ناغمرا   ) ململی تاقیم  تیفورعم 

يدوعس

يدوعس ناتسبرع  ك )  ) رب مکاح  نامدود  رهش 
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یعس

هورم افص و  یعس  ك )  ) هدش هصالخ  حالطصا 

هورم افص و  نیب  یعس 

هورم افص و  یعس  ك )  ) یلیصفت حالطصا 

هورم افص و  یعس 

نایم تشگرب ) تفر و   ) هلصاف یط  یعس  هرقب 98 158 )  ) رمتعاوا تیبلا  جح  نمف  هللا  رئاعـش  نم  ةورملاو  افـصلا  نا  ِو ) َم  َو  َص  ِي  ْع  َس  )
. تسا ینکر  تاـبجاو  زا  صاـخ و  طیارـش  تیاـعر  اـب  هرمع  جـح و  مسارم  رد  مارحلادجـسم  بنج  هکم  رد  تـسا  هورم  افـص و  هوـک  ود 
. هرمع . 1 تسا : توافتم  هرمع  جح و  رد  نآ  ماجنا  نامز  دریگ و  تروص  دیاب  ترایز  فاوط  زامن  زا  دـعب  هرمع  جـح و  رد  یعـس  تدابع 

يذ مهن  زور  رهظ  زا  لـبق  اـت  لاوش  لوا  زا  عتمت  هرمع  رد  دریگ . یم  تروـص  مارحا  ساـبل  رد  هک  تسا  اـه ) ) هرمع لـمع  نیمراـهچ  یعس 
سابل رد  هک  تسا  نارقو ) عتمت   ) جـح لمع  ( 1) نیمهن یعس  جح . . 2 جـح .) یـصاصتخا  مایا  زج   ) لاس لوط  رد  هدرفم  هرمع  رد  هجح و 
یعـس تابجاو  تسا . هجح  يذ  رخآ ) اـت  اـی  و   ) مهدزاود زور  اـت  مهد  زور  زا  نآ  ناـمز  دریگ و  یم  تروص  یلومعم ) ساـبل   ) مارحا ریغ 

تـشگرب تفر و  فراـعتم  هار  زا  ندرک . تـشگرب  تـفر و  ( 2) راـب تفه  ندوـمن  متخ  ار  نآ  هورم  هب  ندرک  عورـش  افـص  زا  ندرک  تـین 
سابل اب  ندوب  هیرگ  لاح  هب  یعس  باحتسم  نتفر ) ولهپ  ای  یبقع و  تلاح  هب  هن   ) ندومن تشگرب  تفر و  ولج  زا  میقتـسم و  روط  هب  ندومن 

تشگرب تفر و  لادتعا  هنیکـس و  اب  نتفر  افـص  هوک  هب  افـص  باب  زا  ادتبا  ندرک  تشگرب  تفر و  هدایپ  ندوب  وضو  لسغ و  اب  ندوب  رهاط 
افـص هب  نتفر  يادـتبا  رد  ندوـمنن  عـطق  ترورـض  نودـب  ار  تشگرب  تفر و  ندرک  هلوره  نادرم )  ) تکرح ریـسم  زا  یتمـسق  رد  ندوـمن 
هورم افـص و  ياه  هوک  رب  ندنام  ندروآ  ياج  هب  فاوط  زامن  زا  دعب  هلـصافالب  ار  تشگرب  تفر و  ندرک  سم  ندیـسوب و  ار  دوسالارجح 

زا تشگرب  تفر و  زا  شیب  ندـناوخ  ار ) هدراو   ) هیعدا راکذا و  تشگرب  تفر و  لوط  اه و  هوک  يور  ندرک  ینالوط  ار  افـص ) صخـالاب  )
نامیا ندرک و  رظن  نکر  هبعک و  بناج  هب  نتفر و  افص  هوک  يالاب  رب  یعس  زاغآ  رد  ندیشاپ  مکش  تشپ و  رـس و  هب  ندروخ و  مزمز  بآ 

. ندومن هدراو )  ) راکذا رکذ  ندروآ و  رطاخ  هب  ار  یلاعت  يادخ  ياه  تمعن  ندرپس و  دنوادخ  هب  ار  ناگتسب  دوخ و 

هلوره

و اه . هناش  نداد  ناکت  اب  هارمه  اه ) مدق  نتشادرب  هاتوک   ) رتالاب یلومعم  نتفر  هار  زا  رت و  نییاپ  ندیود  زا  تسا  تکرح  نتفر و  هار  یعون 
تفاسم نیا  دح  دجسم  فرط  زا  هک  تسا  رتم  جنپ  داتفه و  دودح  دوش  یط  هلوره  تروص  هب  تسا  بحتسم  یعسم  رد  هک  يا  هلـصاف  اما 

زبس نوتس  ود  تشگرب  تفر و  ریـسم  ود  زا  کی  ره  رد  یلع و  باب  اب  تسا  ربارب  رگید  فرط  زا  نازاب و  باب  اب  تسا  ربارب  فرط  کی  زا 
هلوره لمع  هقباس  تهج  زا  و  دنا . هدرک  صخشم  ار  هلوره  متخ  عورش و  هطقن  هدش ) صخـشم  مه  گنر  زبس  یباتهم  غارچ  اب  هک   ) گنر

نیا رد  دومیپ . رتدنت  ار  تمسق  نیا  بانج  نآ  دش و  رهاظ  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح  رب  ناطیـش  تمـسق  نیا  رد  دنا : هتفگ  فالتخا  هب 
یشان تشذگ . یم  دنزرف  یگنشت  زا  یشان  بارطضا  اب  بآ ، يوج  تسج و  يارب  دمآ  تفر و  رد  مالـسلا ) اهیلع  ) رجاه ترـضح  تمـسق 

رد 1. ربمایپ  نارای  هک  دنداد  ربخ  نیکرشم  هک  نآ  باب  زا  تسا  ءاضقلا  ةرمع  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  روتـسد  زا 
هلوره و ناـمرف  هعیاـش  نیا  ندومن  یثنخ  يارب  باـنج  نآ  دـنا و  هتـسخ  هدرب و  رـس  هب  یتخـس  طوش . تفه  . 2 دارفا . جح  لمع  نیمتـشه 

شدـنزرف یگنـشت  عفر  يارب  بآ  يوج  تسج و  رد  مالـسلااهیلع ) ) رجاه ترـضح  یعـس  هقباس  دومرف . رداص  ار  تردـق  نتخاس  راکـشآ 
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مسجت هک  ناطیش  بیقعت  هب  اج  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح  ( 1 .) درک یط  ار  هورم  افص و  هلصاف  مالسلا ) هیلع  ) لیعامسا ترضح 
ناوت یم  یعـس ، رد  جرح  تقـشم و  تروص  رد  دـنا  هدومرف  یعـس  تباین  تخاس . رود  دـنوادخ  سدـق  تحاس  زا  ار  وا  تخادرپ و  تفای 

نآ زا  هک  تشاد  دیاب  نآ  دصق  یعـس  رد  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب  یعـس  هارمه  تفرگ . بیان  لمع  نیا  ماجنا  يارب 
. تسا ناربکتم  ندرک  رادیب  لحم  اج  نیا  تایاور  ربانب  و  دنرب ، رس  هب  اجر  فوخ و  تلاح  نیب  سپ 

رسحم يداو  یعس 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) رسحم ك )  ) يداو زا  روبع  نامز  رد  ندرک  هلوره  ینعی 

طوش تفه  یعس 

زا طوش  راهچ  اذل  و  دنیوگ . طوش  هورم  افص و  نیب  ار  یتشگرب  ای  تفر و  ره  نوچ  هورم . افـص و  یعـس  ك )  ) زا تسا  يرگید  حالطـصا 
. افص هب  هورم  زا  طوش  هس  تسا و  هورم  هب  افص 

نییعس

. جح رد  یکی  هرمع و  رد  یکی  تسا  هورم  افص و  یعس  ود  دوصقم  ِي ) َس  )

ترافس

هبعک بصانم  ك )  ) زا یکی  َر ) َس  )

هللا یلارفس 

ص 103) ج 9 ، هنومن ، ریسفت  . ) دنیوگ ار  هکم  رفس  َل ّال ) ِا  )

تیاقس

(â . ) دوب بلطملا  نب  سابع  رایتخا  رد  هک  هبعک » بصانم  ( » ك  ) زا هبعک  نارئاز  نداد  بآ  َي ) ِس  )

جاحلا ۀیاقس 

ص 18) کلامم ، کلاسم و   ) سابعلا ۀیاقس  ك )  ) ای ّج ) ْل  ُت  َي  ِس  )

سابعلا ۀیاقس 

نب سابع  هک  هدوب  ییاج  دنیوگ  و  مزمز ) بونج  هبعک و  قرش  رد   ) دوسالارجح یعارذ  هلصاف 80  رد  مارحلادجسم  رد  دوب  یقاتا  ّب ) َع  )
رد تشاد و  رارق  یگرزب  دبنگ  نآ  يالاب  رد  هدوب و  عبرم  لکـش  هب  هناخ  ای  گرزب  قاتا  نیا  تسا . هداد  یم  بآ  ار  نایجاح  بلطملادـبع 

ۀیاقس رد  ود ، نآ  نیب  هک  تشاد  دوجو  ضوح  ود  جراخ  زا  نآ  یلامش  تهج  رد  دندوب و  هداد  رارق  ینهآ  ياه  هکبش  نآ  تمـسق  راهچ 
مان هب   ) ییارجم زا  مزمز  بآ  هک  قیرط  نیدـب  هدـش  رپ  مزمز  بآ  زا  هک  دوب  یگرزب  ضوح  قاـتا )  ) هناـخ طـسو  رد  تشاد . رارق  ساـبعلا 
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رد برع  فورعم  حایس  ریبج  نبا  دیدرگ . یم  جراخ  سابعلا  ۀیاقس  طسو  گرزب  ضوح  هراوف  زا  سپس  هتشذگ و  هناخ  راوید  زا  هیوامس )
هتخاس نایجاح  هب  نداد  بآ  يارب  هک  تسا  بوسنم  سابع  هب  هک  دـنک  یم  دای  بارـشلا » ۀـبق   » زا هدرک  ترایز  ار  هللا  تیب  هک  مشـش  نرق 

کی هک   ) قَرَْود مان  هب  ییاه  هزوک  رد  ناـیجاح  ندـیماشآ  يارب  ار  نآ  هاگنابـش  هک  نیا  دوش و  یم  کـنخ  اـج  نآ  رد  مزمز  بآ  هدـش و 
نایجاح هک  دنشاب  هداهن  اه  مخ  نآ  ردنا  هک  مزمز  ربارب  رد  دنک  یم  دای  جاحلا » ۀیاقس   » زا زین  ورسخ  رصان  دنروآ . یم  نوریب  دراد ) هتـسد 

ص 23 نیفیرــش ، نـیمرح  . ) تـسین نآ  زا  يرثا  هزورما  یلو  دـیدرگ  ریمعت  يرجه  لاس 807  رد  جاـحلا  ۀیاقـس  دـنروخ . بآ  اـج  نآ  زا 
ص 95) ورسخ ، رصان  همانرفس  ص 125 ؛ ریبج ، نبا  همانرفس 

ءایقس

ردام و نآ  هب  رجاه  عرـضت  ربارب  رد  دـنوادخ  فرط  زا  هک  تسا  مزمز  یماسا  زا  ایقس 2 . هاچ  ك )  ) نامه . 1 ندروخ . نداد و  بآ  ُس ) )
ش 28، ص 90 و 91 ؛ ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) دنا هتفگ  مه  لیعامسا  هللا  ءایقس  لیعامسا و  ءایقس  نآ  هب  اذل  دش و  اطع  لیعامسا  شدنزرف 

ص 203) ج 1 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  ص 120 ؛ ص 28 ،

لیعامسا ءایقس 

(2  ) ءایقس ك )  ) نامه

لیعامسا هللا  ءایقس 

. دشن سویأم  دنوادخ  تمحر  زا  درک و  شالت  هک  تسا  یناسنا  تلاح  مسجت  یعس  دنا  هتفگ  اذل  و  . 1 ( 2  ) ءایقس ك )  ) نامه

هدعاس ینب  هفیقس 

رارق هعاضب  هاچ  رانکرد  یماش و  باب  رد  هک  راصنا  زا  هدعاس  ینب  هلیبق  هب  قلعتم  لخن  ياه  هخاش  ریصح و  زا  ینابیاس  ِد ) ِع  َب  ِء  ِف  َس  )
یبـن تلحر  اـب  يرجه  مهدزاـی  لاـس  رد  هک  دوب  اـج  نیا  رد  دـنتخادرپ و  یم  هلیبـق  مهم  روما  رد  تروـشم  هب  مه  اـب  اـج  نیا  رد  تشاد و 

ار یباختنا  ینیشناج  نینمؤملاریما ) یلع  ترـضح   ) صوصنم ینیـشناج  نتفرگ  هدیدان  اب  راصنا  رجاهم و  ( ملـسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
دش هتخاس  ییانب  هفیقـس  لحم  رد  يرمق  يرجه  لاس 1030  رد  دـنتفرگ . تعیب  بختنم  هفیلخ  يارب  هک  دوب  ناکم  نیا  رد  دـنداد و  لکش 

رارق نآ  يرتم  هلصاف 500  هب  یبنلادجسم و  یبرغ  لامش  رد  هک   ) هفیقـس ناکم  نونکا  اما  دوب . اج  رب  اپ  يرجه  مهدزیـس  هدس  لیاوا  ات  هک 
. تسا هتفر  نیب  زا  دجسم  فارطا  ياه  نامتخاس  بیرخت  رد  تشاد )

اه هجاوخ  يوکس 

ش 21، جـح ، تاقیم  . ) ءاسنلا باب  يدورو  پچ  تمـس  لیئربج و  باـب  يدورو  برد  تسار  تمـس  رد  یبنلادجـسم  رد  دوجوم  يوکس 
ص 71)

مالس

ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 141 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) تسا شمارآ  تینما و  زکرم  نوچ  تسا  هکم  ياه  مان  زا  َس ) )
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علس

علس هوک  ك )  ) نامه

هقلس

نیمرح ص 166 ؛ ش 7 ، جـح ، تاقیم   ) فارطا ياه  هوک  زا  رهـش  يرود  تهج  هب  هدـمآ ) تاروت  رد  هک   ) هنیدـم ياه  ماـن  زا  ِق ) ِل  َس  )
ص 117) نیفیرش ،

ندز گنس 

یمر ك )  ) نامه

ماقم گنس 

. تسا میهاربا  ماقم  . 2 تسا . دوسالارجح  . 1

لاوطلا قوس 

هغبانلا راد  ك )  ) رواجم رازاب  ُّط ) ِق  ُس  )

يده قوس 

ص 75) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف   ) نارق جح  رد  مارحا  نیح  زا  ینابرق  ندرب  هارمه  ْد ) َه  ِق  َس  )

هقیوس

هقیوس لکوتم  نامز  رد  هک  نیا  ات  دوب  مالسلا ) هیلع  ) یبتجم ماما  نادنزرف  تنوکس  زکرم  هتـسویپ  هنیدم و  فارطا  رد  دوب  یهد  ِق ) َو  ُس  )
ص 410 و 462) نییبلاطلا ، لتاقم  . ) دشن دابآ  رگید  دندیرب و  ار  نآ  ياه  لخن  دندرک و  ناریو  ار 

هرمج هس 

هرمج ك )  ) عمج هثالث ، رامج  ثالث ، تارمج 

يده قایس 

ص 64) جح ، همانگنهرف  لئاسم و  زا  يا  هدیزگ  . ) نارق جح  رد  ینابرق  ندرب  هارمه  ْد ) َه  )

هدیس

ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم  ص 55 ؛ هسیفنلا ، قالعا  . ) تسا مزمز  یماسا  زا  َد ) ِي ّ  َس  )
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نادلبلا ةدیس 

ص 166) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دراد دوخ  رد  ار  نیلسرملادیس  هک  تسا  هنیدم  یماسا  زا  ُب ) ْل  ُت  )

لیس

ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 148 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  تسا . هکم  ياه  مان  زا 

لشهن ما  لیس 

هب هدنک و  دوخ  ياج  زا  میهاربا  ماقم  ات  دیدرگ  ببس  دش و  مارحلادجـسم  دراو  مود  هفیلخ  نامز  رد  هک  تسا  یلیـس  ترهـش  َش ) َن  ِم ّ  ُا  )
. دـیدرگ قرغ  لیـس  نیا  رد  مان  نیا  بحاص  هک  تسا  نآ  هیمـست  هجو  دوش . هدرب  هبعک  نییاـپ  تـالحم  هب  یخرب  معز  هب  دبـسچب و  هبعک 

ص 56) یمالسا ، راثآ  خیرات و  )

ریبک لیس 

لزانملا نرق  ك )  ) نامه

ش

جاحلا نوئش 

، نیفیرـش نیمرح  يامنهار   ) جاجح تاراهظا  هب  یگدیـسر  ییامنهار و  يارب  ینم  تافرع و  هدج و  هکم و  رد  تسا  يا  هرادا  ْل ) ُن  ُء  ُش  )
ص 63) تارازم ، نیمرح و  هچخیرات  جاجح و  يامنهار  ص 230 ؛ ج 1 ،

یلخاد خاش 

. دـنک یمن  تیافک  دـشاب  هتـسکش  یلخاد  خاش  رگا  ینابرق  رد  دراد و  رارق  ناویح  یلومعم  خاش  نورد  هک  تسا  یکچوک  دیفـس و  خاـش 
هلئسم 384) جح ، کسانم  )

ناطیش خاش 

يدوعس ناتسبرع  ك )  ) رب مکاح  هیباهو )  ) یبهذم هقرف  زا  يریبعت 

ناورداش

ناورذاش ك )  ) نامه

ناورذاش

نآ تسا و  هبعک  يانب  زا  یتمـسق  مان  هدـش ) دراو  ناورذاش  تروص  هب  یبرع  رد  تسا و  یـسراف  هملک  نیا  لصا  « ) ناورداـش  » اـی ُذ ) ِذ  ُذ  )
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هناخ نییاپ  يامن  گنـس  ای   ) یگدـمآرب نیا  تسا . هدرک  هطاحا  ار  هبعک  یجراخ  ياهراوید  نییاپ  هک  دـشاب  یم  یهاتوک  ياه  یگدـمآرب 
هب لیعامـسا ) رجح  فرط   ) یلامـش تهج  رد  دـشاب و  یم  بروم )  ) بیـشارس خـپ و  لکـشب  یبوـنج  یبرغ و  یقرـش و  تاـهج  رد  هبعک )

لحم هناشن  ای  هدـنام  یقاب  تمـسق  ناورذاش  تسا . يرازا  دـننام  هبعک  يارب  نوچ  دـنیوگ ، یم  مه  ریزأت »  » ار ناورذاـش  تسا . هلپ  تروص 
تفر و هار  نآ  يور  رب  دـیابن  بجاو  فاوط  ماگنه  هک  دـنناد  یم  نآ  هیلوا  حطـس  ادـخ و  هناخ  وزج  ار  نآ  اهقف  تسا و  هبعک  یلبق  راوید 
زا تسین  بیـشارس  هک  مه  رجح  فارطا  رد  دنا و  هتخاس  بیـشارس  ار  ناورذاش  حطـس  روظنم  نیمه  هب  تشاذگ و  نآ  يور  اپ  ای  تسد و 

: دنا هدروآ  نینچ  یلقن  هب  ار  نآ  ضرع  نیمز و  حطـس  زا  ار  ناورذاش  عافترا  دودح  دش . رجح  دراو  دـیابن  فاوط  رد  هک  تسا  تهج  نآ 
عافترا 28، برغ ، رتمیتناس  ضرع 66  عافترا 22 ، قرش ، رتمیتناس  ضرع 87  عافترا 24 ، بونج ، رتمیتناس  ضرع 35  عافترا 15 ، لامش ،
ص هکم ، همانرفس  ص 74 ؛ نیفیرش ، نیمرح و  ص 79 ؛ یمالسا ، بالقنا  جح و  ص 49 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  ( ) 1) رتمیتناس ضرع 80 

( هبعک لیذ  یسراف ، فراعملا  ةریاد  ص 206 ؛ ادخ ، هناخ  هب  رفس  زا  شیپ  ياه  ینتسناد  گنهرف  ص 158 ؛ هرمع ، جح و  257 ؛

هرعاش

رد يریس   ) مقس لک  نم  ءافـش  و  تسا . مزمز  ياه  مان  زا  . 1 ِي )  ) هیفاش همان ) تغل  . ) دـننک اج  نآ  هک  اه  تعاط  جـح و  ياه  ناشن  ِر ) ِع  )
تروص رد  دـیدج  ماقرا  دـش و  يزاسزاب  يرجه  لاـس 1417  رد  هبعک  تمرم  نیرخآ  رد  ناورذاـش  . 1 ص 112 ) یحو ، نیمزرـس  نکاما 
ص 166) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) ءاد لک  نم  ءافش  اهبارت  تسا . هنیدم  ياه  مان  زا  . 2 دماین . تسد  هب  رییغت 

ةاش

ةاش مد  ك )  ) ای

دهاش

( هنومن ریسفت  ... ) ای دوسالا و  رجح  . 2 تسا . نابرق  دیع  زور  . 1 جورب 3 )  ) دوهشم دهاش و  و  ِه ) )

نیشن عبرم  هاش 

( عطاق ناهرب  یسیفن ، يدیشر ، گنهرف :  ) تسا عبرم  هک  نآ  رابتعا  هب  هبعک  هناخ  زا  هیانک 

هعشابش

ص 15) هکم ، خیرات   ) تسا هکم  ياه  مان  زا 

هعابش

ص 90) ش 10 ، جح ، تاقیم  همان ؛ تغل   ) تسا هدنروخ  هدننک  ریس  نوچ  تیلهاج  دهع  رد  مزمز  ياهمان  زا  ِع ) ُش  )

لایعلا ۀعابش 

ص 91) ش ، جح ، تاقیم  . ) مزمز ياه  مان  زا  ِع ) ْل  ُت  َع  ّب  ُش  )

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 578 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


كابش

لها حالطصا  رد  هک  تسا  یجراخ  يراصح  ای  حیرض  ياراد  یبنلادجسم  یقرـش  بونج  هیواز  رد  هرجح  ای  هروصقم  یلعف  يانب  ّب ) ُش  )
ص 85) ج 1 ، یسانش ، هنیدم  . ) تسا فورعم  كابشلا »  » هب دجسم 

رعشم رد  ندنام  بش 

رعشم رد  فوقو  ك )  ) نامه

ینم رد  ندنام  بش 

ینم رد  فوقو  ك )  ) نامه

قیرشت ياه  بش 

قیرشت مایا  (ك )

نییبیش

ص 130) ریبج ، نبا  همانرفس   ) دنا هبعک  ناراد  هدرپ  ِّي ) َش  )

هرجش

اج نآ  رد  دندمآ  یم  هکم  هب  هنیدم  زا  تقو  ره  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  هفیلحلا . يذ  رد  تسا  یتخرد  مان  ِر ) َج  َش  )
( همان تغل  . ) دندش یم  مرحم 

هرجش

هنانح نوتس  ك )  ) نامه هنانح 

راربالا بارش 

ص 90) ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) تسا نایاسراپ  یندیشون  هک  تسا  مزمز  یماسا  زا  َا ) ْل  ُب  َش  )

للحت طرش 

زا یـشان  تادهعت  هب  دنک و  لالح  راصحا  تقو  ار  وا  هک  دـهاوخ  یم  يادـخ  زا  نتفرگ  مارحا  نامز  هبعک  رئاز  هک  تسا  نآ  ْل ) ُّل  َح  َت  )
شیپ دتسرف و  هاگنابرق  هب  لالحا ) ینابرق   ) للحت ْيدَه  هک  هداد  روتـسد  تسا و  هرمآ  هک  ( 196  ) هرقب هروس  تحارص  اب  اما  دریگن . مارحا 

لاس رد  دیاب  ددرگن و  طقاس  وا  زا  قایس  يده  دنک  للحت  طرش  رگا  نراق  تسا . رابتعا  یب  هیآ و  فالخ  روکذم  طرش  دشارتن  رس  حبذ  زا 
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنک نارق  جح  هدنیآ 

جاحلا ۀطرش 
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. تسا يدوعس ) ناتسبرع  رد   ) جاجح یتظافح  یتسرپرس  ْل ) ُت  َط  ُش  )

هکم يافرش 

هکم فیرش  ك )  ) جح َر ) ُش  )

هفیرش

. جورخ دورو و  ماگنه  جاجح  تقوم  تماقا  صتخم  هدج ، قباس  هاگدورف  کیدزن  تسا  هدوب  ییاه  هاگشیاسآ  جاحلا . ۀنیدم  ِّي ) َر  َش  )

هکم فیرش 

ار جاـجح  یتسرپرـس  تبقارم و  یناـبهگن و  رما  فیرـش  درک . یم  تموـکح  هکم  رد  هک  یـسک  ناوـنع  هکم . سیئر  گرزب و  بقل  َش ) )
هب هدیشوپ  دیفـس  سابل  هکم  فیرـش  جح ، مسارم  رد  دنیوگ  دش . یم  رازگرب  هوکـشاب  رایـسب  جح  مسارم  ءافرـش  هرود  رد  دوب . راد  هدهع 

فاوط هکم  فیرـش  هک  نآ  زا  سپ  تخادرپ و  یم  هبعک  هناخ  درگرب  فاوط  هب  هتخیوآ  دوخ  ندرگ  هب  يریـشمش  ادـخ  زا  تعاـطا  هناـشن 
. دندرک یم  زاغآ  ار  ادخ  هناخ  فاوط  نارگید  دیناسر ، یم  نایاپ  هب  ار  دوخ 

رئاعش

یمر ینم و  رعـشم و  تافرع و  هب  فوقو  زا  دـنیوگ  ار  جـح  کسانم  زا  کی  ره  دـننک . اج  نآ  رد  هک  یتعاط  جـح و  رد  اه  ناـشن  ِء ) َش  )
( یسراف گنهرف  همان ؛ تغل  ص 125 ؛ جح ، باتک  . ) لامعا رگید  یعس و  فاوط و  تارمج و 

هللا رئاعش 

هتفر راک  هب  جـح  مسارم  دروم  رد  ًالومعم  نآرق  رد  رئاعـش  هملک  دزادـنا . یم  ادـخ  دای  هب  ار  ناـسنا  هک  تسا  ییاـه  تمـالع  ّـال ) َر  ِء  َش  )
. هللا رئاعش  نم  ةورملاو  افـصلا  نا  . 2 ( 32 جح -  . ) هللا رئاعـش  مظعی  نمو  کلذ  . 1 ص 250 ) ج 2 ، ص 539 ؛ ج 1 ، هنومن ، ریسفت  . ) تسا

جح 36) . ) هللا رئاعش  نم  مکل  اهانلعج  ندبلاو  . 4 هدئام 2 ) . ) هللا رئاعش  اولحتال  اونمآ  نیذلا  اهیا  ای  . 3 هرقب 158 ) )

جح رئاعش 

( همان تغل  . ) دننک اج  نآ  هک  اه  تعاط  جح و  ياه  هناشن 

راعش

( همان تغل  . ) جح رد  تعاط  جح ، رد  ناشن  ِش ) )

جحلا راعش 

( یسیفن گنهرف   ) نآ تامالع  جح و  کسانم  ّج ) َح  ْل  ُر  ِش  )
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مرحم راعش 

ص 91) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف  . ) تسا مرحم  راعش  هیبلت  تفگ  ربمغیپ  هب  لیئربج  دیامرف : لوا  ماما  هیبلت . ِر ) َُم  )

هراعش

( یسیفن گنهرف   ) نآ لاثما  فاوط و  فوقو و  دننام  نآ  مظعم  جح و  کسانم  لصا  ِر ) ِش  )

مرح عاعش 

مرح هریاد  (ك )

فاوط عاعش 

فاطم هریاد  (ك )

بد یبا  بعش 

هرود رد  هکم  مدرم  نآ . رد  بد » یبا   » ماـن هب  يدرم  تنوکـس  تـلع  هـب  نوـجح  هوـک  هناـهد  رد  هـکم  رد  تـسا  يا  هرد  ّب ) ُد  َا  ِب  ِش  )
یم هربقملا » بعـش   » ار هرد  نیا  اذـل  دـندرک و  یم  نفد  تسا  نوجح  زا  یـشخب  هک  هرد  نیا  رد  ار  دوخ  ناگدرم  مالـسا  زاـغآ  یلهاـج و 

ص ش 3 ، جح ، تاقیم   ) یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه یلعم . هب  تسا  هدش  هتخانش  ناتـسربق  نیا  دوب . موسوم  زین  نیرازج » بعـش   » هب دنتفگ و 
ص 166) ش 4 ، 150 ؛

بلاط یبا  بعش 

یعامتجا يداصتقا  هرـصاحم  لحم  اج  نیا  تسا . هتـشاد  صاصتخا  اهنآ  هب  هک  مشاـه  ینب  نادـناخ  تنوکـس  لـحم  تسا  يا  هرد  ترهش 
دنمهوکـش تمواـقم  هرطاـخ  روآداـی  شیرق و  راـفک  طـسوت  بلطملادـبع  ینب  مشاـه و  ینب  و  ملـسو ) هلآو  هـیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ 

عامتجا اب  شیرق  رافک  نارس  دشاب . یم  تثعب ) مهد  لاس  ات  متفه  لاس  مرحم  زا   ) لاس هس  تدم  یط  هبناج  همه  میرحت  ربارب  رد  نایمـشاه 
هللا یلـص  ) دمحم ترـضح  دندرگ  روبجم  ات  دننک  میرحت  ار  نایمـشاه  نآ  ساسارب  ات  دندومن  دقعنم  دوخ  نیب  يا  هماندهع  هودـنلا  راد  رد 

ار هماندـهع  داوم  روظنم  نیدـب  و  دـناسرب ) لتق  هب  ار  ترـضح  شیرق  ات   ) دـنرپسب شیرق  هب  هرـصاحم  زا  ییاهر  يارب  ار  ملـسو ) هلآو  هیلع 
تفر و ناشیا  اب  دنشورفن . يزیچ  نانآ  هب  دنرخن و  يزیچ  نانآ  زا  دنهدن . رسمه  نانآ  هب  دنریگن و  رـسمه  نانآ  زا  هک  دندرک  میظنت  نینچ 
هب دندش  لمحتم  ار  يرایسب  ياه  یتخس  دنتشاد  رارق  هرصاحم  رد  نایمشاه  هک  یتدم  رد  دنشاب . هتشادن  يدونـش  تفگ و  دننکن و  يدمآ 
اب بعش  زا  جورخ  اب  دنتـسناوت  یم  دوب  مارح  هلتاقم  هک  مسوم  رد  اهنت  اهنآ  دنتفر . ایند  زا  یگنـسرگ  تدش  زا  نانآ  زا  يدادعت  هک  يروط 
اب دیرخ  یم  ییالاک  اهنآ  زا  یکی  نوچ  تشاد و  یمن  اور  زین  ار  نیا  شیرق  اما  دنیامن ، هلماعم  دـندش  یم  رـضاح  هکم  رد  هک  برع  لیابق 
نب صاعلاوبا  هلیـسو  هب  هک  دوب  ییاهزیچ  هقوذآ  هب  یبایتسد  رگید  قیرط  دش . یم  مشاه  ینب  دیرخ  عنام  رت  نارگ  تمیق  هب  دیرخ  داهنـشیپ 
اهر بعش  رد  رتش  تشپ  رب  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ ترـضح  هدازردارب  رمع و  نب  ماشه  ای  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ داماد  عیبر 

وا يارب  هداتـسرف  بعـش  هب  یکاروخ  تبارق  ببـس  هب  شیرق  زا  یـسک  دش  یم  هاگآ  رگا  دروآ و  یمن  بات  شیرق  زین  ار  نیا  اما  دـش ، یم 
تشادن و شا  هدازردارب  زا  تیامح  هب  بلاط  یبا  ترضح  میمـصت  رد  يرثا  چیه  اه  یتخـس  نیا  لاح  ره  هب  اما  درک . یم  تمحازم  داجیا 
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ددصرد دوخ  تیقفوم  زا  سویأم  دوخ و  مادقا  زا  تحاران  ناگدـننک  هرـصاحم  زا  یخرب  ات  دـندش  ببـس  دوخ  لمحت  ربص و  اب  نایمـشاه 
هنایروم هلیـسو  هب  ادخ ) مان  زجب   ) هماندهع نتم  وحم  رب  ینبم  هللا  لوسر  يوس  زا  بلاطوبا  ترـضح  هک  يربخ  اب  دنیآرب و  هماندـهع  لاطبا 

یلو دـنناد  یم  بلاطوبا  ناتـسربق  رانک  بعـش  رد  اه  یخرب  ار  هرـصاحم  عضوم  اما  دـیدرگ . اـهر  هرـصاحم  زا  مشاـه  ینب  درب  راـفک  يارب 
یکیدزن رد  بلاـط  یبا  بعـش  دـنیوگ  یم  دـنا و  هدرک  رکذ  هبعک  راـنک  یبعـش  رد  ار  هرـصاحم  دروم  بعـش  ناـکم  نیخروم  زا  يرایـسب 

نیا رد  یگمه  بلطملادبع  ینب  مشاه و  ینب  هتـشاد و  رارق  همدـنخ  هوک  سیبقوبا و  هوک  هلـصاف  رد  افـص  هوک  تمـس  رد  مارحلادجـسم و 
اه و يزاس  نامتخاس  اب  دـیدرگ و  بیرخت  هزغ  عراش  تعـسو  رد  يرمق  يرجه  لاس 1399  رد  روکذم  بعـش  دندرک . یم  یگدنز  ناکم 
.1 نوچ : تسا  هتشاد  یفلتخم  یماسا  یتاهج  هب  بعش  نیا  تسا . هدش  وحم  یخیرات  ناکم  نیا  داد  تمسق  نیا  رد  دوعس  لآ  هک  یتارییغت 
رد مرکا  ربمایپ  نوچ  دلوم ، بعـش  . 3 تفای . نایمطاف  هرود  رد  هک  یترهش  مالـسلا ،) هیلع  ) یلع بعـش  . 2 تسا . نآ  يزورما  مان  هیـشاشق ،

خـسان تاـقبط ؛ . ) دـیرخ ار  هرد  نیا  فـسویوبا  ماـن  هـب  يدرم  هـیما  ینب  نارود  رد  نوـچ  فـسوی ، یبا  بعـش  . 4 تفای . دـلوت  ناـکم  نیا 
ص 165) ش 3 ، جح ، تاقیم  ص 122 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  لامآلا ؛ یهتنم  خیراوتلا ؛

فسوی یبا  بعش 

بلاط یبا  بعش  ك )  ) نامه

نیرازج بعش 

بد یبا  ك )  ) نامه ّز ) َج  )

( مالسلا هیلع  ) یلع بعش 

بلاط یبا  بعش  ك )  ) نامه

هربقم بعش 

بد یبا  بعش  ك )  ) نامه ِر ) َب  َم  )

دلوم بعش 

بلاط یبا  بعش  ك )  ) نامه ِل ) ُم  )

هریعش

( همان تغل   ) دشاب ناشن  جح  يارب  زا  يورب  هچنآ  جح 4 . تدابع  لصا  جح 3 . لاعفا  جح 2 . ینابرق  . 1 تمالع : ِر ) َش  )

ءافش

( معط لیذ  همان ، تغل  ص 60 ؛ مالسا ، راثآ  خیرات و  « ) مقس ءافشو  معط  ماعط  اهنا  . » تسا مزمز  یماسا  زا  ِش ) )

مقس ءافش 
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ص 90) ش 10 ، جح ، تاقیم  ( ) ل . ) تساه يرامیب  يافش  نوچ  تسا  مزمز  یماسا  زا  ُس ) ِء  ِش  )

یبیمش

هدمآ و یـسیمش  اه  هخـسن  یـضعب  رد  تسا و  فورعم  یبیمـش  هاچ  مان  هب  هدج  هار  رـس  هزورما  هک  تسا  یهاچ  نامه  هیبیدـح  دـنا  هتفگ 
ص 123 و 127) ش 10 ، جح ، تاقیم   ) تسا فورعم  مان  نیمه  هب  مه  نونکا 

یسیمش

(. ص 146 ج 3 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  ص 205 ؛ جح ، کسانم  . ) دنیوگ ار  هیبیدح  َم ) ُش  )

لاوش

ار عتمت  هرمع  تسب و  مارحا  جح  يارب  ناوت  یم  لاوش  لوا  زا  تسا . جح  یـصاصتخا  ياه  هام  زا  هام  نیلوا  يرمق و  لاس  مهد  هام  ّو ) َش  )
. داد ماجنا 

طوش

. دریگ تروص  هبترم  تفه  دیاب  ًاعومجم  هک  دنیوگ  ار  رود  ره  هبعک  فاوط  رد  . 1 جح : لامعا  رد  فده ، ات  ندیود  تیاهن  نیعم  هب  َش ) )
هک دـنیوگ  ار  تشگرب  ای  تفر  راـب  کـی  ره  هورم ، افـص و  یعـس  رد  . 2 دوـش . یم  متخ  زین  نآ  هب  تـسا و  دوسـالارجح  زا  طوـش  عورش 

. افص هب  هورم  زا  طوش  هس  هورم و  هب  افص  زا  طوش  راهچ  دریگ . تروص  هبترم  تفه  دیاب  ًاعومجم 

ادهش

خف يادهش  ك )  ) زا يرگید  ترهش  َه ) ُش  )

دحا يادهش 

یلامـش تمـسق  رد  رگید  دـحا و  نیمزرـس  رد  یکی  دـننوفدم ؛ هطقن  ود  رد  هنیدـم  رد  هک  تسا  دـحا  هوزغ  نادیهـش  رازم  ترهـش  ُا ح )ُ  )
. عیقب ناتسربق 

ردب يادهش 

هکم هب  هنیدـم  هار  ریـسم  رییغت  تلع  هب  هزورما  یلو  تساه  هاگترایز  زاو  تسا  ردـب  نیمزرـس  رد  ردـب ، هوزغ  نادیهـش  رازم  ترهـش  َب ) )
. دنا هتشگ  مورحم  اهنآ  ترایز  زا  نارئاز 

تنج يادهش 

نیمرح يامنهار  . ) هدش عقاو  ناتسربق  یلامش  تمسق  رد  هک  تسا  عیقب  رد  دحا  يادهش  هرح و  يادهش  روبق  ترهش  هنجلا  ءادهـش  َن ) َج  )
ص 172) ج 5 ، نیفیرش ،
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هرح يادهش 

. یلامش تمسق  رد  عیقب  ناتسربق  رد  تسا  هرح  هعقاو  نادیهش  روبق  ترهش  ّر ) َح  )- 

خف يادهش 

« ادهش دجسم   » و نادیهش ) هلحم  « ) ادهش یح   » و ءادهشلا »  » هب هک  خف ، ك )  ) يداو رد  هکم  رد  خف  هعقاو  نادیهش  روبق  ترهـش  َّخ ) َف  )- 
نایهاپس يرجه  لاس 169  هجح  يذ  متشه  رد  تسا . موسوم  ءادهـش » جاربا   » هب هک  دنا  هتخاس  ییاه  جرب  اج  نیا  رد  ًاریخا  هدش و  فورعم 

هیلع ) یبتجم ماما  باقعا  زا  ثلثم  نب  یلع  نب  نیسح  تسا ) میعنت  دجسم  کیدزن  هکم و  يدورو  لخدم  هک   ) يداو نیا  رد  یسابع  يداه 
هب هنیدم ) مکاح  بیان  ياه  متـس  تلع  هب   ) هنیدم فرـصت  زا  سپ  هک  نت ) دصیـس  دودـح  رد   ) ار وا  هارمه  نایولع  زا  يرایـسب  و  مالـسلا )

. دنداتسرف یسابع  كافس  هفیلخ  دزن  ارسا  هارمه  ار  ادهـش  زا  نت  دصکی  زا  شیب  ياهرـس  سپـس  دندرک و  ماع  لتق  دندمآ  یم  هکم  تمس 
خف هثداح  زا  رت  كانلوه  البرک  هعجاف  زا  سپ  دنا  هتفگ  و  . ) دـیدرگ نفد  لحم  نامه  رد  زور  هس  زا  سپ  خـف  يادهـش  رـس  یب  ياه  ندـب 

فاص و هتفرگ و  رارق  یتمرح  یب  ضرعت و  دروم  يدوعـس  ماکح  تسردان  دیاقع  تلع  هب  خف  يادهـش  رازم  هزورما  تسا ) هدیدرگن  عقاو 
، یحو نیمزرس  نکاما  رد  يریس  خف ؛ لیذ  یسراف ، فراعملا  ةریاد  ص 84 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسین صیخشت  لباق  هدش و  حطسم 

ص 158) ش 13 ، ص 139 ؛ ش 6 ، ص 192 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 129 ؛

مارح رهش 

يذ هام  راهچ  تسا و  مارح  نآ  رد  گنج  هک  یهام  مارح . هاـم  هدئام 97 )  ) مارحلا رهـشلاو  سانلل  ًامایق  مارحلا  تیبلا  ۀبعکلا  هللا  لعج  َح ) )
هب هنادازآ  دنتـشاذگ و  یم  رانک  ار  اه  ترودک  هنیک و  مارح  ياه  هام  مایا  رد  اه  برع  دنمارح . ياه  هام  بجر  مرحم و  هجح ، يذ  هدعق ،

ياتـسار رد  مالـسا  دـندیمان . یم  مارح  ياه  هاـم  ار  نآ  دوبن  يربخ  اـه  هاـم  نیا  رد  گـنج  زا  نوچ  دـنتخادرپ و  یم  تراـجت  ترـشاعم و 
حلاصم ناکم  نامز و  تمرح  زا  هدافتسا  اب  مدرم  ات  درک  رادروخرب  یشزرا  زا  زین  ار  لاس  مایا  زا  یتمسق  هدش  لئاق  هبعک  يارب  هک  یـشزرا 

نیا هب  دـیآ و  مهارف  يرگزواجت  يوخ  ندراذـگ  رانک  هنیمز  دـنبای  یم  نارود  نیا  رد  هک  یمهاـفت  اـب  دـننک و  نیمأـت  ار  شیوخ  عفاـنم  و 
هاـم رد  هدرفم ، هرمع  . 1 تساـه : هاـم  نیا  رد  زین  هرمع  جـح و  مسارم  و  تسا . هدـش  هداد  رارق  مدرم  یگدـنز  ماوق  هیاـم  مارح  هاـم  بیترت 

، عتمت  ) جح ماسقا  جح ، . 3 دریگ . تروص  دـناوت  یم  هجح  يذ  هدـعق و  يذ  هام  رد  عتمت ، هرمع  . 2 هتفرگ . رارق  ناوارف  دـیکأت  دروم  بجر 
. دوش ماجنا  هجح  يذ  رد  دیاب  نارق ) دارفا و 

حیش

حیش هایگ  ك )  ) ای

ناطیش

هرمج ای   ) یلوا هرمج  دارم  کچوک ، ناطیـش  . 2 تسا . يربک ) هرمج  ای   ) هبقع هرمج  دارم  گرزب ، ناطیـش  . 1 دنیوگ . ار  هرمج  ًاحالطصا 
ص 300) ادخ ، هناخ  هب  رفس  زا  شیپ  ياه  ینتسناد  . ) تسا یطسو  هرمج  دارم  هنایم ، ناطیش  . 3 تسا . يرغص )

هلواخن نایعیش 
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هلواخن (ك )

ص

هدافرلا بحاص 

یم مهارف  ماعط  ارقف  نارئاز و  يارب  داد  یم  هبعک  هناخ  ناونع  هب  برع  هک  یتافوقوم  تاروذن و  زا  هک  دـنتفگ  یم  ار  یـصخش  ِد) ِّر  ُب  ِح  )
. دومن

هیاقسلا بحاص 

. دروآ یم  هکم  هب  جراخ  زا  نیریش  بآ  راوز  جاجح و  هافر  يارب  رتش  کشم و  اب  هک  دنتفگ  یم  ار  یسک  ِي ) ِس ّ  )

هیفاص

ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم  ص 55 ؛ هسیفنلا ، قالعا   ) تسا مزمز  ياه  مان  زا  ِي ) )

تافرع يارحص 

تافرع ك )  ) نامه

رعشم يارحص 

رعشم ك )  ) نامه

ینم يارحص 

ینم ك )  ) نامه

دص

. هکم ای  تافرع  هب  ندیـسر  زا  دـشاب  هرمع  اـی  جـح  هب  نتفر  ریـسم  رد  هک  ار  یـسک  نآ  دـننام  نمـشد و  نتـشادزاب  زا  تسا  تراـبع  َص ) )
( فیراعم فراعم و  )

ردص

( همان تغل   ) رحن ياهزور  زا  مراهچ  زور  جح 2 . زا  تشگزاب  . 1 َد ) َص  )

رورص

(â ( ) همان تغل   ) هدرکان جح  َص ) )
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هرورص

ص 55) ش 8 ، جح ، تاقیم  ص 348 ؛ ج 22 ، هنومن ، ریسفت  . ) هدش فرشم  جح  هب  راب  نیلوا  يارب  هک ) يدرم  نز و   ) هک نآ  ِر ) َص  )

افص

افص هوک  ك )  ) نامه

حافص

ص 81) هرمع ، ماکحا  . ) دراد رارق  عَطْقُم »  » مان هب  یهوک  رب  یلیم  تفه  رد  قارع  قیرط  رد  هکم )  ) مرح دح  ّف ) ُص  )

هورم افص و 

لامعا زا  یکی  ماجنا  لحم  یعـسم » ( » ك  ) ماـن هب  هوک  ود  نیا  نیب  هلـصاف  مارحلادجـسم و  بنج  رد  هکم  رد  دنتـسه  هوک  ود  ِو ) َم  َو  َص  )
. هورم افص و  یعس  ك )  ) مان هب  تسا  هرمع  جح و 

هفص

ای 50)  ) عافترا 40 هب  لیئربج  باب  لخدم  رد  رهطم  هرجح  لامش  تهج  رد  عقاو  یبنلادجـسم  رد  تسا  یناویا  وکـس و  ترهـش  ِف ) ُص  )
بحتسم اج  نیا  رد  ار  زامن  هماقاو  نآرق  توالت  و  رتم ) ضرع 8  رد  رتم  لوط 12  هب   ) عبرم رتم  تحاسم 96  هب  دجسم و  فک  زا  رتمیتناس 

نامز رد  اما  و  دنوش ) یم  لوغـشم  دیجم  نآرق  تئارق  هب  دنهد و  یم  رارق  نآرق  ياه  لحر  هفـص  ناویا  يور  نارئاز  نونکا  و   ) دـنا هدرمش 
( دـش یم  بوسحم  هیلوا  دجـسم  راوید  تشپ  عقوم  نآ  رد  هک   ) ناویا نیا  رد  نکـسم  نادـقف  تلع  هب  رجاهم  يارقف  زا  یتعامج  هللا  لوسر 

نآرق تسشن و  یم  اهنآ  اب  دوخ  ترضح  دننک و  قافنا  اهنآ  هب  ات  دومرف  یم  بیغرت  ار  هباحـص  نارگناوت  ترـضح  دندرک و  یم  تنوکس 
نآ تسا  روهـشم  هچنآ  دـنا و  هدرک  رکذ  رفن  ات 93  زا 10  نامز  تایـضتقم  لاح و  توافت  بسح  رب  ار  هفـص  لها  تخومآ . یم  ناشیدـب 
دیز ناوزغ ، نب  ۀبتع  دوسا ، نب  دادقم  دوعـسم . نب  ۀبتع  دوعـسم ، نب  هللادبع  رـسای ، رامع  هدیبعوبا ، لالب ، زا : دـندوب  ترابع  اهنآ  هک  تسا 

هب هفـص  باحـصا )  ) لها ناونع  نکیل  دندش  زاین  یب  يدح  ات  مالـسا  نتفای  تردق  هعـسوت و  اب  اهدعب  هفـص  لها  هشبکوبا و ... باطخ ، نب 
ینونک دوجوم  يوکس  اماو  دنتـسشن . یم  هفـص  ناویا  رب  اهنآ  مرح ، ناگجاوخ  ندش  ادیپ  اب  دنام . یقاب  اهنآ  يارب  نانچمه  يزایتما  ناونع 

زا یخرب  نامگ  هب  دنیوگ  اه » هجاوخ  يوکس   » نآ هب  هزورما  هک  ءاسنلا  باب  يدورو  پچ  تمس  لیئربج و  باب  يدورو  تسار  تمس  رد 
. دشاب یمن  هدمآ  يوبن  فیرش  ثیداحا  رد  هک  هفص  یلصا  ناکم  رگید  یمعز  هب  اما  تسا ، هفص  ياج  نامه  نارگشهوژپ  ناگدنـسیون و 
زا هیقب  هتشاد و  دوجو  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  نارود  زا  هلبق ) تمـس  هب   ) هفـص یبونج  تمـسق  موس  کی  اه  هتـشون  قبط 

ةریاد ص 174 ؛ ج 3 ، ناـیبلا ، عمجم  . ) دـنا هتفگ  زین  تاوغـالا » ۀـکد  ( » ك  ) ماـن هب  ار  هفـص  ناویا  تسا . زیزعلادـبع  نبرمع  ياـه  هدوزفا 
، ادخ هناخ  هب  رفس  زا  شیپ  ياه  ینتسناد  گنهرف  یحو ؛ نیمزرـس  نکاما  رد  يریـس  ص 211 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  یـسراف ؛ فراعملا 

ص 71 و 72) ش 21 ، جح ، تاقیم  ص 72 ؛

حالص

ص 141) ش 4 ، جح ، تاقیم  همان ؛ تغل  ص 14 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا شمارآ  تینما و  زکرم  نوچ  تسا  هکم  ياه  مان  زا  ُص ) )
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امص

. تسا هدش  انب  امص »  » هدش يراجح  ياه  گنس  اب  هبعک  ياهراوید  هک  دنا  هتشون  تسا و  هایس  هب  لیامتم  گنر  دوبک  گنس  ّم ) َص  )

ریبانص

بآ اب  ییاه  هچضوح   ) تایفنح ( 1) ریبانص شیاج  هب  دندیچرب  ار  یبنلادجسم  نحص  لخاد  ياه  هناخاقـس  هک  دعب  هب  متفه  نرق  زا  َص ) )
ص 143 و 148) نیفیرش ، نیمرح  . ) دنتخاس ءاسنلا  بابو  لیئربج  باب  نیب  ریش )

هروص

ص ش 28 ، جح ، تاقیم  . ) هنیدم یماش )  ) یلامـش تمـسق  ترهـش  . 2 همان ) تغل   ) هکم یـضارا  زا  ململی  ردـص  رد  تسا  یناـکم  . 1 ِر ) )
(154

دیص

نینچمه تسا و  یشحو )  ) ییارحـص ناویح  راکـش  مارحا ، تامرحم  زا  هدئام 95 )  ) مرح متنا  دیـصلا و  اولتقتال  اونمآ  نیذـلا  اهیا  ای  َص ) )
(â . ) تسا مارح  مرح  رد  دیص  ًالوصا  تسا و  مارح  نآ  تشوگ  ندروخ  دیص و  رد  تناعا 

یمارحا دیص 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) مرح نوریب  هاوخ  دشاب  مرح  رد  دیص  نآ  هاوخ  تسا  عونمم  مارحا  تهج  هب  هک  تسا  يدیص  ِا ) )

یمرح دیص 

يژولونیمرت رد  طوسبم   ) مِرُْحم هاوخ  دشاب  لُحم  هدنشک  هاوخ  تسا  عونمم  نآ  لتق  مرح  رد  شروضح  تهج  هب  هک  تسا  يدیـص  َر ) َح  )
( یسیفن گنهرف  . ) دور نوریب  نآ  زا  ضوح  بآ  هک  یخاروس  یضوح و  نادوان  زیراک ، هناهد  ینعم  هب  روبنص  عمج  رییانص  . 1 قوقح )

ط

بئاط

ص 167) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) تاروت رد  تسا  هنیدم  ياه  مان  زا  ِء ) )

فئاط

هب هکم  تاقالیی  نیرتهب  زا  هک  هکم  یقرش  بونج  يرتمولیک  رد 120  ناتسبرع  رد  زاجح  ياهرهش  زا  . 2 همان ) تغل   ) هدننک فاوط  . 1 ِء ) )
دوب و فیقث  هلیبق  زکرم  میدق  رد  فیاط  تساج . نآ  رد  هیلع ) هللا  تاولص  ) ادخ لوسر  يومع  رـسپ  سابع  نب  هللادبع  ربق  دیآ و  یم  رامش 

رازآ اب  دوب  هتفر  ناشنایم  هب  توعد  يارب  هک  ار  مرکا  ربمایپ  نآ  یلاها  دمآ . یم  باسح  هب  یبرغ  ناتسبرع  رهش  نیمود  مالسا  عولط  نراقم 
. دیدرگ جارات  زین  فیاط  زاجح ، فلتخم  ياهرهش  هیباهو  موجه  رد  دندومن . نوریب  تیذاو 
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نیفئاط

قافآ زا  هک  دنتسه  یناسک  یلقن  هب  دنشاب . یم  فاوط  لوغـشم  هبعک  هناخ  درگ  رب  هک  دنتـسه  یناسک  هرقب 125 )  ) نیفئاطلل یتیب  رهط  ِء ) )
( نایبلا عمجم  . ) دنا هدمآ  جح  مسارم  يادا  روظنم  هب 

هباط

ص 117) نیفیرش ، نیمرح  ص 88 ؛ هسیفنلا ، قالعا  . ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  ِب ) )

هرهاط

ص 23) نیفیرش ، نیمرح  ص 55 ؛ هسیفنلا ، قالعا  . ) تسا مزمز  ياه  مان  زا  ِر ) ِه  )

ابابط

ص 167) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) دوش یم  قالطا  لکش  لیطتسم  نیمزرس  رب  هک  تسا  هنیدم  ياه  مان  زا  ِط ) )

زارط

ص 109 و 120) ش 29 ، جح ، تاقیم  . ) هبعک هدرپ )  ) هماج دنبرمک  (ط )

ماعط

ص 122) ش 28 ، جح ، تاقیم  همان ؛ تغل  . ) مزمز بآ  ًط ) )

راربالا ماعط 

ص 122) ش 28 ، ص 90 ؛ ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) تسا مزمز  یماسا  زا  َا ) ْل  ُم  َط  )

معط ماعط 

ص 122) ش 28 ، ص 90 ؛ ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) تساه یکاروخ  زا  ییاذغ  هک  تسا  مزمز  یماسا  زا 

سلط

ار مرح ) جراخ  لیابق  « ) هلح  » لامعا زا  یـضعب  و  مرح ) لها  « ) سمح  » لاـمعا زا  یـضعب  جـح  مسارم  رد  هک  بارعا  زا  یلیاـبق  ُط ) ِط  َط  )
رد اما  هلح  لها  ناسب  مارحا  رد  نانیا  دـنرازن . نبذایا  بیجع و  کَع و  تومَرْـضَح و  یلاـها  ناـنیمی  ناـنیا  دـنا  هتفگ  و  دـنداد ، یم  ماـجنا 
هک یلاح  ردو  دندمآ  یم  رود  ياه  ناکم  زا  نوچ  سلط  لها  دـندرک . یم  لمع  سمح  لها  نوچ  ادـخ  هناخ  هب  لوخد  سابل و  ندیـشوپ 

ص 64؛ هللا ، لوسر  هریس  ص 208 ، جح ، باتک  . ) دندش هدناوخ  مان  نیدب  دنتخادرپ  یم  ادخ  هناخ  فاوط  هب  دوب  هتـسشن  اهنآ  رب  هار  رابغ 
ص 109) ش 4 ، جح ، تاقیم 

فاوط
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راـب ره  و   ) یطیارـش قبط  هرمع  جـح و  مسارم  رد  هبعک  هناـخ  ندز  رود  راـب  تفه  زا  تسا  تراـبع  جـح 29 )  ) قیتعلا تیبلاب  اوفوطیل  َط ) )
ینکر بجاو  هک  « ) تراـیز فاوط  : » تسا هنوگ  ود  هللا  تیب  تراـیز  کـسانم  مسارم و  رد  فاوـط  (. 1 .() دنیوگ طوش  کی  ار  ندـیدرگ 

نیا عـتمت . هرمع  . 1 تسا . تواـفتم  هرمع  جـح و  رد  اـه  فاوـط  نیا  ماـجنا  تقو  تسا ) ینکر  ریغ  بجاو  هـک  « ) ءاـسن فاوـط   » و تـسا )
نیا هدرفم . هرمع  . 2 دریگ . ماـجنا  دـناوت  یم  هجح  يذ  مهن  رهظ  اـت  لاوش  هاـم  لوط  رد  هک  دراد  بجاو  تراـیز » فاوـط   » کـی تداـبع 

تدابع نیا  جح . . 3 دریگ . ماجنا  دناوت  یم  جح ) یـصاصتخا  مایا  زج  هب   ) لاس لوط  رد  هک  دراد  بجاو  ءاسن  ترایز و  فاوط  ود  تدابع 
و  ) مهدزاود ات  هجح  يذ  مهد  زور  زا  نآ  ماجنا  تصرف  هک  دراد  بجاو  ءاـسن  تراـیز و  فاوط  ود  عتمت ) جـح  نارق و  جـح  دارفا ، جـح  )

ندوب رهاط  سابل  ندوب  حابم  ندومن  نیتروع  رتس  نتـشاد  وضو  ( 2) ندوب هنتخ  ندرک  تین  فاوط  تابجاو  تسا . هجح  يذ  رخآ ) ات  هاـگ 
ماجنا یپ  رد  یپ  ار  اـهرود  ندز  ماـمت  طوش )  ) رود تفه  ندرک  متخ  دوسـالارجح  نکر  هب  ندومن  عورـش  دوسـالارجح  زا  ندـب  ساـبل و 

ار هبعک  نتشاد  جراخ  ناورذاش ) هبعک ، راوید  هبعک ، نورد   ) نآ يازجا  هبعک و  زا  ار  ندب  ندرک  لخاد  اهرود  رد  ار  لیعامسا  رجح  نداد 
هب برغ  زا  عبرم و  هن  تسا  لکـش  یـضیب  هبعک  فاوط  نیاربانب  ندرکن . هبعک  هب  تسار  هناـش  اـی  تشپ  اـی  ور   ) نداد رارق  پچ  تمـس  رد 

هناخ راوید  زا  هلـصاف  نیا  ندوب . میهاربا  ماقم  هبعک و  نیب  هلـصاف  رد  ینعی  ندز . رود  فاوط ) زاجم  هدودحم   ) فاطم رد  (. 3 () تسا قرش 
تیب فارطا  نیمز  يور  رب  و  تسا ) عارذ  رجح 5/6  راوید  زا  فاطم  دح  رجح ، فرط  زا  و   ) دشاب یم  رتم ) دودح 13   ) عارذ دودح 5/26 

رد ای  هیقت  لاح  رد  میهاربا ) ماقم  تشپ  رد   ) دح نیا  زا  جراخ  رد  فاوط  اهقف  یخرب  رظن  هب  هتشگ . صخشم  هایـس  گنـس  زا  يا  هیـشاح  اب 
فاوط تابحتـسم  تسا . حیحـص  دـشاب ) ظوفحم  نانآ  لاصتا  ًافرع  هک  يدـح  ات   ) ناگدـننک فاوط  ماحدزا  تروص  رد  ای  رارطـضا  لاح 

دوسالارجح نتـشادرب  کچوک  ار  اه  مدق  ندروآ  ياج  هب  رهظ  عقوم  نتخادـنا  ریز  هب  مشچ  ندوب  هناخ  کیدزن  ندوب  هنهرب  اپ  ندوب  هدایپ 
تـسد هبعک  راوید  رب  راجتـسم  رد  متفه  طوش  رد  ندوـب  لوغـشم  تاولـص  ریبـکت و  لـیلهت و  نآرق و  اـعد و  هب  ندیـسوب  ندرک و  سم  ار 
فاوط فاوط 1 . تاهورکم  ندناوخ . ینامی  نکر  رد  لیعامسا و  ربارب  هبعک و  ِرد  ربارب  رد  ار  هدراو  ياهاعد  ندنابسچ  مکـش  ندوشگ و 

. نادرم يارب  . 2 لامآلا ) یهتنم  . ) دومرف ررقم  نینچ  ادخ  درک و  ررقم  طوش  تفه  بلطملادبع  ترـضح  سپ  تشادـن ، يددـع  شیرق  دزن 
تهج هک  روط  نامه  دنور و  یم  پچ  فرط  هب  دنیآ و  یم  تسار  فرط  زا  ناگدننک  فاوط  هک  دید  ناوت  یم  هبعک  ماب  رب  نداتسیا  اب  . 3

زین فاوط  تسا ، یضیب  رادم  رد  همه  قرش و  هب  برغ  زا  همه  نآ  تارایـس  دیـشروخ و  تکرح  تهج  نیمز و  یلاقتنا  یعـضو و  تکرح 
ياضق هب  ندیشون  ندروخ و  ( 1) نتشاذگ هلطرب  هبعک .) لیذ  نآرق ، سوماق  . ) تسا یضیب  قرش و  هب  برغ  زا  تارایـس  تکرح  اب  ماگمه 
ندروآ رد  ادـص  هب  تشگنا  ندـیدنخ و  ندرک و  هزایمخ  هرد و  نهد  نتفگ  نخـس  اعد  تایآ و  ادـخ و  رکذ  ریغ  هب  نتـشاد  زاین  تجاـح 

نتفر الاب  ندشن  باذع  ( - 2) فاوط شاداپ  تفرگ . بیان  فاوط  يارب  ناوت  یم  جرح  تقشم و  تروص  رد  اهقف  هدومرف  هب  فاوط  تباین 
دیاب فاوط  رد  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب  فاوط  هارمه  نتفای . هدنب  ندرک  دازآ  باوث  ناهانگ  ندش  هدیـشخب  تاجرد 

. تسا ندمآ  رد  وا  نما  هانپ  رد  ادخ و  يوس  هب  زیچ  همه  زا  تسا  يزیرگ  هناخ  رود  نتشگ  هک  تشاد  نآ  دصق 

دهعلا رخآ  فاوط 

قیفوـت لاـعتم  دـنوادخ  زا  تسا  بحتـسم  اـج و  نآ  زا  تشگزاـب  عـقوم  رد  تسا  هبعک  هناـخ  یبحتـسم  فاوـط  عادو . فاوـط  َع ) ْل  ُر  ِخ  )
تمحر اب  هک  تشاد  دیاب  نیا  رب  تین  عادو  فاوط  رد  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب  و  همان ) تغل   ) ندرک بلط  تعجارم 

هب ار  اهنآ  هک  دنـشاب  یلامعا  لابند  هب  دـننک و  ادا  ار  یهلا  تابجاو  سپ  نیا  زا  هک  دوب  دـیاب  میمـصت  نیا  رب  دـننک و  یم  چوک  راـگدرورپ 
. دنک رت  کیدزن  قح  ترضح 

هضافا فاوط 
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. دننک یم  چوک  هکم  هب  ینم  زا  فاوط  نیا  يارب  نوچ  دنیوگ  ار  جح  ترایز  فاوط  ِض ) ِا  )

فاوط لوا  فاوط 

( تسا فاوط  نیلوا  جح  اه و  هرمع  رد  هک  . ) دنیوگ ار  ترایز 

دهع لوا  فاوط 

( همان تغل  . ) تسا هکم  هب  لوخد  عقوم  فاوط  ءاقل ، فاوط  مودق ، فاوط  تیحت ، فاوط 

هللا تیب  فاوط 

. هبعک هناخ  فاوط 

تیحت فاوط 

دهع لوا  فاوط  ك )  ) نامه َّي ) َت  )

لومحم لماح و  فاوط 

نمض دناوت  یم  لماح  دهد . تروص  ار  فاوط  وا  ات  دنک  لمح  دریگ و  تشپ  ای  هناش  رب  ار  يرگید  یترورـض  هب  یکی  هک  تسا  نانچ  نآ 
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنک فاوط  تین  دوخ  يارب  وا  لمح 

جح فاوط 

و ترایز » فاوط  ( » ك  ) یکی دوش : یم  ماجنا  رابود  و  نارق ) عتمت و  دارفا ،  ) جح کسانم  ماجنا  نمض  رد  تسا  هبعک  هناخ  بجاو  فاوط 
«. ءاسن فاوط  ( » ك  ) يرگید

مود فاوط 

(. تسا فاوط  نیمود  جح  هدرفم و  هرمع  رد  هک  . ) دنیوگ ار  ءاسن  فاوط 

نکر فاوط 

( تسا ینکر  بجاو  هک  . ) دنیوگ ار  ترایز  فاوط 

نانز فاوط 

( همان تغل  . ) تسا ءاسن  فاوط  نامه 

ترایز فاوط 
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نیا نکر ، فاوط  هیـضرف ، فاوط  ضرف ، فاوط  لوا . فاوط  هب  موـسوم  هرمع ) و   ) جـح مسارم  رد  تسا  هللا  تیب  ینکر )  ) بجاو فاوـط 
: رد فاوط 

، هدرفم هرمع  . 1

یـصاصتخا مایا  زجب   ) تسا لاس  مایا  لوط  نآ  ماجنا  ناـمز  و  دریگ ، یم  تروص  مارحا  ساـبل  رد  مارحا و  زا  دـعب  هک  تسا  لـمع  نیمود 
(. جح

، عتمت هرمع  . 2

يذ مهن  زور  زا  لبق  ات  تسا  لاوش  هام  لوا  زا  نآ  ماجنا  نامز  دریگ و  یم  تروص  مارحا  سابل  رد  مارحا و  زا  دـعب  هک  تسا  لـمع  نیمود 
. هجح

، جح . 3

چوک اب  هجح  يذ  مهد  زور  رد  مارحا ) زا  ندمآ  نوریب  ینم و  رد   ) ریـصقت ای  قلح  زا  دـعب  هک  تسا  ( 3 () نارق عتمت و   ) جح لمع  نیمتفه 
ماـجنا ناوت  یم  زین  هجح ) يذ  مهدزاود  زور  رد   ) ینم زا  تعجارم  زا  دـعب  ار  فاوـط  نیا  ( 4 .) دریگ یم  تروص  هکم  هب  ینم  زا  هضاـفا ) )
لوقنم تایاور  قبط  . 2 دندرک . یم  رس  رب  فاوط  عقوم  نیشیپ  مایا  رد  و  تسا ) نایدوهی  يز  هک   ) تسا يزارد  هالک  بحتسم 1 . یلو  داد ،
موسوم زین  هضافا  فاوط  هب  شرگید  یماـسا  رب  هوـالع  فاوط  نیا  اذـل  و  . 4 دارفا . جح  لمع  نیمـشش  و  . 3 مالسلا .) مهیلع  ) نیموصعم زا 

قلح ماجنا  اب  نوچ  دریگ  یم  تروص  یلومعم ) سابل   ) مارحا سابل  ریغ  رد  فاوط  نیا  دریگ . تروص  دـیع  زور  نامه  رد  هک  تسا  تسا .
. دنیآ یم  نوریب  مارحا  سابل  زا  ریصقت ) ای  )

تنس فاوط 

بحتسم فاوط  ك ) ( ) َّن ُس  )

ردص فاوط 

هراوس نانچمه  ( » ربمایپ . ) هضاـفا فاوط  . 2 ص 169 ) ادـخ ، هناـخ  هار  رد  هماـن ؛ تغل  . ) دـنیوگ ار  عادو  فاوط  . 1 ( 2 () َد َص  ( ) 1 () َص )
ص 29) ج 4 ، لوسر ، ترضح  خیراوتلا ، خسان  « ) دنیوگ زین  ردص  فاوط  ار  فاوط  نیاو  درک  هضافا  فاوط 

نابرع فاوط 

تـسیاب یم  دمآ  یم  هرمع  ای  جح  هب  راب  لوا  هک  سک  ره  ینعی  دهد ؛ ماجنا  سمح  سابل  رد  تسیاب  یم  یلهاج  جح  رد  برع  هک  یفاوط 
یم فاوط  سمح  ریغ  سابل  رد  رگا  دـشاب و  هدرک  هراجا »  » اـی و  هیراـع » « » سمح  » زا هک  دـهد  ماـجنا  يا  هماـج  رد  ار  دوخ  فاوط  نیلوا 

. دیامن فاوط  هنهرب  تسیاب  یم  دهدب  تسد  زا  ار  شسابل  تساوخ  یمن  رگا  دنکفا و  رود  هب  ار  نآ  تسیاب  یم  درک 

هرمع فاوط 

: هرمع کسانم  ماجنا  نمض  تسادخ  هناخ  بجاو  فاوط 
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: هرمع کسانم  ماجنا  نمض  تسادخ  هناخ  بجاو  فاوط 

، عتمت هرمع  . 1

«. ترایز فاوط  ( » ك  ) مان هب  دراد  بجاو  فاوط  کی 

، هدرفم هرمع  . 2

«. ءاسن فاوط  ( » ك  ) مان هب  يرگید  و  ترایز » فاوط  ( » ك  ) مان هب  یکی  دراد ، بجاو  فاوط  ود 

ضرف فاوط 

( همان تغل  . ) دنیوگ ار  ترایز  فاوط  َف ) )

هضیرف فاوط 

( همان تغل  . ) دنیوگ ار  ترایز  فاوط  ِض ) َف  )

مودق فاوط 

دهع لوا  فاوط  ك )  ) نامه ُق ) )

اقل فاوط 

دهع لوا  فاوط  ك )  ) نامه ِل ) )

بحتسم فاوط 

ای طوش  ای 360  فاوط و  ای 360  هکم 52  رد  فقوت  مایا  رد  تسا  بحتـسم  دنا  هدومرف  و  تسا . هبعک  درگ  بجاو  ریغ  ندیدرگ  راب  تفه 
هدنز و نینمؤم  ناتـسود و  ناشیوخ و  دالوا و  رـسمه و  نیدلاو و  نیموصعم و  تباین  هب  فاوط  عادو ، فاوط  ندرک . فاوط  دنناوت  هچ  ره 
اب  ) تراهط یبحتسم  لوط  رد  دنا . هدش  یفرعم  بحتسم  زین  دسا  تنب  همطاف  هنمآ و  مشاه ، بلطملادبع ، هللادبع ، بلاطوبا ، نابانج  هدرم و 

. تسین طرش  ندوب ) وضو 

عتمتم فاوط 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنک عتمت  هرمع  هک  سک  نآ  فاوط  ِّت ) َم  َت  ُم  )

هعتم فاوط 

( فاوط لیذ  یمالسا ، فراعم  گنهرف   ) عتمت هرمع  فاوط  ِع ) ُم  )

ءاسن فاوط 
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ریغ سابل  اب  فاوط  نیا  ( 3 .) نانز فاوط  مود و  فاوط  هب  موسوم  هرمع ) و   ) جح مسارم  رد  تسا  هللا  تیب  ینکر ) ریغ   ) بجاو فاوط  ِن ) )
: رد تسا و  مارحا 

، عتمت هرمع  . 1

. درادن دوجو 

، هدرفم هرمع  . 2

.3 جـح .) یـصاصتخا  مایا  زجب   ) تسا لاس  مایا  لوط  نآ  ماجنا  نامز  دریگ و  یم  تروص  ریـصقت  ای  قلح  زا  دـعب  هک  تسا  لمع  نیمـشش 
دعب هکم  هب  تعجارم  و  مهدزاود ) ای   ) مهد زور  ات  ینم  تابجاو  همتاـخ  زا  دـعب  هک  تسا  ( 4 () نآرق جح  عتمت و  جح   ) لمع نیمهد  جـح ،

. دریگ یم  تروص  هورم  افص و  یعس  زا 

هلفان فاوط 

تسا یبحتـسم  ياه  فاوط  هلمج  زا  یتباین  فاوط  قوقح ) يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) عادولا فاوط  نوچ  دشابن  ضرف  هک  یفاوط  ِل ) ِف  )
. دوش یم  ماجنا  مالسلا ) مهیلع  ) نیموصعم زا  تباین  هب  ای  نارگید و  زا  تباین  هب  هک 

بجاو فاوط 

. تسا ءاسن  ترایز و  فاوط  ود  زا  کی  ره 

عادو فاوط 

دهعلا رخآ  فاوط  ك )  ) ای ِم ) )

نیفاوط

. دنیوگ ار  ءاسن  ترایز و  فاوط  ود  َف ) َط  )

بیط

.2 همان . تغل  . 1 تسا . هرافک  بجوم  باکترا  تروص  رد  تسا و  مارحا  تامرحم  زا  تاـیرطع  بیط و  ندـییوب  لامعتـسا و  شوخ . يوب 
نیمهن . 4 ددرگ . یم  لالح  تسا  مارحا  تامرحم  زا  هک  نز  نآ ، زامن  ندـناوخ  فاوط و  نیا  ماجنا  اب  . 3 قوقح . يژولونیمرت  رد  طوسبم 

. دارفا جح  لمع 

هبیط

ص 117) نیفیرش ، نیمرح  همان ؛ تغل  . ) تسا هنیدم  مان  . 2 همان ) تغل  . ) تسا مزمز  مان  . 1 ِب ) )

هبیط
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تاقیم ص 117 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  . 2 ص 36 ) یمالـسا ، راثآ  خـیرات و  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  . 1 ِب ) ِّي  َط  )
ص 167) ش 7 ، جح ،

هبیط

ص 167) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هنیدم  مان  ِب ) ْي  َط  )

هبیط

ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم  ص 67 ، تاقبط ، . ) تسا مزمز  مان  ِب ) ْي  َط  )

ظ

ایابظ

يامرگ هیلع ) هللا  تاولـص   ) هللا لوسر  ياعد  تکرب  هب  ناحبـس ، يادـخ  و  غاد ، مرگ و  نیمزرـس  ياـنعم  هب  تسا  هنیدـم  ياـه  ماـن  زا  (ظ )
(. ص 167 ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) دومن هفحج  هب  لقتنم  ار  نآ  دیدش 

الظ

(. â ( ) ص 29 یحو ، نیمزرس  نکاما  رد  يریس   ) دنیوگ یم  الظ »  » ای هفص »  » ار نآ  هک  یبنلا  دجسم  یمیدق  تمسق  رد  ییوکس  ّل ) ُظ  )

لالظ

یبنلا دجـسم  زا  یـشخب  مالـسلا ) مهیلع  ) همئا نامز  رد  ینالوط و  یتدم  هک  دوش  یم  هدافتـسا  ناسانـش  هنیدـم  لقن  تایاور و  نومـضم  زا 
. تسا هدـش  ریبعت  هلظم »  » و لالظ »  » هب نآ  زا  هک  هدوب  ینابیاس  ياراد  نحـص ، یکیدزن  رد  لامـش و  تمـس  رد  یلـصا ) دجـسم  زا  نوریب  )

(. ص 102 ش 26 ، جح ، تاقیم  )

ع

رئاع

رئاع هوک  ك )  ) نامه

همصاع

ص 167) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 88 ؛ هسیفنلا ، قالعا  . ) درک ظفح  ار  راصنا  نیرجاهم و  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هنیدم  یماسا  زا  ِم ) ِص  )

هیفاع

ص 23) نیفیرش ، نیمرح  ص 55 ؛ هسیفنلا ، قالعا   ) تسا مزمز  یماسا  زا  (ي )
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رقاع

ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم  . ) تسا مارحلا  دجسم  دافم  رد  ءایعش و  باتک  رد  روطسم  تسا ، هکم  یماسا  زا  َق ) )

فکاع

یموب دشاب . هبعک  هناخ  رواجم  هک  تسا  یـسک  فکاع  جح 25 )  ) دابلا هیف و  فکاعلا  ًءاوس  سانلل  هانلعج  يذـلا  مارحلا  دجـسملا  و  ِك ) )
( هرقب هیآ 125  جح  هیآ 25  لیذ  نایبلا ، عمجم  . ) هکم

هیلاع

نآ همه  رب  لمتشم  ای  هکم و  ات  دنک  زواجت  همر  زا  هک  یتمسق  نآ  ای  هفیرش و  عضاوم  هعساو و  دالب  رب  لمتشم  هک  زاجح  نیمزرس  . 1 ِي ) )
هناخ نآ  رد  هک  هنیدم  رد  يا  هلحم  مان  . 2 همان ) تغل  . ) دوش یم  تفای  هماهت  ات  دجن  فرط  زا  هک  هنیدم  ياه  يدابآ  اه و  هیرق  زا  یتمـسق 

تنوکس يا  هناخ  رد  لحم  نیا  رد  ار  هیرام  ترضح ، دیسر و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هب  هک  دوب  ریـضن  ینب  هلیبق  زا  ییاه 
ص 86) ج 1 ، مالسا ، خیرات  رد  هشیاع  شقن  . ) تسا فورعم  میهاربا  هبرشم  هب  هک  داد 

هعاطتسالا ماع 

. جح تدابع  يارب  ندش  عیطتسم  لاس  دیآ . یم  مهارف  جح  هب  نتفر  تعاطتسا  هک  یلاس  ِع ) ِت  ِا  ْل  ُم  )

رصحلا ماع 

ضرم صتخم  ار  رـصح  هک  تسا  یتروـص  رد  نیا  دـنام و  زاـب  جـح  کـسانم  ماـمتا  زا  يراـمیب  تهج  هب  هبعک  رئاز  هک  تسا  یلاـس  َح ) )
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) مینادب

ابع

...( و ص 49 ؛ ش 5 ، جح ، تاقیم  . ) دننکفا شود  هب  هک  مارحا  زا  يا  هعطق  ءادر . َع ) )

طلتخم تدابع 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دراد یندب  یلام و  هبنج  ود  هک  تسا  یتدابع  ندرک  جح 

رادلا دبع 

ص هبعک ، . ) دـنداهن یم  شیوخ  نادـنزرف  رب  هبعک  هناخ  میرکت  میظعت و  تهج  هب  ماوقا  زا  یخرب  یلهاج  هرود  رد  هک  تسا  یمان  ّد ) ُد  َع  )
. دنتشاد رایتخا  رد  ار  هبعک  تنادس  تباجح و  بصنم  مالسا  روهظ  نراقم  هک  دندوب  يا  هفیاط  رادلا  دبع  ینب  و  ( 44

قیتع

قیتعلا تیب  ك )  ) نامه هبعک  َع ) )
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جع

جث ك )  ) هیبلت هب  مدرم  دایرف  هجض و  ّج ) َع  )

لدع

هبعک نهاریپ  ك )  ) يارب دوب  یمان  شیرق  نامز  رد  َع ) )

ارذع

زا اریز  تاروت ) رد   ) تسا هنیدـم  ياه  مان  زا  . 2 ص 148 ) ،ش 4 ، جح تاقیم  ص 63 ؛ یمالـسا ، راثآ  خیرات و  . ) هکم ياه  مان  زا  . 1 َع ) )
ش 7 ص 167) جح ، تاقیم  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دیسر هللا  لوسر  تسد  هب  ات  دش  دروخرب  تخس  مالسا  نانمشد  اب  نیمزرس  نآ 

ءارع

هیلع هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هناخ  زا  ات  دش  یم  یعـس  دوب و  هاتوک  هنیدم  رهـش  ياه  نامتخاس  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هنیدم  ياه  مان  زا  َع ) )
ص 167) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) ددرگن رتدنلب  عفترم و  ملسو ) هلآو 

برع

(. تسا یبرع  اهنآ  يردام  نابز  هک  تسا  یمدرم  همه  مان  نونکا  یلو   ) تسا برعلا  ةریزج  ای  ناتسبرع  یماس  موق  مدرم و  مان  الـصا  َر ) َع  )
: هیقاب برع  هضرقنم و  برع  دننک . یم  میسقت  هتسد  ود  هب  یلک  روط  هب  ار  برع  نیخروم 

هدئاب برع  . 1

، میمَا سیدَـج ، مسَط ، توم ، َرْـضَح  یلوا ، مُهرُج  هِِقلامَع ، دومَث ، داع ، لـیابق  لـثم  دـنا ؛ هدوب  ماـس  لـسن  زا  لـصا و  برع  هضرقنم ، برع 
. دندوب هتفر  نیب  زا  مالسا  روهظ  زا  لبق  لیابق  نیا  همه  و  اروضَح . مْخَض ، دبع  لیبَع ، مساج ،

هیقاب برع  . 2

ناتسبرع و رد  تنوکـس  تبـسانم  هب  هک  دنتـسه  ییاه  برع  یلامـش » برع   » ای یناندع  برع  فلا  یناطحق . یناندع و  دنتـسه : هتـسد  ود 
قارع دودـح  ماش و  ياهزرم  ات  زاجح  دـجن و  هماهت و  رد  نایناندـع  دـنا .) هبرعتـسم  برع   ) دـنا هدـش  برع  صلاـخ ، لـیابق  اـب  ترواـجم 
روهظ نامز  رد  برع  گرزب  هتسد  ود  زا  یکی  و  دندوب ، نیـشن  نابایب  درگ و  ارحـص  فیقث ) شیرق و  زجب   ) نانآ رثکا  دنتـشاد و  تنوکس 

ار اهنآ  اذلو  دنا  هدیناسر  مالسلا ) هیلع  ) ربمغیپ لیعامسا  ترضح  فالخا  زا  ناندع  نب  ّدَعَم  ِنبرازن  ِنبرَضُم  هب  ار  اهنآ  تبسن  دندوب . مالسا 
ناتـسبرع نکاـس  یبونج » برع   » اـی یناـحطق  برع  ب  دـنناوخ . یم  زین  یلیعامـسا  برع  يدَـعَم و  برع  يرازن و  برع  يرـضُم و  برع 

ياه برع  هلمج  زا  جرزخ  سوا و  الثم   ) دندرک ترجاهم  ناتـسبرع  لامـش  هب  ناشیا  زا  یتمـسق  یلوق  هب  هدوب و  نمی  صوصخ  هب  یبونج 
نب بُرعَی  هب  ار  نایناطحق  تبـسن  دـندوب . ناـیناطحق  مالـسا  روهظ  ناـمز  رد  برع  گرزب  هتـسد  ود  زا  یکی  و  دنتـسه ) یناـطحق  یناـمی و 

. دنتسه هبرعتسم  هدوبن و  صلاخ  ياه  برع  وزج  زین  نانیا  یلوق  هب  اما  دنا و  هدیناسر  ماس ) دالوا  زا   ) ناطحَق
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ناتسبرع

هک يروشک  تسا . یحو  نیمزرـس  هک  يروشک  تسا . اج  نآ  رد  هنیدم ) هکم و   ) ناهج نکاما  نیرت  سدقم  هک  تسا  يروشک  ُس ) َس ، )
رگید 2260000) یلقن  هـب  و   ) دودح 2149690 یتحاسم  اب  ( 1) يدوعـس ناتـسبرع  روشک  دریگ . یم  تروص  نآ  رد  هرمع  جح و  لامعا 

رارق ایسآ  یبرغ  بونج  تمسق  نیرترود  رد  دهد و  یم  لیکشت  ار  ًابیرقت 54 ) و   ) ناتسبرع هریزج  هبش  تمسق  نیرت  گرزب  عبرم  رتمولیک 
دودـح 18 یتیعمج  دـشاب و  یم  ناتـسا  هدزیـس  ياراد  هتفای و  لیکـشت  ریـسَع ) زاجِح و  ءاـسحَا ، دـَجن ،  ) شخب راـهچ  زا  روشک  نیا  دراد .
. تسا یجراخ  ياهروشک  ياه  هناخترافـس  لحم  هدج  دشاب و  یم  یمـسر  تختیاپ  ضایر  نآ و  ینید  تختیاپ  هکم  دراد . رفن  ( 2) نویلیم
سراـف و جـیلخ  هب  قرـش  زا  خرـس ، ياـیرد  هب  برغ  زا  تیوک ، قارع و  ندرا و  هب  لامـش  زا  نمی ، هب  بونج  زا  تسا  دودـحم  روشک  نیا 
، تسا هیباهو »  » بهذم دراد  جاور  یحو  سدـقم  نیمزرـس  رد  هزورما  هک  یبهذـم  يدوعـس  بهذـم  نامع . رطقو و  یبرع  هدـحتم  تاراما 

یفوـتم دـجن ، رد  هفینَح  يداو  رد  ِهْنیَیُع »  » رد يرمق  يرجه  ای 1115  دلوتم 1111   ) یمیمَت نامیلـس  نب  باهولادبع  نب  دـمحم  هب  بستنم 
لاس هب  وا  روهظ  ادتبا  يرـصب . يدـهم  دـمحم  خیـش  درگاش  دـجن و  ینابایب  ياه  برع  زا  هّیعْرد »  » رد يرمق  يرجه  ای 1207  لاس 1206 

فسأت هچ  و  اب 1 . دوب  هنییع »  » یـضاق هک  شردپ  دروآ و  نایم  هب  نیملـسم  هیلع  قفتم  دیاقع  لامعا و  هیلع  ینانخـس  هک  دوب  يرجه   1143
همانزور . ) دنـشاب یم  یجراخ  رفن  نویلیم  هک 5/4  . 2 یهلا ! یحو  طبهم  مالسا و  نیمزرـس  هب  يدوعـس »  » هفاضا صیـصخت و  نیا  تسا  راب 

،79 / 3 / 31 تاعالطا ، همانزور   ) دنتـسه یجراخ  نیرجاهم  اـهنآ  زا  رفن  نویلیم  هک 3/5  رفن  نوـیلیم   22 ص 12 ) ، 79 / 3 / 31 تاعالطا ،
لاـمعا زا  یتمـسق  راـکنا  هب  داد و  دوخ  هب  يرتشیب  تأرج  يرجه  لاس 1153  رد  ردـپ  گرم  زا  دـعب  درک  تفلاخم  يو  ص 8 .) همیمض ،

رظن بلج  اب  اج  نآ  رد  يو  دیدرگ . هیعرد »  » كرهـش راپـسهر  دش و  هدنار  هنییع »  » زا يرجه  لاس 1160  رد  هک  نیا  ات  تخادرپ  یبهذـم 
نیدب دیدرگ و  یبهذم  ربهر  داد و  شرتسگ  ار  شیوخ  هیعاد  اه  يدوعس  یماظن  ياه  کمک  وترپ  رد  و  دوعس » نب  دمحم   » رهش نارمکح 

نبا  » دیاقع ياه  هناریو  ساسا  رب  تیباهو  تاداقتعا  ددرگ . يدوعـس  ناتـسبرع  یمـسر  بهذم  تسناوت  نرق  ود  یط  رد  ( 1) هیباهو بیترت 
دلوتم « ) ِمیَق نبا   » وا درگاـش  یلبنح و  بتکم  رـسفم  رهاـظ و  ياـهقف  زا  يرمق ) يرجه  لاس 728  یفوتم  لاس 661 ، دـلوتم  « ) ینارح هّیمیَت 

دنوادـخ يارب  اهنآ  دنتـسه . هیمیت  نیدـلا  یقت  میلاعت  وریپ  عورف  لوصا و  رد  تسا و  هدـش  انب  يرمق ) يرجه  لاس 751  یفوتم  لاس 691 ،
ماما ربمایپ و  يارب  دوب  دای  ندرک  اپ  رب  دنرامش . یم  تعدب  دنبای  یمن  ربمایپ  تنس  ادخ و  باتک  رد  هک  ار  هچنآ  دنلئاق . تیمـسج  تهج و 

. دنناد یم  كرـش  رفک و  ار  شترـضح  رازم  هب  نتـسج  كربت  ربمایپ و  زا  ندیبلط  تعافـش  يرای و  دـنناد . یم  مارح  ار  روبق  رب  انب  داجیا  و 
هب ار  نیملـسم  یمالـسا و  قرف  مامت  دننک . یم  داهتجا  بهاذم  نآ  فالخ  رب  ًانایحا  هکلب  دنناد  یمن  مزال  ار  هعبرا  بهاذـم  زا  یکی  دـیلقت 

ار ناشلام  هدرمـش و  اور  ار  ناشنوخ  هتخاس و  مهتم  كرـش  داحلا و  هب  ناشیا  زا  تعافـش  تجاح و  بلط  هللا و  ءاـیلوا  روبق  تراـیز  لـیلد 
لاس 1351 زا  تسا . دوعـس  لآ  هلـسلس  ندروآ  رب  رـس  خیرات  ناتـسبرع ، یتموکح  یـسایس و  خیرات  يدوعـس  تموکح  دـنا . هدرک  لالح 
. دوش یم  عورـش  هیباهو  شیادیپ  اب  خیرات  رد  نامدود  نیا  ییادـیپ  نایرج  تفای ) ار  ناتـسبرع  ناطلـس  ناونع  دوعـس  نبا  هک  يرمق  يرجه 

دجن تنطلس  هب  ار  اج  نآ  نارمکح  دوعس  نب  دمحم  دیدرگ ، هیعرد »  » راپـسهر يرجه  لاس 1160  رد  باهولادبع  نب  دـمحم  هک  هاگ  نآ 
هیعاد تسناوت  دـمحم  خیـش  مه  قفاوت  نیا  اـب  دومن و  ماـمتها  يو  تاداـقتعا  جـیورت  هب  توعد  نیا  شریذـپ  اـب  زین  مکاـح  درک و  عـیمطت 
هعطق هعطق  يدوبان و  دصق  هک  تیباهو  ياه  هدروآ  هناوتـشپ  هب  نرق  ود  یط  رد  دش  قفوم  دوعـس  لآ  مه  دهد و  شرتسگ  ار  دوخ  یبهذـم 

رد . 1 دندیـسر : تردق  هب  فلتخم  هرود  هس  یط  رد  جیردت  هب  فلتخم  ياهرهـش  هب  زات  تخات و  اب  دنتـشاد و  ار  ینامثع  تموکح  ندرک 
مدرم اب  گنج  يارب  ار  هیعرد »  » یلاها يرمق ) يرجه  یفوتم 1179   » دوعس نب  دمحم  دوب و  هیعرد »  » رد دوعـس  لآ  تردق  رقم  لوا ، هرود 

سپسو يرمق ) ياه 1179 1218  لاس  یط   ) لوا زیزعلا  دبع  شرـسپ  وا  زا  دـعب  دـیگنج . ءاسحا  دـجن و  یلاها  اب  اهراب  دـناوخ و  ارف  دـجن 
جیلخ هریزج و  هبـش  رد  یتافرـصت  فلتخم  ياه  نیمزرـس  هب  زات  تخات و  اب  يرمق ) ياه 1218 1229  لاس  یط   ) زیزعلا دـبع  نب  (2) دوعس

ناشتردق دندروآ و  رد  دوخ  فرصت  رد  ار  زاجح  هکم ، هنیدم و  فرصت  اب  هک  نیا  ات  ( 3) دندومن يرایسب  ياهراتشک  ودنداد  ماجنا  سراف 
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بلاغ فیرـش  هک  دیـسر  ياج  هب  ناشتردق  دـنروآ و  رد  دوخ  فرـصت  رد  ناج  لوه  زا  زاجح  هاشداپ  بلاغ  فیرـش  هک  دیـسر  ییاج  هب 
هیلع هللا  یلـص   ) رمغیپ دنک  یم  تیاور  يراخب  ناطیـش . خاش  ای  نانآ 1 . بهذـم  درک و  يرگیباهو  هب  رهاظت  ناج  لوه  زا  زاـجح  هاـشداپ 

دمحم يرتخد  هون  وا  . 2 ص 231 .) یباهو ، هقرف  . ) دیآ یم  نوریب  اج  نآ  زا  ناطیـش  خاش  تساه و  هنتف  هلزلز و  ياج  دـجن  دومرف : هلآو )
اب زیزعلادبع  شردپ  نامرف  هب  دوعس  يرمق  لاس 1216  رد  هلمج  زا  . 3 یبهذم .) یسایس  دنویپ  لصاح  ینعی   ) دوش یم  مه  باهولادبع  نب 

هسدقم نکاما  دینارذگ و  غیت  مد  زا  ار  يرایسب  مدرم  ریدغ  دیع  زور  رد  درک و  نآ  هب  يا  هناریگلفاغ  هلمح  البرک  رهش  یلیطعت  زا  هدافتـسا 
ياه 1221 لاس  و   ) لاس نیمه  رد  اهنآ  دش .) هدرب  تراغ  هب  اه  هنیجنگ  هدـنک و  ياج  زا  حیرـض  ناریو ، ماما  ربق  . ) تخاس ناریو  ار  هعیش 

هبقو دنتفای  تسد  هکم  رب  گنج  نودب  يرمق  لاس 1218  مرحم  رد  دنتشگزاب . هدروخ  تسکش  اما  دندرک  هلمح  فجن  هب  يرمق ) و 1222 
ياه هبق  رگید  و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ربمایپ هاگداز  هبقو  هجیدخ  ترـضح  بلاطوبا و  ترـضح  بلطملادبع و  ترـضح  هاگراب  و 

ناریو و ار  هسدقم  رباقم  هنیدم  فرصت  اب  زیزعلادبع  نبدوعـس  يرمق  لاـس 1220  رد  دـندرک . بارخ  ار  مزمز ) هبق  هلمج  زا   ) هبعک فارطا 
نارمکح ینامثع ، تلود  ماجنارس  داد . تیمسر  زاجح  رد  ار  دومن . تراغ  ار  يوبن  فیرـش  هاگراب  ریاخذ  بیرخت و  ار  هعیـش  همئا  هاگراب 

هب ار  برع  یناـبلآ و  كرت و  نازابرـس  زا  بکرم  یـشترا  اـشاپ  میهاربا  درک . ناـشیا  يزادـنارب  رومأـم  ار  اـشاپ  یلع  دـمحم  رـصم  دـیدج 
ار نآ  دـش و  هنیدـم  دراو  عبنی  ردـنب  زا  يرمق  لاس 1227  رد  سوسوط  تشاد . مازعا  زاـجح  يوس  هب  اـشاپ  سوسوط  شرـسپ  یهدـنامرف 

درک دجن  ریخست  رومأم  ار  شرگید  رـسپ  اشاپ ، میهاربا  دشن . هیعرد »  » حتف هب  قفوم  اما  تسکـش  مه  رد  ار  هکم  نویباهو  تمواقم  دوشگ و 
دمحم  » طسوت ندش  بوکرس  زا  دعب  دوعس  لآ  مود ، هرود  رد  . 2 دش . فرصتم  ار  دوعس  لآ  تختیاپ  هیعرد »  » يرمق لاس 1233  رد  وا  و 

زاغآ دمحم » نب  هللادبع  نب  یکُرت   » ندروآ رب  رس  اب  ضایر  رد  دوعس  لآ  تموکح  دنتفرگ و  ناج  هرابود  یناهن  ياه  کمک  اب  اشاپ » یلع 
لاـس 1249 رد   ) نوچ داد و  لیکـشت  يا  هنوگ  تلود  ضاـیر »  » رد بارعا  زا  یعمج  نتخاـس  هارمه  اـب  يرمق  لاس 1235  رد  وا  دـیدرگ .

دروم تموکح  دیـشر  لآ  تسد  هب  ضایر  اه ، يدوعـس  یگناخ  گنج  تلع  هب  هک  نیا  ات  دندرک ، تموکح  نت  دنچ  تشذگ  رد  يرمق )
لاس رد  ضایر  موس ، هرود  رد  . 3 داتفا . دندوب ) هداد  رارق  تختیاپ  ار  لئاح »  » دنتشاد تماقا  رَّمَـش  لبج  رد  هک  « ) دجن  » رد ینامثع  تیامح 

هتفرگ سپ  دیـشر  لآ  زا  يرمق ) يرجه  یفوتم 1373  دلوتم 1293 ، « ) دوعس نبا   » هب روهـشم  دوعـس » نب  زیزعلا  دبع   » طسوت يرمق   1319
هیباهو و ماما  ار  دوخ  هک  دوعس  نبا  دش . يو  میلست  يرمق ) لاس 1322  هب   ) دجن مامت  دیشر ) نب  زیزعلا  دبع   ) دجن ریما  رب  وا  هبلغ  اب  و  دش .
زا ار  ینامثع  شترا  يرمق  لاس 1326  رد  دیناسر و  لتق  هب  داد و  یعطق  تسکـش  ار  دیـشر » نبا   » يرمق لاس 1324  رد  دناوخ ، دـجن  ریما 

دجن لقتـسم  نارمکح  ناونع  هب  ار  دوعـس » نبا   » اـیناتیرب لوا ، یناـهج  گـنج  رد  دـنار . نوریب  اـسحا »  » زا يرمق  لاس 1331  رد  و  دـجن » »
درک و بولغم  ار  هکم ) فیرش   ) نیـسح کلم  دوعـس » نبا   » لوا یناهج  گنج  زا  سپ  دومن و  يو  هب  يدایز  یلام  ياه  کمک  تخانش و 
ار دوخ  تشگ  طلسم  زاجح  رد  نایمشاه  تلود  رب  يرمق  لاس 1343  رد  نوچ  و  تخادنارب . ار  دیـشر » لآ   » يرمق لاس 1340  رد  دنار و 

هکم ترایز  ناهج  ناناملسم  رظن  بلج  يارب  دومن و  مالعا  يدوعس » ناتسبرع   » هاشداپ يرمق  لاس 1351  رد  دجن و  زاجح و  هاشداپ  ًامسر 
لیذ یسراف  فراعملا  ةریاد  بایترالا ، فشک  همجرت  ص 298 ؛ نایدا ، خیرات  یلا 190 ؛ ص 170  هکم ، خیرات  . ) تخاس دازآ  ار  هنیدم  و 

(. یباهو هقرف  ش 337 ، مالسا ، بتکم  طوبرم ، نیوانع 

شرع

(. ص 36 یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 142 ؛ ش 4 ، ص 219 ؛ ش 2 ، جح ، تاقیم   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  َع ) ُع  ( ) ُر ُع  )

هللا شرع 

ص 92) ش 212 ، جح ، تاقیم   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  ُش ّال ) َع  )
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تافرع

یلا 24)  ) دودح 20 فیاط  هکم و  نیب  تسا  يراومه  عیسو و  يارحـص  نابایب و  تافرع  يداو  هرقب 198 )  ) تافرع نم  متضفا  اذاف  َر ) َع  )
. تسا هدش  هطاحا  دننام  یناکلپ  راد و  بیش  ياه  هوک  اب  فرط  ره  زا  تافرع  همحرلا .) لبج  هنماد  رد  عقاو   ) هکم یقرش  بونج  يرتمولیک 
زا یکی  تافرع  ( 1 .) دنا هتـشون  لیم  ود  رد  لیم  ود  ار  نآ  ضرع  لوط  دنا و  هدرک  رکذ  عبرم  رتمولیک  تشه  دودح  ار  يداو  نیا  تحاسم 
دنچ اـهقف  رظن  هب  و  تسا ) مرح  زا  جراـخ  نآ  هدـمع  شخب   ) تسا مرح  هدودـحم  زا  جراـخ  هک  تسا  یفقوـم  اـهنت  تسا و  جـح  فـقاوم 

برغم تمـس  رد  دنـشاب . یم  تافرع  تادـح  رـس  كارا ) زاجملاوذ ، هرمن ، هنرع ، هیوث ، ياه  ماـن  هب   ) تاـفرع يارحـص  فارطا  رد  عضوم 
عیسو هنماد  ار  تافرع  قرشم  رسارس  دننک . یم  صخشم  ار  تافرع  دودح  دایز  هلـصاف  اب  يرتم  هرانم 5  ود  لامش  تمس  زا  هرمن و  دجسم 

ولج برغم  تمـس  هب  یمک  مه  سوق  نیا  یلامـش  هلابند  هتفر و  شیپ  فیاط  هار  اـت  سوق  نیا  بونج  رد  هدرک و  روصحم  یلکـش  یـسوق 
رد رتمولیک  ای 13  ای 12  لوط 11  یتح  ای  رتمولیک  رد 2  رتمولیک  ضرع 2  لوط و  نوچ  دـنا ؛ هدرک  رکذ  زین  يرگید  ماقرا  لبج 1 . ات  هتفر 
رد فوقو  ( » ك  ) جـح لاـمعا  زا  لـمع  نیموـس  تسا و  تاـفرع  رگید  دـح  یبوـنج  هنماد  هک  همحرلا  رتـمولیک . اـی 5/8  اـی 8  ضرع 5/6 
هب تسا  هفرع  عمج  تاـفرع  هیمـست  زور .) نیمه  یعرـش  بورغ  اـت  هجح  يذ  مهن  زور  رهظ  لوا و  زا  نآ  رد  فقوت  ینعی   ) تسا تاـفرع »

هیلع ) مدآ ترـضح  ادـخ . هب  تفرعم  يارب  تسا  هداـمآ  رایـسب  طـیحم  تسا . فـقوم  نیا  يدـنلب  تعفر و  تـهج  زا  يدـنلب . هوـک و  ینعم 
هب ار  اه  تما  اج  نیا  رد  لیئربج  ترضح  دنیامن . یم  فارتعا  ناشدوخ  هانگ  هب  هطقن  نیا  رد  نایجاح  دومن . فارتعا  هطقن  نیا  رد  مالسلا )

: دومرف یم  جح  لامعا  دروم  رد  لیئربج  نایب  ماگنه  اج  نیا  رد  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح  درک . یفرعم  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح 
ترضح دیدرگ . فراع  شا  هفیظو  هب  تبسن  شدنزرف  هرابرد  ندید  باوخ  اب  اج  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ترـضح  تفرع .» تفرع  »

ربص تلع  هب  دندیدرگ . فراع  مه  هب  تبسن  دنتفای و  ار  رگیدکی  اج  نیا  رد  ییادج  طوبه و  زا  دعب  مالسلا ) امهیلع   ) اوح ترضح  مدآ و 
. دش هدیمان  ربص ) ینعم  هب   ) تافرع ناکم  نیا  هطقن ) نیا  هب  ندیسر  يارب  نایجاح  ربص  تلع  هب  ای  و   ) هطقن نیا  رد  فوقو  رب  نایجاح 

هفرع

هدناوخ مه  همحرلا  لبج  هک  رتم  عافترا 60  هب  تاـفرع  هوک  زارف  رب  تسا  یلت  . 2 ص 20 ) تاقبط ،  ) تافرع ك )  ) نیمزرـس . 1 ِف ) َر  َع  )
ۀجح . ) دننک یم  فوقو  تافرع  رد  جـح  مسارم  رد  جاجح  نآ  یط  هک  هجح  يذ  مهن  زور  . 3 قوقح ) يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) دوش یم 

ص 80) قیلاعت ، ریسافتلا ،

هنرع

ص جـح ، رارـسا  هفـسلف و  . ) دـنک یمن  تافرع  زا  تیافک  هطقن  نیا  رد  ندـنام  تسین و  فقوم  ءزج  اما  تسا  تاـفرع  دودـح  زا  ِن ) َر  ُع  )
هلئسم 365) جح ، کسانم  180 ؛

برع سورع 

( عطاق ناهرب  یسیفن ، جاردننآ ، يدیشر ، ياه : گنهرف   ) تسا همظعم  هکم  زا  هیانک 

شورع

تاقیم ص 36 ؛ یمالـسا ، راثآ  خیرات و  . ) هکم ياه  مان  زا  . 2 ص 142 ) ش 4 ، جح ، تاقیم  یـسیفن ؛ گنهرف  . ) هکم ياه  هناخ  . 1 َع ) ُع  )
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ص 142) ش 4 ، جح ،

ضورع

هنیدم . 2 ص 15 ) هکم ، خیرات  همان ؛ تغل  . ) تسا نآ  یلاوح  هکم و  . 1 دوش . یم  يراج  نآ  رب  لیس  هک  ییاه  یتسپ  ياراد  نیمزرـس  َع ) )
ياه هرانک  هب  هک  تسا  دـجن  هلاـبند  رد  برعلا و  ةریزج  هبـش  زا  یتمـسق  . 3 ص 117 ) نیفیرـش ، نیمرح  هماـن ؛ تغل  . ) تسا نآ  یلاوح  و 

. نآ یلاوح  نامع و  ءاسحا و  همامی و  رب  تسا  لمتشم  هدش و  یهتنم  سراف  جیلخ 

يرع

هللا یلـص  ) ادـخ لوسر  زا  دـعب  هک  تهج  نآ  زا  دـنرب ) یم  هانپ  اهنآ  هب  افعـض  هک  یگرزب  نادرم  ینعم  هب   ) تسا هنیدـم  ياه  مان  زا  ار ) ُع  )
ش جح ، تاقیم   ) دنشاب هتشاد  يدنمتداعس  یگدنز  ترضح  نآ  هانپ  رد  ات  دندروآ  هنیدم  هب  ور  يدایز  فعضتسم  مدرم  ملسو ) هلآو  هیلع 

ص 167) ، 7

شیرع

ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) هکم ياه  مان  زا  . 2 یسیفن ) گنهرف  . ) هکم ياه  هناخ  . 1 َع ) )

نارکسع

( یسیفن گنهرف  همان ؛ تغل  . ) ینم هفرع و  َك ) َع  )

هلیسع

هلیسع هاچ  (ك )

هلماک هرشع 

هک نایجاح  هزور  هد  زا  هیانک  هرقب 169 )  ) ۀلماک ةرشع  کلت  يدهلا ... نم  رسیتسا  امف  مت  رـصحا  ناف  ةرمعلا هللا  جحلا و  اومتا  و  ِر ) َش  َع  )
( تاغللا ثایغ  گنهرف  . ) دنرادن ینابرق  تردق  هک  تسا  یناسک  رب  مکح  نیا  جح و  زا  دعب  زور  تفه  دنراد و  جح  مایا  رد  زور  هس 

رفصع

رفصع هایگ  (ك )

همصع

ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم  ص 60 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا مزمز  یماسا  زا  ِم ) ِص  َع  )

هبقع
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هبقع العف  دوش . یم  یمر  جح  کسانم  رد  هک  تسا  هدش  عقاو  يا  هرمج  لحم  نیا  رد  هک  ینم  هکم و  نیب  عقاو  تسا  يا  هیحان  ِب ) َق  َع  )
ص ج 4 ، نیفیرـش ، نیمرح  يامنهار  . ) دوش یم  هبقع  هرمج  هب  فرـصنم  دوش  یم  هتفگ  قلطم  روط  هب  رگا  هدش و  مَلَع  رخآ  ناطیـش  يارب 

( یسراف فراعملا  ةریاد  یسراف ؛ گنهرف  106 ؛

يرخا هبقع 

يرخالا ةرمج  ك )  ) نامه

یلوا هبقع 

یلوالا ةرمج  ك )  ) نامه

یطسو هبقع 

یطسولا ةرمج  ك )  ) نامه

قیقع

قیقع يداو  (ك )

ظاکع

ظاکع رازاب  ك )  ) نامه

مرح میالع 

مرحلا باصنا  ك )  ) نامه

مالسا ملع 

هناشن تمالع و  ار  هناخ  نآ  ناحبـس  دنوادخ  ًاملع ،» مالـسالاب  یلاعت  هناحبـس و  هلعج  و   » هغالبلا جهن  لوا  هبطخ  رد  جح  زا  يریبعت  َل ) َع  )
ص 32) هغالبلا ، جهن  . ) داد رارق  مالسا 

نیملع

هماـنرب جـح  . ) دوش یم  هتفگ  زین  نیمزأـم  هک  تسا  ینم  هکم و  نیب  رعـشم و  تاـفرع و  نیب  رد  عـقاو  ياـنگنت  ود  دارم  ًارهاـظ  . 1 َم ) َل  َع  )
رد دوش . یم  هتفگ  هیبیدح ) ای   ) نیملع هک  تسا  ییاج  دشاب ) هدج  بناج  زا  هک   ) برغم فرط  زا  هکم  مرح  دودـح  . 2 ص 431 ) لماکت ،

هدزاود هدودحم و  زاغآ  هناشن  تمالع و  ناونع  هب  هدش  اپ  رب  نیمز  يور  رگیدکی  لباقم  رجآ ) چگ و  زا   ) هاتوک هداس و  نوتـس  ود  نیملع 
ص دییایب ، هکم  هب  ام  اب  ص 189 ؛ جح ، بادآ  ماکحا و  ص 134 ؛ هرمع ، جح و  ص 53 ؛ جح ، کسانم  حیضوت  . ) دشاب یم  هکم  هب  دورو 

(28
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مرح نیملع 

مرحلا باصنا  ك )  ) نامه مرح  میالع 

مد هیلع 

. دنک ینابرق  دیاب  مرح  مارحا و  لاح  رد  مارح  باکترا  تلع  هب  هک  تسا  یسک  َد ) ِه  َل  َع  )

رامع

( همان تغل   ) ندرازگ هرمع  ّم ) ُع  )

ترامع

هبعک بصانم  ك )  ) زا َر ) ِع  )

هرمع

هبعک ترایز   ) ادخ هناخ  ترایز  رد  تسا  یصاخ  کسانم  لامعا و  ماجنا  اهقف  حالطـصا  رد  هرقب 196 )  ) ةرمعلا هللا جـحلا و  اومت  و  َِر ) ُع  )
هب راب  کی  فلکم  رمع  لوط  رد  دریگ و  یم  تروص  جح  اب  طابترا  رد  هک  تسا  یتابجاو  زا  هرمع  هصوصخم .) کسانم  بادآ و  اب  تسا 

. ددرگ یم  بجاو  هدرفم  هرمع  ای  عتمت و  هرمع  تروص 

هرمع هیمست 

اب دـنوش  یم  فرـشم  همظعم  هکم  هب  ترایز  دـصق  هب  هک  یناـسک  يداـبآ . . 1 ياـنعم : هب  تراـمع  هملک  زا  هتفرگ  رب  تـسا  یناوـنع  هرمع 
. تسا جح  رب  هفاضا  هرمع  و  تدایز . . 2 تسا . هللا  تیب  ندوب  دابآ  ثعاب  هرمع  ای  هدش و  نآ  نارمع  بجوم  دوخ  عامتجا 

هرمع نامز 

ینعی دننک  یم  ادیپ  عتمت  جح  تعاطتسا  هک  تسا  یناسک  يارب  نآ  ماجنا  عتمت  هرمع  . 1 دراد : دوجو  هرمع  عون  ود  جح ، ماسقا  هب  هجوت  اب 
یم هجحیذ  مهن  زور  زا  لبق  ات  لاوش  هام  لوا  زا  عتمت  جـح  زا  شیپ  دـشاب و  یم  نآ ) یلاوح  نینکاس  هکم و  یلاـها  ریغ   ) قاـفآ لـها  يارب 

هکم و یلاـها  يارب  ینعی  تسا ، نارق  دارفا و  جـح  ناـش  هفیظو  هـک  تـسا  یناـسک  يارب  نآ  ماـجنا  هدرفم ، هرمع  . 2 دریگ . تروص  دـناوت 
ماـیا زا  ریغ  . ) دریگ تروـص  دـناوت  یم  لاـس  لوـط  رد  و  نـکمت ) تروـص  رد   ) جـح ماـجنا  زا  دـعب  هـک  دـشاب ، یم  نآ  یلاوـح  نینکاـس 
ینکر تابجاو  زا  یعـس  تراـیز و  فاوط  مارحا و  ینکر ، بجاو  . 1 دراد : تابجاو  عون  ود  تدابع  نیا  هرمع  تابجاو  جـح ) یـصاصتخا 

ود توافت  دنتـسه . ینکر  ریغ  تابجاو  زا  ءاسن  فاوط  زامن  ءاسن و  فاوط  ترایز و  فاوط  زاـمن  ریـصقت و  ینکر ، ریغ  بجاو  . 2 دنتسه .
زا ادج  ناوت  یم  ار  هدرفم  هرمع  . 2 دوش . ماجنا  جح  رهشا  رد  دیاب  عتمت  هرمع  یلو  درادن  جح  ياه  هام  هب  صاصتخا  هدرفم  هرمع  هرمع 1 .

هرمع یلو  دـشاب  یم  ءاسن  فاوط  زامن  ءاسن و  فاوط  ياراد  هدرفم  هرمع  . 3 دوش . یم  ماجنا  جح  هارمه  عتمت  هرمع  یلو  دروآ  اج  هب  جـح 
درادن و دوج  رایتخا و  نیا  عتمت  هرمع  رد  یلو  ریـصقت ، قلح و  ماجنا  نیب  تسا  ریخم  درم  هدرفم  هرمع  رد  . 4 درادن . ار  لمع  ود  نیا  عتمت 

هرمع ندرک  مامت  نمـض  دیاب  دنک و  یم  دساف  ار  هرمع  یعـس ، زا  غارف  زا  لبق  یـسنج  شزیمآ  هدرفم  هرمع  رد  . 5 دومن . ریصقت  دیاب  طقف 
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. دنا هتسناد  ثحب  فرح و  لحم  ار  نآ  داسف  عتمت  هرمع  رد  اما  دومن  هداعا  ار  نآ 

یبابحتسا هرمع 

دیکات بابحتسا  بجر ، هام  رد  و  قافآ ، لها  هچ  هکم و  لها  هچ  ناهج  ناناملـسم  همه  يارب  تسا  بحتـسم  هک  تسا  هدرفم  هرمع  ِت ) ِا  )
. دراد دکؤم 

مالسالا ةرمع 

ص 9) جح ، هلدا  کسانم ، رارسا ،  ) تسا نیتسخن  هرمع  ْل ) ُت  َر  َع  )

دارفا هرمع 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنیوگ ار  هدرفم  هرمع  ِا ) )

همکا هرمع 

ناـمتخاس زا  ریبز  نب  هللادـبع  نوـچ  هک  تسا  نآ  ناـیکم  دزن  یمکا  هرمع  هشیر  هکم . لـها  دزن  بجر  هاـم  متفه  تسیب و  هرمع  ِم ) َك  َا  )
زور هعقاو  نیا  تسب و  مارحا  اج  نآ  زا  دیـسر و  همکا »  » لحم هب  ات  دـندوب  وا  هارمه  هکم  لها  درازگ و  يا  هرمع  تخادرپب ، سدـقم  هبعک 

ص 179) ریبج ، نبا  همان  رفس  . ) دوب بجر  هام  متفه  تسیب و 

التب هرمع 

ص 29) ج 3 ، دئارفلا ، ةرئاد  عماج ؛ گنهرف  . ) تسا جح  نودب  هرمع  َب ) )

عوطت هرمع 

یبابحتسا هرمع  ك )  ) نامه ُّو ) َط  َت  )

عتمت هرمع 

قافآ لها  صوصخم  ینعی   ) دوش یم  بجاو  عتمت  جح  ندـش  بجاو  اب  هک  ادـخ  هناخ  ترایز  رد  تسا  یـصوصخم  لامعا  مان  ُّت ) َم  َت  )
یناسک يارب  هرمع  نیا  بوجو  نیاربانب  دـشاب .) یم  رتمولیک  ای 87  یعرش  خسرف  زا 16  شیب  هکم  ات  اـهنآ  نطو  هک  یناـسک  ینعی  تسا ،

جح لاس  نامه  رد  دیاب  تسا و  طابترا  رد  عتمت  جح  اب  هک  اج  نآ  زا  هرمع  نیا  عتمت  هیمـست  دـننک . یم  ادـیپ  ار  عتمت  تعاطتـسا  هک  تسا 
هام لوا  زا  ینعی   ) تسا جـح  رهـش  هرمع  نیا  صوصخم  تقو  عتمت  نامز  تسا . هدـش  هدـیمان  عتمت  هرمع  دریگ  ماجنا  نآ ) زا  لـبق  و   ) عتمت
نیا تابجاو  عتمت  لامعا  تسین . زیاج  راب  کی  زا  شیب  صاخ  نامز  نیا  یط  لمع  نیا  ماجنا  و  هجح ) يذ  مهن  زور  رهظ  زا  لـبق  اـت  لاوش 
راـب تفه  هـبعک  هناـخ  رود  مارحلا  دجـسم  رد  تراـیز ، فاوـط  . 2 ندــش . مرحم  تاـقیم  رد  مارحا ، . 1 (: 1) زا دـنترابع  بیترت  هـب  هرمع 

دجسم بنج  هورم ، افص و  یعـس  . 4 ندـناوخ . زامن  تعکر  ود  میهاربا  ماقم  تشپ  مارحلا  دجـسم  رد  تراـیز ، فاوط  زاـمن  . 3 ندیدرگ .
يرادقم هورم ) رد  مارحلا  دجسم  بنج  الومعم  و   ) هکم رد  ریصقت ، . 5 ندومن . تشگرب  تفر و  راب  تفه  هورم  افص و  هوک  ود  نیب  مارحلا 

هرمع مارحا  ناوت  یم  اهنآ  زا  یکی  رد  هک  ییاه  ناکم  عتمت  تاقیم  نتفرگ . اپ  ای  تسد  نخان  زا  يرادقم  ای  ندیچ  تروص  ای  رـس  يوم  زا 
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هرمع مارحا  ناوت  یم  اهنآ  زا  یکی  رد  هک  ییاه  ناکم  عتمت  تاقیم  نتفرگ . اپ  ای  تسد  نخان  زا  يرادقم  ای  ندیچ  تروص  ای  رـس  يوم  زا 
يداو هنیدـم 4 . بونج  رد  هفیلحلا ، وذ  هکم 3 . یقرـش  بونج  رد  ململی ، هکم 2 . یبرغ  لامـش  رد  هفحج ، . 1 زا : دـنترابع  تسب  ار  عتمت 

، هناخ لح 8 . عضوم  نیرت  کیدزن  لحلا ، یندا  . 7 ل )  ) تاقیم اب  يذاحم ، هکم 6 . قرش  رد  لزانملا ، نرق  هکم 5 . یقرش  لامش  رد  قیقع ،
(2) ناکدوک يارب  هکم  رد  خف ، هناگجنپ 9 . ياه  تاقیم  زا  هکم  هب  ندوب  رت  کیدزن  تروص  رد 

عتمت هکم و 

لامعا رتشیب  حیـضوت  دروم  رد  . 1 عتمت ) جـح  لامعا  يارب  ندـش  مرحم  نامز   ) هجح يذ  متـشه  زور  ات  عتمت ، هرمع  لامعا  همتاـخ  زا  دـعب 
تمـسق ای  هطوبرم و  نیواـنع »  » زا کـی  ره  هب  دـینک  عوجر  اـه  تاـقیم  دروم  رد  . 2 هطوبرم . نیواـنع »  » زا کـی  ره  هب  دـینک  عوجر  هرمع 

رد طوــسبم  . ) دوــش هـتفرگ  هـنارعج  زا  مارحا  هـک  يا  هرمع  ِن ) ُِج  ( ) ِن ّر  ِع  ِج   ) هـنارعج هرمع  تـسین . زیاــج  هــکم  زا  جورخ  تاــقیم .» »
( قوقح يژولونیمرت 

هیبیدح هرمع 

. هیبیدح ك )  ) حلص داقعنا  تلع  هب  دنام  فقوتم  دشن و  هدروآ  اج  هب  هک  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زا  يا  هرمع  مان 

هیبجر هرمع 

ماما زا  هلمج  زا  تسا . هدش  رکذ  يرایسب  تلیـضف  هام  نیا  هرمع  يارب  دریگ . تروص  بجر  هام  رد  هک  يا  هدرفم  هرمع  ترهـش  ِّي ) َج  َر  )
. تسا بجر  هرمع  اه  هرمع  لضفا  هک  تسا  لوقنم  مالسلا ) هیلع  ) مهن

حلص هرمع 

اضق هرمع  ك )  ) نامه

صاصقلا هرمع 

اضق هرمع  ك )  ) نامه ِق ) )

اضق هرمع 

دروآ ياج  هب  ( 1 () باحصا قافتا  هب   ) يرجه متفه  لاس  هدعق  يذ  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  هک  تسا  يا  هرمع  مان  َق ) )
حلص یفالت  هب  نوچ  صاصقلا  ةرمع  . 2 دش . ماجنا  هیبیدح  حلص  ساسارب  نوچ  حلصلا -  ةرمع  . 1 تسا . فورعم  مه  يرگید  یماسا  هب  و 

.4 دریذپ . ماجنا  يرجه )  ) متفه لاس  رد  هرمع  هک  دش  هیضق )  ) نامرف مکح و  هیبیدح ، حلص  رد  نوچ  هیضقلا  ةرمع  . 3 دش . ماجنا  هیبیدح 
رگید لاس  هب  نآ  يارجا  دـندش و  هرمع  يادا  يارب  لوسر  ترـضح  دورو  زا  عناـم  نیکرـشم  يرجه  مشـش  لاـس  رد  نوچ  اـضقلا -  ةرمع 
مکح هیبیدح  رد  مشش  لاس  رد  و  تسا ، مکح  ینعم  هب  اضق  زین  و  تسا ، مشش  لاس  هرمع  ياضق  متفه  لاس  هرمع  ییوگ  دیدرگ ، لوکوم 

ص 170) همدقم ، ریسافتلا ، ۀجح  . ) دریگ ماجنا  متفه  لاس  رد  هرمع  هک  تفرگ  رارق  نآ  رب 

هیضق هرمع 
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اضق هرمع  ك )  ) نامه

هلوتبم هرمع 

ص نارق ، هرمع  بادآ  یمالـسا ؛ فراعم  گنهرف  . ) نارق هرمع  هدرفم ، هرمع  دارفا ، هرمع  جح ، نودب  هرمع  ینعی  هدش  هدـیرب  هرمع  ِل ) َم  )
ص 155) تیبلا ، جح  ص 20 ؛ لوا ، رتفد  هرمع ، جح و  همانگنهرف  ، 54

یبحتسم هرمع 

یبابحتسا هرمع  ك )  ) نامه

هدرفم هرمع 

مکح رد  . 2 ( 3 .) دنا هکم  لها  . 1 هک : تسا  یناـسک  يارب  ( 2) نآ بوجو  و  ادـخ ، هناخ  ترایز  رد  تسا  یـصوصخم  لامعا  مان  ِد ) َر  ُم  )
نیمی و دهع و  رذن و  دـیق  رد  . 3 ( 4) دشاب یم  رتمولیک ) ای 87  لیم  ای 48   ) یعرش خسرف  زا 16  رتمک  هکم  ات  نانآ  لزنم  دـنا و  هکم  لـها 
زا ادج  هک  اج  نآ  زا  هرمع  نیا  هدرفم  هیمست  ( 5 .) تسا هدش  توف  نانآ  زا  جح  ای  دنا و  هدرک  دساف  ار  جح  ای  دنتسه و  دقع  نمـض  طرش 
اج هب  نارق  جح  ای  دارفا و  جح  زا  سپ  هرمع  نیا  هدرفم  نامز  تسا . هدش  هدیمان  هدرفم  دوش  یم  هدروآ  ياج  هب  نارق ) دارفا و   ) جح لامعا 

نیا دروآ . ياج  هب  ار  نآ  ناوت  یم  جح ) یصاصتخا  مایا  رد  زج   ) لاس لوط  رد  هدشن و  نیعم  شیارب  یصوصخم  تقو  دوش و  یم  هدروآ 
تسا و زاجم  جـح ) یـصاصتخا  مایا  رد  زج   ) لاس لوط  رد  یبابحتـسا  هدرفم  هرمع  رارکت  یلو  تسا  بجاو  راـب  کـی  فلکم  يارب  هرمع 

لامعا دروآ .) ياج  هب  هدرفم  هرمع  دـناوت  یمن  جـح  نایاپ  ات  عتمت  هرمع  نایاپ  هلـصاف  رد  قافآ  لها  هتبلا   ) تسا زاجم  مه  قافآ  لها  يارب 
هب راب  تفه  مارحلا  دجـسم  رد  ترایز ، فاوط  . 2 ندـش . مرحم  تاقیم  رد  مارحا ، . 1 ( 6 :) زا دـنترابع  بیترت  هب  هرمع  نیا  تابجاو  هدرفم 

، هورم افص و  نیب  یعس  . 4 ندناوخ . زامن  تعکر  ود  میهاربا  ماقم  تشپ  رد  مارحلا  دجسم  رد  ترایز ، فاوط  زامن  . 3 ندیدرگ . هبعک  رود 
بنج 1. الومعم  و   ) هکم رد  قلح ،) ای   ) تروص ریصقت  . 5 ندرک . تشگرب  تفر و  راب  تفه  هورم  افص و  هوک  ود  نیب  مارحلا  دجسم  بنج 

ربمایپ خیرات   ) دندرک تافو  ای  دندیسر ، تداهش  هب  ربیخ  رد  هک  يرفن  دنچ  زج  دنتـشاد  تکرـش  هیبیدح  رد  هک  باحـصا  زا  هدع  نامه  اب 
هب . 5 یلصا . بجاو  ناونع  هب  . 4 یلصا . بجاو  ناونع  هب  . 3 تسا . جح  بوجو  طورش  دننام  نآ  بوجو  طورـش و  . 2 ص 523 .) مالسا ،

( هورم رد  مارحلا  دجـسم  هطوبرم . نیواـنع »  » زا کـی  ره  هب  دـینک  عوجر  هرمع  نیا  لاـمعا  رتشیب  حیـضوت  يارب  . 6 یـضرع . بجاو  ناونع 
، ءاسن فاوط  . 6 قلح .)  ) ندیـشارت رـس  يوم  ای  و  ریـصقت )  ) نتفرگ اپ  ای  تسد  نخان  زا  يرادقم  ای  ندیچ  تروص  ای  رـس  يوم  زا  يرادقم 

تعکر ود  میهاربا  ماقم  تشپ  رد  مارحلا  دجسم  رد  ءاسن ، فاوط  زامن  . 7 ندیدرگ . هبعک )  ) ادخ هناخ  رود  هب  راب  تفه  مارحلا  دجسم  رد 
یم تروص  هکم  لخاد  زا  هرمع  هک  نآ  بسانت  هب  تسب  مارحا  ناوت  یم  اهنآ  زا  یکی  رد  هک  ییاـه  ناـکم  هدرفم  تاـقیم  ندرازگ . زاـمن 

هکم و هب  دور  تهج و  رد  دـهاوخب  تسا و  رود  هکم  زا  هک  یـسک  يارب  هکم ، جراخ  زا  تاـقیم  . 1 تسا : توافتم  نآ  جراخ  زا  اـی  دریگ 
، هناخ لحلا ، یندا  يذاحم ، ململی ، لزانملا ، نرق  هفحج ، قیقع ، يداو  هفیلحلا ، وذ  زا : دـنترابع  اه  تاقیم  ددـنبب . مارحا  هدرفم  هرمع  ماجنا 

نتـسب مارحا  يارب  اه  تاقیم  دروآ . ياج  هب  هدرفم  هرمع  دـهاوخب  تسا و  هکم  لخاد  رد  هک  یـسک  يارب  هکم ، لـخاد  زا  تاـقیم  . 2 خف .
(1) لحلا یندا  هفرع . يداو  هلخن ، يداو  نبل . هأضأ  هنارعج ، هیبیدح ، میعنت ، زا : دنترابع 

هضورفم هرمع 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) مالسالا ةرمع  هدرفم ، هرمع  ِض ) َم  )
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بجاو هرمع 

( بحتسم هرمع  لباقم  رد   ) هدرفم هرمع  مالسالا . ةرمع 

دومع

«. نوتس  » تمسق هب  دینک  عوجر  دنا . هدرب  مان  زین  دومع »  » ناونع اب  یبنلا  دجسم  ياه ) ) هناوطسا زا 

رومع

( همان تغل   ) ندرک ادخ  هناخ  ترایز  ندروآ ، ياج  هب  هرمع  ُع ) )

ماقملادنع

ش 36، جح ، تاقیم  . ) دنا هدیزگرب  ار  ماقم ) دزن  « ) ماقملادنع  » ترابع فاوط  زامن  لحم  زا  ریبعت  رد  ام  ياهقف  زا  يدایز  هورگ  َم ) ْل  َد  ِع  )
(. ص 103

یلاوع

عراش هدش =(  هدیشک  رهش  بونج  فرط  هب  ور  عیقب  هلبق  تمس  رد  یلاوعلا ) باب   ) مان نیدب  ینابایخ  العف  تسا و  هنیدم  ياه  هلحم  زا  َع ) )
نانآ ياه  هزاغم  سرادم و  رب  دنتسه و  يرشع  انثا  هعیـش  دودح  نیا  نینکاس  بلغا  دوش و  یم  ابق  دجـسم  هب  یهتنم  و  بلاط ) یبا  نب  یلع 
هتفگ تشاد و  رارق  نآ  فارطا  يزبسرـس  هویمرپ و  ياه  غاب  هک  دوب  هنیدم  هعلق  تشپ  ياهاتـسور  ًالبق  یلاوع  دوش  یم  هدید  همئا  ياه  مان 

. تسا هدوب  هعبس  طئاوح  نامه  روظنم  ًارهاظ  دنا 

هنوع

ص 60) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 91 ؛ ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) تسا مزمز  یماسا  زا  ِن ) َع  )

یحضا دیع 

نابرق دیع  ك )  ) نامه احَا ) )

نابرق دیع 

زور نیا  رد  نوچ  دنیوگ  نابرق  دیع  . 1 هک : نیا  هیمست  هجو  تسا و  مالـسا  رد  دایعا  نیرت  گرزب  زا  هجح و  يذ  مهد  زور  یحـضا ، دیع 
ناهج طاقن  ریاس  رد  و   ) دـنهد یم  ماجنا  دـشاب  دنفـسوگ ) ای  هواگ  ای  رتش  . ) ندرک ینابرق  هک  ار  جـح  تاـبجاو  زا  یکی  ینم  رد  ناـیجاح 

رهظ و زا  لبق  الومعم )  ) ندرک ینابرق  نوچ  دـنیوگ  یحـضا  دـیع  . 2 دننک .) یم  نابرق  یبابحتـسا  روط  هب  زور  نیا  رد  نیملـسم  زین  مالـسا 
. دریذپ یم  ماجنا  باتفآ ) ندمآ  الاب  عقوم   ) یحض ماگنه 

ریع
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ریع هوک  (ك )

قزرا نیع 

بآ تفرگ و  یم  همـشچ  رـس  دجـسم ) برغ  تمـس  رد   ) ابق رد  یهاچ  زا  هتـشاد و  رارق  هنیدم  بونج  تسمق  رد  اقرز » نیع   » ای َر ) َا  ِن  َع  )
هک تسا  نآ  هیمست  تلع  و   ) تخاس ناور  هنیدم  رهش  هب  هیواعم  روتسد  هب  مکح  نب  ناورم  ار  همشچ  نیا  دوب . نآ  زا  هنیدم  مدرم  بورشم 

اهدـعب دوب ). هدـش  عقاو  هیما  ینب  هب  قلعتم  قرزا  کـلم  رد  همـشچ  نیا  هک  نیا  اـی  تخاـس و  ناور  مشچ  دوبک  مکح  نب  ناورم  ار  همـشچ 
یم نییاپ  نآ  زا  مدرم  هک  دـندوب  هداد  رارق  یناکلپ  فرط  ره  زا  دوب و  زاـب  بونج  لامـش و  تمـس  زا  هک  دـندرک  اـپ  رب  يدـبنگ  نآ  يور 
يرد هناتسآ  يوس  هب  ادج و  دبنگ  ریز  زا  شا  هناهد  زا  ار  همشچ  نیا  بآ  زا  یتمسق  مشش  نرق  رد  دنتـشاد . یم  رب  بآ  همـشچ  زا  دنتفر و 

دوب مالـسلا  باب  تهج  تاقیم .»  » تمـسق ای  هطوبرم و  نیوانع  زا  کی  ره  هب  دـینک  عوجر  اه  تاـقیم  دروم  رد  رد 1 . هک  یبنلا  دجـسم  زا 
هتخاس ادج  یکچوک  يارجم  يروخشبآ  نیا  زا  ًادعب  و  دندیشون ) یم  نآ  زا  هنیدم  مدرم  و   ) دندرک انب  يروخـشبآ  اج  نآ  رد  دندیناسر و 

لوط رد  هتسویپ  اقرز )  ) قزرا همشچ  دنتخاس . رهاظ  تشاد  يا  هراوف  نآ  طسو  رد  هک  يروخشبآ  رد  هدرب و  یبنلا  دجسم  نحـص  يوس  هب 
عبانم هب  زین  رگید  ياه  هاچ  بآ  تفرگ و  یم  رارق  انب  دیدجت  ریمعت و  دروم  دوب و  ناگرزب  ءارما و  ناهاشداپ و  هجوت  دروم  مالـسا  خـیرات 

ص نیفیرش ، نیمرح  . ) دندومن یم  عیزوت  هنیدم  ياه  هناخ  رد  کشم  هلیسو  هب  اهاقس  ار  همشچ  نیا  بآ  دش . یم  هفاضا  اقرز  همشچ  بآ 
...( و 121 و 122 ؛

اقرز نیع 

قزرا نیع  ك )  ) نامه َز ) )

هفرع نیع 

بآ داد  روتـسد  رماع  نب  هللادبع  هیما ، ینب  رخاوا  رد  هک  نیا  ات  تخاس  يراج  هکم  يوس  هب  بآ  تانق  هتـشر  دودح 10  هیواعم  ِف ) َر  َع  )
. دنتخاس رهاظ  هفرع  همـشچ  مان  هب  تافرع  يارحـص  نادیم  رد  ار  نآ  هک  دـنزاس  يراج  دـحاو  يارجم  کی  رد  ار  هکم  ياه  همـشچ  مامت 

لوط رد  همشچ  نیا  دنتخاس . ناور  هکم  هب  يددعتم  يراجم  قیرط  زا  ار  هفرع  همـشچ  بآ  رگید  ردتقم  ماکح  یـسابع و  نارود  رد  اهدعب 
ص 26) نیفیرش ، نیمرح  . ) دش ریمعت  اهراب  بارخ و  اهراب  خیرات 

نینیع

نینیع هوک  ك )  ) نامه

غ

روث راغ 

روث هوک  ك )  ) رد عقاو  ترجه  رد  هللا  لوسر  هاگهانپ  راغ 

ارح راغ 
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ارح هوک  ك )  ) رد عقاو  تثعب  زا  لبق  هللا  لوسر  هاگتدابع  راغ 

تالسرم راغ 

حیافص هوک  ك )  ) رد عقاو  هللا  لوسر  رب  تالسرم  هروس  لوزن  لحم  راغ 

هشاغ

ص 15) هکم ، خیرات   ) تسا هکم  ياه  مان  زا 

بغبغ

دننام مدرم  دزن  هک  هتـشاد  بغبغ  هب  موسوم  يا  هناـخ  سیق  نب  بعتم  دـنیوگ  تسا . هدوب  رحن  لـحم  هک  ینم  رد  تسا  یکهوک  . 1 َغ ) َغ  )
و دـندرک ، یم  رحن  رتش  يزع  تال و  يارب  اج  نآ  رد  هک  فیاط  رد  تسا  یهاـگیاج  . 2 دندرک . یم  جـح  نآ  رد  دوب و  مرتحم  هبعک  هناخ 

( همان تغل  . ) تسا هدوب  لحم  نیا  رد  هدش  میدقت  تب  ود  نیا  هب  هک  ییایاده  نزخم 

هفحج ریدغ 

مخ ریدغ  ك )  ) نامه ِف ) َج  ِر  َغ  )

مخ ریدغ 

بآ ناراب  شزیر  ماگنه  هک  تسا  یلادوگ  ریدغ  و   ) غبار ناتـسهد  يرتمولیک  هفحج 26  هیحان  رد  هنیدـم  هکم و  نیب  تسا  يا  هقطنم  ُخ ) )
... نمی و ماش و  قارع و  جاجح  هطقن  نیا  زا  مالـسا  ردص  رد  دنا .) هتفگ  ریدغ  مخ  ای  مخ  ریدغ  ار  هقطنم  نیا  اذـل  دوش و  یم  عمج  نآ  رد 
زور هب  عادولا  ۀجح  رد  دنتفرگ . یم  شیپ  ار  دوخ  صاخ  ياهریسم  دندش و  یم  ادج  رگیدکی  زا  شیوخ  ياه  نیمزرس  هب  تشگزاب  يارب 
یلع ترضح  نایجاح  عمجت  فقوت و  روتسد  اب  هقطنم  نیا  رد  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  يرجه  مهد  لاس  هجح  يذ  هدجیه 

رد هالوم .» یلع  اذهف  هالوم  تنک  نم  : » دندومرف دندومن و  بوصنم  شیوخ  ینیـشناج  هب  ًامـسر  میظع  عمج  نآ  نایم  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  )
. دیدرگ فورعم  مخ  ریدغ  دجسم  هب  هک  دش  هتخاس  يدجسم  اهدعب  دنمهوکش  هعقاو  نیا  لحم 

ارغ

ص 168؛ ش 7 ، جح ، تاقیم  .) دراد یگدنشخرد  یگتسجرب و  اهنآ  لباقم  رد  تفارـش و  اهرهـش  ریاس  رب  هک  تسا  هنیدم  یماسا  زا  ّر ) َغ  )
( همان تغل  ص 117 ؛ نیفیرش ، نیمرح 

سرغ

سرغ هاچ  ك )  ) نامه

یعرش بورغ 
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مهن زور  یعرش  بورغ  ات  مارحا ) زا  دعب   ) جح کسانم  عورش  رد  دیاب  جاجح  دشاب و  هتشذگ  رس  يالاب  زا  هیقرـشم  هرمح  هک  تسا  ینامز 
. دننامب تافرع  رد  هجح  يذ 

هبعک لازغ 

بـضغ لوزن  زا  میب  رطاـخ  هب  هکم  ياورناـمرف  ددـم »  » هک دـنا  هدروآ  دـنتخیوآ . هبعک  هب  ار  نآ  تیلهاـج  رد  هک  ییـالط  يا  هرب  وهآ  َغ ) )
( ریـشمش دنچ  نیرز و  لازغ  ود  لماش   ) ار هبعک  ياه  هنیجنگ  دش ) یم  سدقم  هناخ  رد  هک  ییاه  یمارتحا  یب  تلع  هب   ) مُهرُج رب  دنوادخ 

یم توف  ناشیا  زا  هکم  تسایر  دنتـشاد  نیقی  هک   ) اه یمهرج  سیئر  ثراح » نبورمع   » ای دـش و  هیداب  مزاع  درک و  ناـهنپ  مزمز  هاـچ  رد 
دـندرک و ناهنپ  مزمز  هاچ  رد  دوب  هبعک  هناخ  رد  هک  ار  ییاـه  حالـس  رگید  دوب و  هکم  ِنآ  زا  هک  ار  ینیرز  هرب  وهآ  اـت  داد  روتـسد  دوش )

تارهاوج هب  نیزم  يریـشمش  ییالط و  ییوهآ  دمآ ، رب  مزمز  رفح  ددص  رد  بلطملادـبع  ترـضح  هک  نیا  ات  دنتـشابنایب ، كاخ  اب  ار  هاچ 
، هبعک لها  دنام  هتخیوآ  یتدم  نوچ  دنتخیوآ و  هبعک  رد  دمآ و  رد  هبعک  مان  هب  هعرق  دنک . هچ  ار  اه  نآ  هک  دز  هعرق  دمآ . نوریب  اهبنارگ 

هاچ رد  بلطملادبع  ترـضح  هک  الط  يوهآ  ود  هدش  لقن  دنتـسارآ . نادـب  ار  هبعک  هک  دوب  یتنیز  نیلوا  نیا  دـندرک و  شمان  هبعک  لازغ 
ص كرادم ج 3 ، اب  یسراف  هقف  ص 18 ؛ نیفیرش ، نیمرح  همان ؛ تغل  . ) دندمآ یم  جح  هب  هک  دوب  ینایسراف  ياه  شکشیپ  زا  تفای  مزمز 

(25

هزغ

ص 165) ش 3 ، جح ، تاقیم   ) بلاط یبا  بعش  ك )  ) مان ِّز) َغ  )

 ) رَفس لسغ 

يذ مهن  متـشه و  زور  لسغ  دننام  ینامز ، . 1 دنا : هدرب  مان  ار  يدنچ  یبحتـسم  لاسغا  اما  درادـن  بجاو  لسغ  هرمع  جـح و  رفـس  َف ) َس 
یبنلا و دجسم  هنیدم ، رهـش  مرح و  هبعک ، و   ) مارحلا دجـسم  هکم ، رهـش  مرح و  نوچ : ینکاما  هب  نتفر  يارب  لسغ  دننام  یناکم ، . 2 هجح .

(. نیعمجا مهیلع  هللا  تاولص   ) نیموصعم ربمایپ و  اب  عادو  ای  مارحا و  نوچ  یلاعفا  يارب  لسغ  دننام  یلعف ، . 3 عیقب .)

هبلغ

رب دوهی  يـالیتسا  نوچ  رگید  موق  رب  یموق  يـالیتسا  . 2 رگید . دالب  رب  نآ  يدـنلبو  الیتسا  . 1 رطاخ : هب  تسا  هنیدـم  یماـسا  زا  ِب ) َل  َغ  )
ص ش 7 ، جـح ، تاقیم  و 126 ؛ ص 118  نیفیرـش ، نـیمرح   ) جرزخ سوا و  رب  راـصنا  نیرجاـهم و  دوـهی و  رب  جرزخ  سوا و  هقلاـمع و 

(168

ص 155) نیملعتملا ، هرصبت  ص 115 ؛ هعمل ج 1 ، ص 217 ؛ هیاهنلا ، . ) قیقع يداو  ك )  ) طسو تسا  تاقیم  ِر ) َغ   ) هرمغ

ف

ناراف

همظعم و هکم  زاجح ، یضارا  میـسقت  رد  هک  دوب  هقلامع  نیطالـس  زا  یکی  ناراف  تسا و  هکم  ياه  هوک  مسا  یلوق  هب  هکم و  ياه  مسا  زا 
ص 261) ج 1 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  ص 186 ؛ همدقم ، ریسافتلا ، ۀجح  . ) دش هدیمان  وا  مان  هب  يو و  مهس  نآ  فارطا 
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هحضاف

خیرات و ص 169 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم   ) دندرگ یم  حضتفم  اوسر و  هدیقعلا  دـساف  دارفا  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هنیدـم  یماسا  زا  ِح ) ِض  )
ص 180) یمالسا ، راثآ 

هکم حتف 

هد زا  دعب  دـندش و  هکم  مزاع  هنیدـم  زا  ناملـسم  رازه  هد  اب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  يرجه  متـشه  لاس  ناضمر  مهد  رد 
بات هک  نایکم  دنتخاس . رهـش  هناور  یتهج  زا  ار  مادـک  ره  دـندومن و  تمـسق  راهچ  ار  هاپـس  يوط  يذ  هیحان  رد  دندیـسر و  هکم  هب  زور 

. تخاس ناشدازآ  دروآ و  تمحر  هکم  یلاهارب  دش و  هکم  دراو  يزیرنوخ  نودب  ترضح  دنتفاتـش و  زابـشیپ  هب  دندیدن  دوخ  رد  تمواقم 
زور ات  داد  رارق  مرتحم  ار  هکم  دیرفآ  ار  نیمز  اه و  نامسآ  هک  يزور  دنوادخ  دندومرف : هکم  حتف  زور  رد  ترضح  نآ  هک  دنا  هدرک  لقن 

دـصق هب  هک  دـیدرگ  زیاج  زور  زا  تعاس  کی  رد  نم  يارب  اهنت  دنکـشب ، ار  نآ  مارتحا  هک  تسین  دوبن و  زیاج  سک  چـیه  يارب  تماـیق و 
. مدرگ نآ  دراو  هاپس  اب  نآ  ریخست  حتف و 

خف

نیا زا  تسا و  مرح  نیزاغآ  طاـقن  زا  یکی  میعنت و  دجـسم  هدودـحم  رد  هکم  يدورو  لخدـم  رد  تسا  یلحم  ماـن  خـف  يداو  اـی  ّخ ) َف  )
ص 84؛ یمالـسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا اه ) غلابان  ناکدوک و   ) اه هچب  تاقیم  خف  درادـن . ار  هکم  هب  دو  قح و  مارحا  نودـب  یـسک  ناکم 

ص 86) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف 

كدف

زیخلصاح و مالـسا  زا  لبق  هقطنم  نیا  هنیدم . يرتمولیک ) دودح 140   ) یکیدزن رد  هیرق  دنچ  زا  لکـشتم  ( 1) تسا هدوب  یلحم  مان  َد ) َف  )
يراذگاو هب  رضاح  نآ  نایدوهی  دیسر  كدف  هب  نایدوهی  تسکش  ربخ  هک  یماگنه  ناسیون  هریس  نیثدحمرظن و  قافتا  هب  دوب . نیشندوهی 

یعیـش و نادنمـشناد  دش . هللا  لوسر  کلم  ْیئَف و  داوم  زا  دمآ  تسد  هب  گنج  نودب  كدف  نوچ  وحن  نیا  هب  و  دندش . هحلاصم  كدـف و 
هموصعم نآ  دندیشخب و  مالسلا ) اهیلع  ) ارهز ترضح  دوخ  رتخد  هب  ار  كدف  ترضح  نآ  هک  دنراد  رظن  قافتا  ینـس  ناثدحم  زا  یهورگ 

ادیپ رگید  یتشونرس  كدف  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  تلحر  زا  دعب  اما  دندومن  یم  میـسقت  نادنمزاین  نیب  ار  كدف  دمآ  رد 
( دعب هب  ش 193  مالسا ، بتکم  هب  دینک  هاگن  . ) درک

هللا یلا  رارف 

ص 33) افص ، يابهص  . ) دنیوگ ار  جح  تسا . هللا  بلط  هللا و  يوس  ام  كرت 

ناشارف

دجـسم رد  تمدخ  ص 492 .) ج 2 ، یـسانش ، هنیدـم  : ) دراد ماـن  طـئاحلا »  » هزورما هـب 1 . هـک  هنیدـم  مدرم  زا  یهورگ  ترهــش  ّر ) َف  )
. دنزادرپ یم  ناگدرم  رب  بیاغ  زامن  ندناوخ  ای  نانآ و  نداد  ترایز  راوز و  ییامنهار  لیبق  زا  ییاهراک  هب  نامزمه  ناشارف  نیا  دنلوغشم .

(. ص 156 ش 17 ، جح ، تاقیم  )
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جح خسف 

دننک ضقن  ار  نآ  سپ  دندوب  هدرکن  جح  تین  هک  باحصا  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا یبن  يوس  زا  دوب  یتصخر  دیوگ  ریثا  نبا 
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) عتمت جح  مکح  رد  ای  دننک  عتمت  جح  هدرک و  تعجر  سپس  دنیامن  هرمع  هب  لدبم  و 

قوسف

هک دـشاب  یم  یـشاحف و )... و   ) نتفگ غورد  دوصقم  تسا و  مارحا  تامرحم  زا  یکی  هرقب 197 )  ) جحلا یف  لادـج  قوسف و ال  و ال  ُف ) )
ص 201) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  نایبلا ؛ عمجم   ) تسا رتدیدش  مارحا  لاح  رد  نآ  تمرح  نکیل  تسا  مارح  لاح  ره  رد 

جح تاوف 

رد مارحلا  رعـشم  تافرع و  رد  روضح  يرارطـضا  تقو  رد  هک  نیا  دننام  نآ ، هب  هتـسباو  یعرـش  تاقوا  هب  تسا  طوبرم  جـح . توف  َف ) )
توف جح  دعب  لاس  دنک و  هدرفم  هرمع  هب  للحت  دیاب  هدش و  توف  وا  زا  جح  روهـشم  لوق  رب  انب  هک  ددرگ  رـضاح  مارحلا  رعـشم  تافرع و 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دیامن اضق  ار  هدش 

جح توف 

جح تاوف  (ك )

ماقملا یف 

ص ش 36 ، جـح ، تاقیم   ) دـنا هدرب  راک  هب  ار  ماقم ) رد  « ) ماـقملا یف   » تراـبع فاوط  زاـمن  لـحم  زا  ریبعت  رد  اـهقف  زا  یعمج  َم ) ْل  ِف  )
(103

ق

سداق

یم كاپ  ار  ناهانگ  نوچ  تسا  هکم  ياـه  ماـن  زا  . 2 یـسراف ) فراعملا  ةریاد   ) میدق رایـسب  ياه  نامز  رد  تسا  هبعک  ياه  مان  زا  . 1 د ) )
ص 128) ش 21 ، ص 144 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 36 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) سدقم ضرا  رد  ندوب  عقاو  تلع  هب  ای  دنک 

هسداق

ص 144) ش 4 ، جح ، تاقیم   ) دنک یم  كاپ  ار  ناهانگ  نوچ  تسا  هکم  ِس ) ِد  )

هیسداق

ش ص 144 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 36 ؛ یمالـسا ، راثآ  خیرات و  . ) سدـقم ضرا  رد  ندوب  عقاو  تلع  هب  تسا ، هکم  ياه  مان  زا  ِس ) ِد  )
ص 128) ، 21
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نراق

، خیراوتلا خسان  ص 325 ؛ لوصا ، هقف و  يدابم  . ) دربب دوخ  اب  يده  ینابرق  يارب  زا  نارق  جح  رد  هک  یـسک  نارق . جح  هدـنروآ  اج  هب  ِر ) )
ص 3) ج 4 ، لوسر ، ترضح 

همصاق

نیفیرش نیمرح  . ) دندروخ تسکـش  دوخ  دندرک  زواجت  اج  نادب  هک  يرگمتـس  نانمـشد  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هنیدم  یماسا  زا  ِم ) ِص  )
ص 168) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛

ابق

ابق دجسم  ك )  ) مان هب  شفورعم  دجسم  اب  هنیدم  یبرغ  بونج  رد  تسا  يا  هیحان 

یطابق

. دندیناشوپ یم  نادب  ار  هبعک  هک  تسا  ییاه  هچراپ  هلمج  زا  دش و  یم  هتفاب  نایرصم  هلیسو  هب  هک  دوب  یفیرظ  دیفس و  هچراپ  ُق ) )

نیتبق

هتـشاد و يا  هبق  انب  ود  نیا  زا  کی  ره  تسا و  هدوب  رابنا  هلزنم  هب  هک  تشاد  رارق  مزمز  يانب  شیپ  رد  انب  ود  شیپ  نرق  کی  اـت  َت ) َّب  ُق  )
ص 598) نآرق ، مالعا  . ) دنا هتشادرب  ار  اه  هبق  ًادعب  یلو  تسا ، هدش  یم  هدیمان  نیتبق »  » ور نیا  زا 

بلاطوبا ناتسربق 

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه

دحا ناتسربق 

دحا ك )  ) رد عقاو 

ردب ناتسربق 

ردب ك )  ) رد عقاو 

عیقب ناتسربق 

عیقب ك )  ) نامه

مشاه ینب  ناتسربق 

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه
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نوجح ناتسربق 

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه

شیرق ناتسربق 

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه

العم ناتسربق 

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه

نیتلبق

هب هکم ، ندش  هلبق  زا  لبق  هک  نآ  تهج  زا  دنیوگ  ار  سدقملا » تیب   » و همظعم » هکم  . » نیتلبق 2 دجسم  ك )  ) نامه . 1 هلبق . ود  َت ) َل  ِق  )
یتمالس و رهـش  « ) میلـشروا  » ای فیرـش » سدق   » ای سدق »  » ای سدقملا » تیب  ...( » و همان ، تغل  . ) دش یم  هدناوخ  زامن  سدقملا  تیب  تمس 
تسا و حون  نب  ماس  رسپ  ایلیا »  » يانب زا  لقن  قبط  ( 1 «) سوبی  » ای ءایلیا »  » ای مالسلا » ۀیرق   » ای مالسلاراد »  » ای حلص ) رهش  ملاسروا »  » لصا رد 
رد تنطلـس  تخت  رب  نتـسشن  زا  سپ  دالیم  زا  لـبق  نرق  هدزاـی  مالـسلا ) هیلع  ) دواد ترـضح  دراد . هقباـس  دـالیم  زا  لـبق  مهدزناـپ  نرق  زا 
زا سپ  دوزفا و  شهوکـش  رب  تخاس و  يدـبعم  نآ  رد  ( مالـسلا هیلع  ) نامیلـس ترـضح  داد و  رارق  دوخ  تختیاـپ  ار  میلـشروا » « » نوربَح »

فرصتم ار  میلشروا ) هلمج  زا   ) نیطـسلف همه  روشآ  هاشداپ  نُگراس »  » سپـس تفرگ و  ار  میلـشروا  رـصم  دوهی ، تلود  هیزجت  وا و  گرم 
فرـصت هب  ار  میلـشروا  لباب ، هاشداپ  رـصَّنلا » ُتُخب   » دـالیم زا  لـبق  لاـس 586  رد  دـیناچوک . یحاوـن  نیا  هـب  ار  بارعا  زا  يا  هدـع  دـش و 

لبق نرق  کی  دشن . ایحا  رگید  لیئارسا  تلود  اما  دنتشگزاب  میلشروا  هب  ناریا  هاشداپ  شروک »  » کمک اب  نایدوهی  دعب  لاس  دروآرد و 70 
اب دـش . فورعم  ریبک » دورِه   » هب هک  دـیزگرب  اـج  نآ  تموکح  هب  ار  يدوهی  کـی  رازِـس »  » تفرگ و ار  میلـشروا  مور  تموکح  دـالیم ، زا 

بیقعت رد  یمور  ماکح  میلشروا  رد  دوهی  موق  نارس  تیاعس  رثا  رب  ترـضح  نآ  هب  مدرم  شیارگ  و  مالـسلا ) هیلع  ) حیـسم ترـضح  روهظ 
سدقملا تیب  ار  رهـش  نیا  ناناملـسم  خیرات  نآ  زا  دـش و  حـتف  نیملـسم  طسوت  میلـشروا »  » يدالیم متفه  نرق  رد  دـندمآرب . ترـضح  نآ 

ار نآ  هرابود  دعب  لاس  یلو 88  دمآرد ، ییاپورا  نایحیسم  فرـصت  هب  رگید  راب  سدقملا » تیب   » يدالیم مهدزای  نرق  نایاپ  رد  دندناوخ .
هقطنم نآ ، نیرتروهـشم  تسا و  داتوا  املع و  ناگرزب  ایلوا و  ایبنا و  روبق  لحم  سدـقملا  تیب  دـنداد و  تسد  زا  یبیلـص  ياه  گنج  یط 
سدقم رهش  نیا  سدقملا ، تیب  تساج . نآ  رد  مالسلا ) مهیلع  ) ییحی ایرکز و  قاحسا و  میهاربا و  ترـضح  روبق  هک  تسا  نمحرلا  لیلخ 

یم نایدوهی  نایحیسم و  ناناملسم و  هاگترایز  هداد و  ياج  دوخ  رد  ار  تیدوهی  تیحیـسم و  مالـسا و  نید  هس  سدقم  زکارم  یخیرات ، و 
دـننک و یم  سیدـقت  ار  تمایق ) ياسیلک  ای   ) سدـقم ربق  ياسیلک  ًاصوصخم  نایحیـسم  تسا و  سدـقم  نایدوهی  دزن  هبدـن » راوید  . » دـشاب

تیب فرط  هب  نیملـسم  دوش ، نیملـسم  هلبق  هبعک  هک  نآ  زا  شیپ  دـنیامن و  یم  تراـیز  ار  یـصقالا » دجـسم   » و هرخـصلا » ۀـبق   » ناناملـسم
يور رب  هنارتیدـم  ياـیرد  يوس  يرتـمولیک  هلــصاف 80  هـب  ندرا و  دور  برغ  يرتـمولیک  رد 55  رهـش  نیا  دـندرازگ . یم  زامن  سدـقملا 
تیب یکی  هدـیدرگ ؛ لیکـشت  تمـسق  ود  زا  يراـمعم  يزاسرهـش و  رظن  زا  هزورما  سدـقملا  تـیب  تـسا . هدـش  عـقاو  طـسوتم  تاـعافترا 

مرح هدـش و  ثادـحا  يزاسزاب و  ناینامثع  نامز  رد  راـب  نیرخآ  يارب  هک   ) مکحم يراـصح  هعلق و  لـخاد  رد  ًاـمامت  هک  میدـق  سدـقملا 
نایدوهی ناینمرا و  نایحیـسم ، ناناملـسم ، هلحم  راهچ  هب  هک  دراد  رارق  دننآ ) رد  دوهی  یمیدق  دـباعم  اسیلک و  یـصقالادجسم و  فیرش و 

ود يرهـش  يرامعم  تفاب و  رظن  زا  تسا و  راصح  زا  جراخ  رد  هک  ثادـحالا  دـیدج  هقطنم  رد  سدـقملا  تیب  رگید  تسا . هدـش  میـسقت 
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یشخب دنا و  هدیزگ  تنوکس  سدقملا  تیب  رد  ریخا  نرق  ود  رد  هک  تسا  ینایدوهی  بارعا و  رازاب  تنوکـس و  لحم  یـشخب  دراد . شخب 
يدوهی ياه  هدرک  لیـصحت  ناراد و  هیامرـس  ًامومع  نآ  نانکاس  هدـیدرگ و  ثادـحا  لیئارـسا  زواجتم  تلود  لاغـشا  ناـمز  زا  هک  زاـسون 

يادـص هکنآ  دـیما  هب  فیرـش و  سدـق  يزاـسدازآ  زور  دـیما  هب  . ) دـنا هدوـمن  ترجاـهم  رهـش  نیا  هب  ناـهج  رگید  طاـقن  زا  هـک  دنتـسه 
و مارحلادجـسم » . » 3 ددرگ .) یـشخب  ییاـهر  نیا  زاـس  هـنیمز  دـناوتب  جـح  مـسارم  رد  یهلا  یحو  هاـگیاپ  رد  ناـهج  نیملـسم  یگتـسبمه 

یم هدناوخ  زامن  سدقملا ) تیب   ) یـصقالادجسم يوس  هب  هبعک ،)  ) مارحلا دجـسم  ندـش  هلبق  زا  لبق  ات  هک  نآ  تهج  زا  یـصقالادجسم » »
( دـنهد یم  رـس  نیزواجتم  لاگنچ  زا  ار  نآ  ییاـهر  داـیرف  جـح  مسوم  رد  مارحلا  هللا  تیب  جاـجح  هک   ) یـصقالادجسم هماـن .) تغل   ) دـش

مرح هک  تسا  يا  هرخص  سدقم  هرخص  يدجسم . يا و  هرخـص  دوش . یم  هدرب  راک  هب  یخیرات  سدقم و  يانب  ود  هب  قالطا  يارب  هزورما 
هرخص تخاس و  نآ  رب  ار  نایدوهی  دبعم  نیلوا  نامیلس  ترضح  هدمآ . مولعمان  طبـض  اب  همان  تغل  رد  دراد و 1 . رارق  نآ  يور  رب  فیرش 

ك)  ) بونج رد  تسا  يدجـسم  یـصقالادجسم  و  دوب . جارعم  بش  رد  هللا  لوسر  ینیمز  هاـگلزنم  نیرخآ  تیاور  ساـسا  رب  هک  تسا  يا 
هک تسا  يدجـسم  هدناسر و  نایاپ  هب  ار  نآ  دیلو  شرـسپ  هدرک و  انب  ار  نآ  يوما  مجنپ  هفیلخ  ناورم  نب  کلملادـبع  هک  هرخـصلا » ۀـبق  »

. دراد يا  هداعلا  قوف  باوث  نآ  رد  زامن  تایاور  قبط 

هلبق

مک مک  هک  نهذ  روضح  اب  مارتحا و  مظن و  اب  مادـنا  اضعا و  مامت  اـب  تسا  هبعک  هناـخ  ربارب  رد  نداتـسیا  ههجاوم و  ندرک و  لاـبقا  ِل ) ِق  )
رد اهقف  دـنک و  هبعک  يوس  هب  ور  دـیاب  زامن  هماقا  رد  تسا  نیمز  زا  هطقن  ره  رد  سک  ره  تسا و  هدـش  قالطا  هبعک  هناخ  دوخ  هب  مان  نیا 

تسا و مارحلادجـسم  يارب  هلبق  هبعک  . 3 تسا . هلبق  مارحلادجـسم  هبعک و  . 2 تسا . هلبق  همظعم  هـبعک  . 1 دـنا : هدومرف  یتایرظن  هلبق  دروم 
. تسا مرح  زا  جراخ  هک  سک  ره  ایند و  لها  هلبق  مرح  رسارس  مرح و  لها  هلبق  هکم  رهش  هلمج  هکم و  رهـش  لها  يارب  هلبق  مارحلادجـسم 

(. ص 137 و 138 نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  )

مانا هلبق 

مدرم هلبق  ار  نآ  دینادرگ و  بجاو  امـش  رب  ار  مارحلا  تیب  جح  لاعتم  دنوادخ  مانالل . ۀلبق  هلعج  يذلا  مارحلا  هتیب  جـح  مکیلع  ضرف  و  َا ) )
(. لوا هبطخ  هغالبلا ، جهن   ) داد رارق 

لوا هلبق 

(. تسا هدوب  سدقملا  تیب  دندناوخ  یم  زامن  نآ  يوس  هب  نیملسم  هک  تسا  يا  هلبق  نیلوا  هتبلا   ) تسا یقیقح  هلبق  هک  دنیوگ  ار  هبعک 

مود هلبق 

هک نانچمه  زامن ؛ باب  زا  هن  ناگرزب  نیا  هب  هجوت  لاـبقا و  باـب  زا  . ) دـنیوگ ار  عیقب ) موصعم  همئا  مرکا و  لوسر  رازم   ) هنیدـم ًاحالطـصا 
(. دنا هتفگ  مشش  هلبق  ار  ءارماس  مجنپ و  هلبق  ار  نیمظاک  مراهچ و  هلبق  ار  البرک  موس و  هلبق  ار  فجن  ًاحالطصا 

هنیدم هلبق 

تقوم و یلوق ) تازجعم  فـالخرب   ) یلعف تازجعم  هک  ارچ  تسا ، هللا  لوـسر  هیقاـب  یلعف  هزجعم  اـهنت  یبنلادجـسم ) رد   ) هبیط هنیدـم  هلبق 
یموجن و تالآ  نودـب  هللا  لوسر  دـنراد . يربخ  ِتَمِـس  یخیرات و  ناونع  طقف  عوقو  زا  دـعب  دـنرذگ و  دوز  ناکم و  ناـمز و  هب  دودـحم 
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هبعک يوس  هب  درک و  نییعت  اوتسا  تقد و  تیاغ  رد  ار  نآ  ییایفارغج  ضرع  لوط و  عبانم  رگید  جیز و  نتشاد  تسد  رد  ای  يویه و  دعاوق 
هدـناوخ زامن  نآ  يوس  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمغیپ  هک  ناـنچ  نآ  هنیدـم  هلبق  و  بازیملا » یلع  یبارحم  : » دومرف داتـسیا و 

نکمم نیا  تفای و  اهنآ  نودـب  هللا  لوسر  هک  دـنتفای  نانچ  ار  هنیدـم  هلبق  یـضایر ، نادنمـشناد  تسا و  یقاب  دوخ  لاـح  هب  زورما  اـت  تسا 
(. ص 44 ش 2 ، جح ، تاقیم   ) یتوکلم ماهلا  یحو و  هب  رگم  تسین 

 ) ءادهشلا روبق 

(. ص 77 ورسخرصان ، همانرفس   ) دحا ك )  ) يادهش رازم  َه ) ُّش  ُر  ُق 

هوبق

(. ص 191 یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 5 ؛ ج 1 ، یسانش ، هنیدم   ) ابق ك )  ) نامه ُق و ) )

هبق

. هبعک بصانم  ك )  ) زا َّب ) ُق  )

مدآ هبق 

يا هبق  . 2 ص 141 .) یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) تسا هورکم  اج  نآ  رد  ندرازگ  زامن  هک  همحرلا  لبج  هوک  رد  تسا  يا  هبق  . 1 َد ) ِء  َّب  ُق  )
هوک يالاب  ماگنه  نیا  رد  هک  ار  مالسلا ) هیلع  ) مدآ ترـضح  دومن و  بصن  دروآ و  هبعک  عضوم  هب  لیئربج  ترـضح  هک  یتشهب  توقای  زا 

زا لبق  ار  مدآ  هبق  ادخ  تسا  تیاور  و  دروآ . ياج  هب  جح  درک و  فاوط  لیئربج  میلعت  هب  ترـضح  نآ  داد و  ياج  هبق  راوج  رد  دوب  افص 
(. ص 185 و 199 ادخ ، هناخ  هب  رفس  زا  شیپ  ياه  ینتسناد  گنهرف  . ) داد جورع  نامسآ  هب  حون  نافوط 

نازحالا ۀبق 

(. ص 101 ناریو ، ياه  هنیجنگ   ) نازحالا تیب  ك )  ) دبنگ َا ) ْل  ُت  )

 ) مالسالا ۀبق 

(. ص 168 ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفرش ، نیمرح   ) مالسالا ۀبق  ۀنیدملا  هدمآ : ثیدح  رد  هنیدم . ياه  مان  زا  ِا ) ْل  ُت 

لوسرلا تانب  هبق 

هلیسو هب  هک  عیقب  ناتسربق  رد  هللا  لوسر  نارتخد  بنیز  ترضح  موثلک و  ما  ترـضح  هیقر ، ترـضح  رازم  رب  يا  هبق  ترهـش  َّر ) ُت  َب  ِء  )
(. ص 103 هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ   ) دش بیرخت  نویباهو 

ءاضیبلا ۀبق 

ص 70) يوبن ، فیرش  دجسم  هعسوت  ریمعت و   ) ءارضخلا ۀبق  ك )  ) نامه َب ) ْل  ُت  )
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ایانثلا ۀبق 

. ایانث دجسم  ك )  ) ای َّث ) ُت  )

هدج هبق 

ناسکی كاخ  اب  دوعس  لآ  طلـست  زا  سپ  دوب و  ناناملـسم  ترایز  دروم  هک  هدج  رهـش  رد  اوح  ترـضح  تبرت  يور  رب  يدبنگ  ِّد ) َج  ِء  )
(. ص 184 ناریو ، ياه  هنیجنگ  . ) دیدرگ

نزحلا ۀبق 

(. ص 127 ش 2 ، جح ، تاقیم  ص 101 ؛ ناریو ، ياه  هنیجنگ  ، ) نازحالا تیب  ك )  ) نامه َز ) َح  ( ) ُح ْل  ُت  )

ءارضخلا ۀبق 

رد ءاحیضلا » ۀبق  «، » ءاضیبلا ۀبق  «، » اقرزلا ۀبق   » هیلوا مان  اب  دبنگ  نیا  شزبس . ششوپ  تلع  هب  تسا  هللا  لوسر  مرح  دبنگ  ترهـش  َخ ) ْل  ُت  )
هب ای   ) رصم يرحب  کیلامم  زا  نووالَق  روصنم  کلم  روتسد  هب  يرجه  لاس 678  . 1 دید : دوخ  هب  یفلتخم  تارییغت  تاریمعت و  نورق  لوط 
اب ار  نآ  دنتخاس و  يدبنگ  هللا  لوسر  فیرـش  هربقم  حیرـض  رب  رـصم ) ياهرهـش  زا  صوق  رهـش  یلاو  يوقلادبع  ناهرب  نب  دـمحا  روتـسد 

يالاب دجسم و  فقس  ریز  لخاد و  رد  هربقم و  فارطا  ياه  نوتس  رب  دبنگ  نیا  دوش . ناراب  بآ  ذوفن  عنام  ات  دندومن  شکور  یبرس  حاولا 
.3 دیدرگ . دیدجت  دبنگ  نیا  یبرس  تاحفـص  نووالق  دمحم  نب  نسح  رـصانلا  ناطلـس  دهع  رد  يرجه ، لاس 755  . 2 تشاد . رارق  هربقم 
. تفرگ رارق  تمرم  دروم  یبرس  حاولا  اب  دبنگ  رصم  کیلامم  زا  رصانلا  نب  نیسح  نابعش  نیدلارـصان  ناطلـس  نامز  رد  يرجه ، لاس 765 

یجرب کیلامم  زا  يابِتیاق  ناطلـس  روتـسد  هب  اذـل  تخوس و  یلک  هب  یبنلادجـسم  لاس 886 )  ) قیرح رد  اـقرزلا  ۀـبق  يرجه ، لاس 887  . 4
لاس . 5 دندومن . انب  ای 888 ) لاس 887  رد   ) هللا لوسر  هربقم  يور  رب  هربقم ) لخاد  رد  نوتـس  ياه  هیاپ  نداد  رارق  نمـض   ) ار دبنگ  رـصم ،
لاس . 6 دش . دیدجت  دیفس  چگ  اب  دبنگ  يانب  يابتیاق  ناطلـس  روتـسد  هب  تشادرب  فاکـش  دبنگ  يالاب  تمـسق  نوچ  يرجه ، ( 892  ) 891

ناطلـس نب  دوـمحم  ناطلـس  يرجه ، لاـس 1228  . 7 داد . دـبنگ  تـمرم  هـب  رما  ياـبتیاق  ناطلـس  هقعاـص  تباـصا  تـلع  هـب  يرجه ،  898
هاشداپ نیا  تنطلـس  نامز  رد  نوچ  یلقن  قبط  درک . لـیمکت  تمرم و  زین  ار  دـبنگ  نیا  فیرـش ، هاـگمارآ  تمرم  رد  یناـمثع  دـیمحلادبع 

دومن و انب  ای 1250 ) ای 1233  لاس 1228  هب   ) برس رد  هدیشوپ  يا  هزات  دبنگ  دیچرب و  ار  نآ  وا  تشادرب  فاکش  دبنگ  ( 1255  - 1223)
نامز رد  يرجه ، لاس 1265  . 8 دندیمان . ارـضخلا » ۀـبق   » ار نآ  سپ  نیا  زا  دومن و  زبس  ای 1255 ) ای 1253  لاس 1228  هب   ) ار نآ  گـنر 

رد یگرزب  تاریمعت  يرمق  يرجه  یلا 1227  ياه 1265  لاـس  یط  هک  ( 1277 1255  ) ینامثع ناطلـس  دومحم  ناطلـس  نب  دیجملادبع 
ۀبق  » سپ نیا  زا  دـندروآرد و  زبـس  گـنر  هب  ار  نآ  یبرـس  شوـپور  یمعز  هب  دـندرک و  يزاـسون  ار  دـبنگ  تفرگ  تروـص  یبنلادجـسم 

نیمرح يامنهار  و 160 ؛ و 145  ص 142  نیفیرـش ، نیمرح  و 247 ؛ و 246  ص 243  یمالـسا ، راثآ  خـیرات و  . ) تفرگ مان  ءارـضخلا »
...(. و ص 62 و 84 و 85 ؛ ج 1 ، یسانش ، هنیدم  ص 70 ؛ يوبن ، فیرش  دجسم  هعسوت  ریمعت و  ص 60 ؛ ج 5 ، نیفیرش ،

ءارضخلا ۀبق 

هب جح  لامعا  هتفر  اج  نادب  مدرم  ات  تخاسب  هنیدم  هکم و  زا  ناناملـسم  رظن  ندـنادرگرب  يارب  یـسابع  روصنم  هک  تسا  ییانب  َخ ) ْل  ُت  )
هب روصنم  تیب  علخ  رد  هنیدم  مدرم  ياتفتسا  زا  سپ  سنا  نب  کلام  ننـست  لها  هیقف  درک . عطق  ار  هنیدم  لها  لومعم  يررقم  دنروآ و  اج 
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ات داد  روتـسد  يو  يازع  رد  هفیلخ  ردام  درم و  ردـتقم  ییاد  بیرغ  لاس 305  رد  ص 103 .) ج 3 ، مالـسا ، ندمت  خیرات   ) داد اوتف  وا  علخ 
(. ص 19 ج 1 ، ص 131 ؛ ج 2 ، يرجه ، مراهچ  نرق  رد  یمالسا  ندمت  هب : دینک  هاگن  . ) دننک ناریو  ار  ءارضخلا  ۀبق  يو ، رصق 

سوئرلا ۀبق 

. ءایقس دجسم  ك )  ) ترهش ُء ) ُّر  ُت  )

ءاقرزلا ۀبق 

(. ص 70 يوبن ، فیرش  دجسم  هعسوت  ریمعت و   ) ءارضخلا ۀبق  ك )  ) نامه َّز ) ُت  )

تاجوزلا ۀبق 

(. ص 166 ش 11 ، جح ، تاقیم   ) عیقب رد  هللا  لوسر  نارسمه  هاگراب  دبنگ و  ّز ) ُت  )

تیزلا ۀبق 

دبنگ هیسابع . هبق  ِي ) ِّس  ُت   ) هیاقسلا ۀبق  ص 168 .) ش 17 ، جح ، تاقیم   ) یبنلا دجسم  رد  دوب  ینامتخاس  ترهش  عمـشلا ، ۀبق  ای  َّز ) ُت  )
(â (. ) ص 137 ریبج ، نبا  همانرفس   ) مارحلا دجسم  رد  یناسربآ 

بارشلا ۀبق 

دوش یم  کنخ  اج  نآ  رد  مزمز  بآ  دش و  هتخاس  نایجاح  هب  نداد  بآ  يارب  سابع . هب  بوسنم  مارحلادجـسم  رد  تسا  يا  هبق  َّش ) ُت  )
اه و باتک  اه و  نآرق  هنازخ  نونکا  دنروآ و  یم  نوریب  دراد  هتسد  کی  هک  قَرَود  مان  هب  ییاه  هزوک  رد  نایجاح  يارب  ار  نآ  هاگنابـش  و 

(. ص 125 ریبج ، نبا  همانرفس  ، ) تسا هدادن  تسد  زا  ار  دوخ  یندیماشآ  تبسن  تفص و  هیسابع  هبق  هتبلا  تساهزیچ  رگید  اه و  نادعمش 

عمشلا ۀبق 

. تیزلا ۀبق  ك )  ) نامه َّش ) ُت  )

هرخصلا ۀبق 

رب يوما  هفیلخ  ناورم  نب  کلملادبع  هلیـسو  هب  يرجه  یلا 72  ياه 69  لاس  یط  هک  سدـقملا  تیب  رد  تسا  ینامتخاس  ماـن  ِر ) َّص  ُت  )
کسانم ماجنا  يارب  هک  نیا  ياج  هب  مدرم  هک  دوب  نآ  هبق  نیا  نتخاس  زا  کلملادبع  هیلوا  فده  دش و  انب  يا ) هرخص   ) یگنـس هتخت  درگ 

طـسوت هرخـصلا  ۀبق  دنیایب . هرخـصلا » ۀبق   » فاوط هب  دنورب ، دوب ) نایوما  بیقر  ریبز  نب  هللادبع  فرـصت  رد  نامز  نآ  رد  هک   ) هکم هب  جح 
الطم دبنگ  ینامثع  نیطالس  نامز  رد  دش و  دیدجت  الماک  نآ  يانب  ینامثع ) هاشداپ   ) ینوناق نامیلس  ناطلـس  نامز  رد  دش و  میمرت  نومأم 

ترابع ددرگ و  یم  بوسحم  ناهج  ریظن  یب  ياه  نامتخاس  رامش  رد  نیمز و  يور  سدقم  نکاما  نیرتابیز  زا  یکی  هرخصلا  ۀبق  دیدرگ .
ود زا  نوچ  نامتخاس  نیا  تسا . عقاو  فیرش  مرح  نحص  طسو  رد  دراد و  گرزب  دبنگ  کی  هک  يدنلب  یعلـض  تشه  نامتخاس  زا  تسا 

هدش عقاو  دبنگ  نیا  ریز  رد  هک  یگرزب  گنس  هعطق  تسا . هدش  هدیمان  هرخصلا » ۀبق   » هتفای بیکرت  گنـس »  » هرخـص و  دبنگ »  » هبق تمـسق 
تایاور یخرب  رد  تسا . سدقم  ناناملسم  نایحیسم و  نایدوهی و  دزن  رد  هرخـص  دوب . ایروم  ای  روط  هوک  هطقن  نیرتدنلب  هلق و  تقیقح  رد 
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تایاور یخرب  رد  تسا . سدقم  ناناملسم  نایحیسم و  نایدوهی و  دزن  رد  هرخـص  دوب . ایروم  ای  روط  هوک  هطقن  نیرتدنلب  هلق و  تقیقح  رد 
دمآ دورف  سدقملا  تیب  رد  هکم  زا  تکرح  زا  سپ  دوخ  فورعم  جارعم  هنابش و  ریس  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  هک  هدمآ 

زا يا  هعطق  رب  و   ) دراد يا  هژیو  تسادق  گنس  رظن  هطقن  نیا  زا  تفر و  جارعم  هب  گنـس  نیمه  زارف  زا  اج  نآ  رد  زامن  ندناوخ  زا  سپ  و 
ۀبق تفر ) جارعم  هب  هک  یبـش  رد  تسا  ترـضح  ياـپ  ياـج  هک  دراد  رارق  دـمحم » مدـق   » هرخـص یبرغ  بوـنج  رد  نـیرمرم  نوتـس  کـی 

تمـس رد  رمع » دجـسم   » مان هب  يدجـسم  دوجو  هب  هجوت  اب  یلو  تسا  هدش  هدـیمان  زین  هرخـص » دجـسم   » و رمع » دجـسم   » مان هب  هرخـصلا 
هب هجوت  اب  زین  دسر و  یمن  رظن  هب  حیحص  تسا  لومعم  مه  العف  هک  دنچ  ره  هرخصلا » ۀبق   » هب رمع » دجسم   » قالطا یـصقالادجسم  یقرش 
یم رظن  هب  دشاب  یم  دجسم  زامن و  هاگیاج  رضاح  لاح  رد  هک  هدمآرد  یکچوک  ینیمزریز  راغ  تروص  هب  سدقم  هرخـص  لخاد  هک  نیا 

ص س 22 ؛ مالسا ، بتکم  یـسراف ؛ فراعملا  ةریاد  . ) ددرگ یم  قالطا  هرخـص  لخاد  رد  زامن  لحم  نیمه  هب  هرخـص » دجـسم   » هک دسر 
(. ص 12 ، 24/2/77 تاعالطا ، همانزور  دعب ؛ هب   412

ءاحیضلا ۀبق 

(. ص 70 يوبن ، فیرش  دجسم  هعسوت  ریمعت و   ) ءارضخلا ۀبق  ك )  ) نامه ُت ض ) )

یبنلا مع  سابعلا  ۀبق 

. دش هتخاس  سابعلا  ینب  يافلخ  طسوت  يرجه  لاس 519  رد  هک  عیقب  رد  سابع  رازم  رب  تسا  يا  هبق  ترهش  هیسابعلا » ۀبق   » ای ّب ) َع  ْل  ُت  )
(. ص 176 ش 17 ، جح ، تاقیم  )

هیسابع هبق 

یبنلا مع  سابعلا  ۀبق  ك ) . ) هیاقسلا 2 ۀبق  ك ) . ) 1 ِّي ) ّب  َع  ِء  )

قیتعلا ۀبق 

ج نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  . ) دیدرگ ناریو  اه  یباهو  طسوت  هک  نیملـسملا  نفادم  رد  اوح  ترـضح  فیرـش  ربق  هاگراب  هبق و  َع ) ْل  ُت  )
(. ص 124 ، 2

( مالسلا هیلع  ) یلع هبق 

ماگنه هک  تسا  تهج  نادـب  ترـضح  نآ  هب  ناکم  نیا  باستنا  اـبق . دجـسم  بونج  تمـس  رد  تسا  يا  هبق  یلع ، ناـنمؤم  ریما  هبق  َع ) ِء  )
یبنلا دجسم  نامتخاس  نایاپ  ات  اج  نیمه  تسین  دیعب  دندش و  قحلم  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  هب  اج  نیا  رد  ناشیا  ترجه ،

(. ص 56 یحو ، نیمزرس  نکاما  رد  يریس  . ) دشاب هدوب  ترضح  هناخ  فارطا ، تارجح  و 

َم) ِط  ِء   ) همطاف هبق 

لوسر هک  دـنا  هدومرف  اـملع  یـضعب  و  اـبق . رد  تسا  هدوب  يا  هبق  . 2 ص 143 .) یناگیاپلگ ، یفاص  جـح ، همانرفـس  . ) تسا نزحلا  ۀـبق  . 1
. دنک تنوکس  نآ  رد  ات  دندز  همیخ  مالسلا ) اهیلع  ) همطاف ترضح  يارب  اج  نآ  رد  ابق  هب  دورو  عقوم  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ

(. ص 213 تیبلا ، جح  )
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ّر) َف  ْل  ُت   ) نیشارفلا ۀبق 

(. ص 128 ش 12 ، جح ، تاقیم  . ) دنماشایب مزمز  بآ  اج  نآ  زا  نایجاح  ات  درک  انب  ار  نآ  سابع  جاحلا ، ۀیاقس 

عرصم هبق 

دورف دوخ  بسا  زا  اج  نآ  رد  ءادهشلادیس  هزمح  ترضح  هک  تسا  ییاج  نآ  و  دحا ) رد   ) عرصم دجـسم  قرـش  تمـسق  رد  تسا  يا  هبق 
. داهن انب  اشاپ » يزمر   » جاح ار  دـبنگ  تخاس . حورجم  ولهپ  هیحان  زا  هزین  اب  ار  وا  یـشبح  یـشحو  دـندرک و  هطاـحا  ار  وا  ناکرـشم  دـمآ و 

(. ص 137 و 141 ش 27 ، جح ، تاقیم  )

َو) ْل  ُت   ) یحولا ۀبق 

ص 106؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دش هتخاس  مرکا  یبن  رب  لیئربج  ترضح  لوزن  لحم  رد  هجیدخ  ترـضح  هناخ  رد  اهدعب )  ) هک تسا  يا  هبق 
(. ص 103 و 208 ریبج ، نبا  همانرفس 

نوراه هبق 

. رتم عاـفترا 5/1  هب  رتم و  داعبا 5/1×1  رد  يا  هتـشابنا  ياه  گنـس  تروص  هب  هنیدـم ) رد   ) دـحا هوک  هطقن  نیرتـالاب  رد  تسا  يا  هبق  ِء ) )
ربق دوجو  رد  زین  یـضعب  و  تشذـگرد . هطقن  نیا  رد  هرمع  ای  جـح  هار  رد  هک  تسا  ( مالـسلا هیلع  ) ربمایپ نوراـه  ربق  هک  دـنا  هدرک  تیاور 
هیلع ) یـسوم ترـضح  ردارب  هک  دنا  هتـشادنپ  مدرم  هدوب و  ناکم  نیا  رد  نوراه  مان  هب  یـصخش  دنا  هتفگ  دنا و  هدرک  کش  ربمایپ  نوراه 

و نوراه » هرد   » هب فورعم  تسا  يا  هرد  دحا  هوک  رد  دـیوگ  یم  يدوهمـس  ص 132 و 133 .) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هدوب  ( مالـسلا
رد رخاوا  نیا  رد  تسا  ینتفگ  دـنک . یم  فیعـضت  ار  بلطم  نیا  يدوهمـس  تسا . نآ  ياهتنا  رد  نوراه  ربق  دـننک  یم  لایخ  ساـنلا  ماوع 

خاسنتـسا و ماگنه  هب  هدـمآ  نایم  هب  نخـس  ءافولا )» ءافو   » رد يدوهمـس  هیرظن  قبط   ) یلایخ ربق  نیا  زا  هک  یـسراف  ياه  باـتک  زا  یـضعب 
. دنا هدرب  راک  هب  ار  هعقب  هملک  نامه  جیردت  هب  دنتسه ، موهفم  کی  ياراد  هعقب  هبق و  نوچ  تسا و  هدش  لیدبت  هبق »  » هب ربق »  » هملک پاچ ،

تاقیم . ) تسین یناشن  مان و  هعقب  نیا  زا  ربق و  نیا  زا  لاس  نارازه  زا  دعب  کنیا  دشاب  هتـشاد  تحـص  يو  ندـش  نفد  عوضوم و  لصا  رگا 
(. ص 50 ش 31 ، جح ،

سیبق

. سیبقوبا هوک  ك ) ( ) همان تغل   ) هکم هب  تسا  یهوک 

نارق

. نابرق جح  ك )  ) نامه

فاوط نارق 

تسین زیاج  بجاو  فاوط  ود  نارق  دوشن . رازگرب  ود  نآ  نایم  رد  فاوط  زامن  هک  يروط  هب  ندروآ  مه  رس  تشپ  ار  فاوط  ود  ینعی  ِق ) )
(. ص 327 لوصا ، هقف و  يدابم  . ) تسا هورکم  بحتسم  فاوط  رد  و 
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هاگنابرق

. ینابرق ك )  ) ناویح حبذ  تهج  ینم  رد  تسا  یهاگیاج 

ُق)  ) ینابرق

و  ) جح مسارم  رد  تسا  رتش ) ای  دنفـسوگ  ای  واگ   ) ناویح رحن ) و   ) حبذ ینابرق  زا  دوصقم  (. 36 جح ،  ) هللا رئاعش  نم  مکل  اهانلعج  ندبلاو 
یبجاو و   ) تسا جـح  تابجاو  زا  لمع  نیمجنپ  ناویح  رحن ) اـی   ) حـبذ و  دـنیوگ ) یناـبرق  زین  دوش  یم  رحن  اـی  حـبذ و  هک  یناویح  دوخ  هب 

رخآ ات  رذع  دوجو  اب  هک   ) دریگ یم  تروص  هبقع  هرمج  یمر  لمع  زا  دعب  نابرق ) دـیع  زور   ) هجح يذ  مهد  زور  رد  هک  تسا ) ینکرریغ 
(. تسا رحن  حبذ و  تصرف  هجح  يذ  هام 

ینابرق هیمست 

. تسا دنوادخ  هب  ناسنا  برق  بجوم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  دنا  هتفگ 

ینابرق ناکم 

رعـشم هار  رـس  رد  هزورما  تسا . زیاـج  ندرک  ناـبرق  نآ ، زا  يا  هطقن  ره  رد  دریگ و  تروص  ینم  نیمزرـس  رد  دـیاب  ناویح  رحن ) و   ) حـبذ
، حبذم  ) هاگراتشک ای  هاگنابرق  نیا  ( 1 .) دنا هداد  صاصتخا  ندومن  نابرق  يارب  ار  یعیـسو  روصحم  ناکم  تسار  تمـس  رد  ینم  هب  مارحلا 

. دنا هداد  هزاجا  ار  لحم  نیا  رد  ینابرق  اهقف  زا  یخرب  دنا و  هتسناد  ینم  زا  جراخ  رد  ار  رحنم ) خلسم ،

ینابرق ناویح  تابجاو 

حیحـص اهقف ) یخرب  رظن  هب  ندوبن  شوگ  یب  خاش و  یب  هضیب و  یب  مد و  یب  تقلخ  لصا  رد  . ) ندوب ءازجـالا  ماـت  ندوبن  رغـال  ندوبن  ریپ 
ندوب ینابرق  نس  لخاد  ندوبن ) هدـیرب  شوگ  روک و  هدـیرب ، ای  هتـسکش  یلخاد  خاش  هدـیرب ، مد  هتخا ، قـالچ ، ضیرم ، . ) ندوب ءاـضعالا 
(. دنا هدومرف  مه  لاس  کی  زا  رتمک  یخرب  لاس و  زا 1  دنفسوگ  هلاس ، کی  یمعز  هب  مامت و  لاس  زا 2  زب  واگ و  مامت ، لاس  زا 5  رتش  )

ینابرق ناویح  تابحتسم 

رادخاش چوق  ای  رن و  زب  دنفسوگ و  هنرگو  هدام  واگ  دعب  هدام ، رتش  ندش . هداد  روبع  هفرع  زور  رد  تافرع  يارحـص  زا  ندوب . قاچ  هبرف و 
. ندوب

ینابرق لمع  تابحتسم 

رحن تسار  فرط  زا  هتـسب  وناز  زا  ار  اه  تسد  هداتـسیا و  ار  رتش  نداد . بآ  ار  ناویح  رحن  ای  حبذ  ماگنه  هب  ندومن . رحن  ای  حـبذ  تقو  رد 
رطف يذـلل  یهجو  تهّجو   » ياعد نتـشاذگ . هدنـشک  تسد  يالاب  رب  تسد  نتـسناوتن ، تروص  رد  ندرک و  رحن  اـی  حـبذ  ًاصخـش  ندومن .

. ندناوخ رحن  ای  حبذ  زا  سپ  ار  ینم »... لبقت  مهللا   » هدراو ياعد  ندناوخ . رحن  ای  حبذ و  تقو  رد  ار  تاومسلا و »...

ینابرق لمع  تباین 
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. دهد ماجنا  دناوت  یم  وا  تباین  هب  يرگید  صخش  ای  مرحم و  دوخ  ار  ناویح  رحن  ای  حبذ 

ینابرق زا  فده 

يادن ار  مدرم   » تسا نیمورحم  هیذغت  ناویح  ندومن  نابرق  زا  فده  ریقفلا ) سئابلا  اومعطاو  اهنم  اولکف   ) دیجم نآرق  ساسا  رب  دنا  هدومرف 
مان دنچ ، يزور  دنـشاب و  نتـشیوخ  عفانم  دهاش  ات  دنیایب  قیمع  ياه  هرد  زا  ور  کبـس  نابکرم  رب  راوس  دنیآ و  وت  يوس  هدایپ  ات  هداد  جح 

و 27 و 28 ) جح ، « ) دیناروخب ریقف  هدـنامرد  هب  دـیروخب و  نآ  زا  دـننک ، دای  تسا  هداد  ناشیزور  هک  نابز  هتـسب  تاناویح  نآ  رب  ار  ادـخ 
ندرک و فرصم  دوخ  ندومن و  نارفسمه  هب  هیده  نداد و  هقدص  تهج  تمسق  هس  هب  ینابرق  تشوگ  میـسقت  تسا  بحتـسم  دنا  هدومرف 
ناریقف و هب  ار  موس  تمـسق  نک و  هیدـه  ار  موس  کی  امن و  فرـصم  دوخ  ار  نآ  موس  کی   » هک تسا  لقن  مالـسلا ) هیلع  ) قداـص ماـما  زا 

. دنناد یم  عنام  نودب  نادنمزاین  هب  ندیناسر  تهج  ینم  زا  ار  ینابرق  تشوگ  ندرب  نوریب  هزورما  اهقف  و  هدب » نادنمتسم 

ینابرق هرافک و 

. تسا تابجاو  زا  مارحا  تامرحم  یخرب  باکترا  هرافک  تهج  ندرک  نابرق  لمع 

ینابرق هارمه 

هب ندز  تسد  اب  ار  عمط  صرح و  هرجنح  هک  تشاد  نآ  تین  دـیاب  ندرک  ینابرق  ماگنه  هب  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب 
. دننک یم  هراپ  دنرب و  یم  تقیقح 

َق)  ) نرق

(. همان تغل   ) تافرع رب  فرشم  تسا  یهوک  . 2 ندرک . عمج  هرمع  جح و  نایم  . 1

. لزانملا نرق  ك )  ) راصتخا َر ) َق  ( ) َق  ) نرق

ِل) َّث  ُن   ) بلاعثلا نرق 

رد تسا  یلحم  مان  لزانملا 2 . نرق  ك )  ) نامه . 1 تسا . هدامآ  شورف  يارب  يرایسب  زب  شیم و  دنفـسوگ و  واگ و  رتش و  اج  نیا  رد  و  . 1
(. ص 81 ش 15 ، جح ، تاقیم   ) فیخ دجسم  کیدزن  ینم  هنماد 

ِز) َم  ْل  ُن   ) لزانملا نرق 

هار رـس  قطانم  لزانم و  زا  یکی  دوش ، یم  دای  نرق »  » راـصتخا هب  لزاـنم و  فذـح  اـب  اـملع  تاراـبع  زا  يرایـسب  رد  هک  بلاـعثلا » نرق   » اـی
يارب تسا  هدرفم ) عتمت و   ) هرمع تاـقیم  يرتـمولیک و  هلـصاف 94  هب  هکم  قرـش  رد  عقاو  فیاط  کیدزن  تسا  یعـضوم  تسا و  نایجاح 

لزانملا نرق  هزورما  دوش . یم  هتفگ  نآ  هب  مه  مرحم » يداو   » اذـل دنتـسه و  هکم  مزاع  هار  نیا  زا  هک  یناسک  فیاـط و  لـها  دـجن و  لـها 
هک دراد  دوجو  زاسون  دجـسم  کی  یمیدق و  دجـسم  ود  لیـس  يداو  رد  دوش . یم  هدـیمان  ریبک » لیـس   » و لیـس »  » هک تسا  یکچوک  هیرق 

یلا 78؛ ص 73  ش 15 ، جـح ، تاقیم  . ) دراد هلـصاف  هکم  اـت  رتمولیک  دودـح 80  هکم  ضاـیر  هار  زا  هیرق  نیا  دـنا . هتخاـس  مارحا  يارب 
...( و ص 27 ؛ جح ، ناغمرا 
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َي) َق   ) ناتیرق

(â ( ) همان تغل   ) فیاط هکم و 

َت) َي  َق   ) نیتیرق

ش 7، جـح ، تاقیم   ) تسا فیاط  همظعم و  هکم  رهـش  ود  دوصقم  فرخز 9 )  ) میظع نیتیرقلا  نم  لجر  یلع  نارقلا  اذـه  لزنالول  اولاـق  و 
ص 169)

َر) ُق   ) شیرق

روهظ زا  شیپ  تفای و  تیمها  زاجح  رد  تیلهاـج  رد  هک  تسا  ربماـیپ ) لیعامـسا  ترـضح  دـالوا  زا  و   ) یناندـع برع  فورعم  لـیابق  زا 
ماـجنا رد  دوخ  يارب  دـیناشوپ و  هدرپ  هبعک  رب  داد و  رارق  هبعک  يارب  یبصاـنم  تفاـی و  ار  هبعک  هناـخ  تیلوت  دـش و  طلـسم  هکم  رب  مالـسا 

هدمع هلیبق  ود  هب  شیرق  دومن . انب  دـیدجت  ار  هبعک  نامتخاس  راب  کی  دـیدرگ و  لئاق  نارگید  هب  تبـسن  ار  یـصاخ  ياه  یگژیو  کسانم 
زا  ) هنانک نبرضن  شیرق  هب  اهنآ  تبسن  . 1 دـنا : هتفگ  شیرق  هب  لیابق  نیا  مان  تهج  رد  رهاوظ و  شیرق  یحطبا و  شیرق  دوش ؛ یم  میـسقت 

ینعم هب  تسا  شیرقت  زا  ذوخأـم  . 3 تسا . هدوب  اهنآ  هدـمع  لغـش  هک  تراجت  ینعم  هب  تسا  شرق  زا  قتـشم  . 2 دسر . یم  ربمایپ ) دادـجا 
. درک عمج  دندوب  هدنکارپ  زاجح  دودح  رد  هک  ار  هلیبق  دارفا  هللا » لوسر  دج   ) بالک نب  یصق  اریز  نتخاس ؛ عمتجم 

یحطبا شیرق 

( دـش یم  هدـیمان  اـحطب  عمج و  مزمز  بآ  هک  اـج  نآ   ) نآ زکرم  هکم و  رهـش  رد  هک  دـندوب  ینایـشیرق  حاـطب . شیرق  اـی  اـحطب  شیرق  اـی 
ینب هیما ، ینب  مشاه ، ینب  نطب  هد  زا  دـندوب  ترابع  حاطب  شیرق  مهم  فیاوط  ای  نوطب  دـندوب . فورعم  یناگرزاب  هب  دـندیزگ و  تنوکس 

. يٌدَع ینب  میَت ، ینب  مهَس ، ینب  حَمُج ، ینب  دَسَا ، ینب  موزخَم ، ینب  هِرهُز ، ینب  لَفَون ،

رهاوظ شیرق 

رواجم لیابق  ضعب  اب  ًارهاظ  دنتـشاد و  تنوکـس  نآ  فارطا  ياه  هپت  بعـش  هنماد و  هکم و  رهـش  جراخ )  ) تشپ رد  هک  دـندوب  ینایـشیرق 
نآ ياه  هریت  دنتـشاد و  يرتشیب  هزاوآ  مان و  ییوجگنج  يروالد و  رد  اما  دـندوب  رادروخرب  يرتمک  ذوفن  زا  رهاوظ  دـندوب . هدـش  طولخم 

...(. و ص 62 ؛ تاقبط ، ص 62 ؛ ج 1 ، مالسا ، یلیلحت  خیرات  . ) ثراح ینب  براحم و  ینب  میمت ، ینب  صیعم ، ینب  زا  دندوب  ترابع 

َق)  ) نیرق

( همان تغل   ) هرمع هب  نورقم  جح  تمحر 2 . هوک  ك  . 1

ِي) َق   ) هیرق

ش جـح ، تاقیم  . ) تسا همظعم  هکم  ياه  مان  زا  نآرق  رد  . 2 ص 169 .) ش 7 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هدش  قالطا  هنیدم  رب  ثیدـح  رد  . 1
(. ص 36 یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 100 و 138 ؛ ، 4

راصنالا ۀیرق 
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(. ص 34 ش 319 ، مالسا ، بتکم  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح   ) تسا هرونم  هنیدم  یماسا  زا  َا ) ْل  ُت  َي  َق  )

ُح) ْل   ) سمحلا ۀیرق 

راثآ خیرات و  ص 147 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) دنتشاد تنوکـس  سدقم  رهـش  نیا  رد  سمح )  ) شیرق هک  نآ  تلعب  تسا  هکم  ياه  مان  زا 
(. ص 36 یمالسا ،

هللا لوسر  ۀیرق 

(. ص 169 ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  یماسا  زا 

َم) َق  ْل   ) همیدقلا ۀیرق 

(. هبعک لیذ  یسراف ، فراعملا  ةریاد   ) میدق رایسب  ياه  نامز  رد  تسا  هبعک  ياه  مان  زا 

َّن)  ) لمنلا ۀیرق 

ص ش 4 ، جـح ، تاقیم  . ) تسا هکم  یماسا  زا  . 2 ص 91 .) ش 10 ، ص 144 ؛ ش 4 ، جـح ، تاقیم  . ) تسا مزمز  يزاجم )  ) یماسا زا  . 1
(. ص 36 یمالسا ، راثآ  خیرات و  144 ؛

حزق هوک  ك )  ) نامه حزق 

ِّي) ّش  َق   ) هیشاشق

بلاط یبا  بعش  ك )  ) نامه

َو) ِك  ْل  ُر  َق   ) هوسکلا رصق 

(. ص 95 ش 11 ، جح ، تاقیم  . ) دیدرگ سیسأت  هبعک ) ششوپ   ) هوسک تفاب  يارب  هک  دوب  رصم  رد  یهاگراک  ترهش 

ناعقیعق هوک  ك )  ) نامه ناعقیعق 

رد نانز  رب  نیزافق  ندیشوپ  دندناشوپ ) یم  دوخ  تسد  هب  امرس  عفد  يارب  برع  نانز  هک  هبنپ  زا  رپ  هچراپ  ود   ) تسا شکتسد  یعون  ّف ) ُق   ) نیزافق
(. ص 156 جح ، بادآ  ماکحا و  ص 95 ؛ جح ، کسانم  تسا . مارح  مارحا  لاح 

(. هدئام 97 ... ) اوملعتل کلذ  دئالقلا  يدهلاو و  مارحلا  رهشلا  سانلل و  ًامایق  مارحلا  تیبلا  ۀبعکلا  هللا  لعج  َق ء )  ) دئالف

. دـننکفا یم  نآ  ندرگ  رد  هدـالق  هک  اـه  يْدَـه  نآ  ینعی  تسا  دـلقم  ینعم  هب  یکی  دـنا : هـتفگ  ینعم  ود  نآ  يارب  هدـالق و  عـمج  دـئالق 
ناویح رب  هک  يزیوآ  ندرگ  نآ  ینعی  تسا  هدالق  نیع  رگید  و  دـنراذگ ) یم  ناشن  ار  اهنآ  جـح  مسارم  رد  ینابرق  يارب  هک  یناـیاپراهچ  )

ارچ دنک ، یم  یفرعم  یگدنز  ماوق  هلیسو  ار  مارح  هام  هبعک و  فیدر  رد  ار  يده  دئالق و  دیجم  نآرق  دنراذگ . یم  جح  مسارم  رد  ینابرق 
نوصم نادزد  نارگزواجت و  دربتـسد  زا  دئالق  تهج  نیدـب  و  دـنراد . یگتـسب  ادـخ  هناخ  نوئـش  هب  دنتـسه و  جـح  لامعا  زا  مه  اهنیا  هک 
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شبحاص دش و  یمن  دوب  هدش  يراذگ  هناشن  هک  يده  ضرعتم  یلو  درم  یم  یگنسرگ  زا  یبرع  هاگ  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  رما  نیا  دندوب و 
ص 23؛ نآرق ، رد  جـح  . ) داد رارق  ناشیاه  بلق  رد  ار  هناخ  تمظع  دـنوادخ  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  اهنیا  همه  تشگ و  یمن  وا  ضرعتم  زین 

(. ص 84 جح ، هبعک و  هب  یعامتجا  یشرگن  نایبلا ؛ عمجم  هدئام ؛ هروس  هیآ 2  لیذ  هنومن ، ریسفت  ص 9 ؛ ج 3 ، رارسالا ، فشک 

نامیالا بلق 

(. ص 169 ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  یماسا  زا  ْل ) ُب  َق  )

سیلق

هبعک ترایز  زا  ار  مدرم  ات  تخاسب  ءاعنـص  رد  اهبنارگ  ياـه  بوچ  رمرم و  زا  نمی  یـشبح )  ) مکاـح هِهَربَا  هک  يا  هسینک  ماـن  َق ) ( ) َّل ُق  )
رب ای  و   ) تخاس هدولآ  ار  نآ  هنابش  هنانِک ، زا  يدرف  نوچ  درک و  فیلکت  نآ  فاوط  هب  ار  نمی  لیابق  فیاوط و  همه  اذل  دزاس و  فرـصنم 

هثداح نیا  زا  نیگمـشخ  ههربا  تفرگ ) شتآ  دندوب  هتخورفا  هسینک  نیا  رد  ندش  مرگ  يارب  یـشیرق  ناناگرزاب  زا  يا  هدع  هک  یـشتآ  رثا 
مزاع لیف  رکـشل و  اب  ههربا  داتـسرف ) برع  گنج  هب  نایـشبح ، زا  يرایـسب  هورگ  اب  ار  ههربا  یـشاجن ، اـی  و   ) دـش هبعک  بیرخت  هب  ممـصم 

...(. و ص 346 ؛ ج 1 ، نیقداصلا ، جهنم  یسراف ؛ همجرت  مانصالا ، . ) دندش دوبان  یگمه  اما  دش  هبعک  بیرخت 

تدایق

. هبعک بصانم  ك )  ) زا َد ) )

سان مایق 

مایق ار  هبعک  هناخ  دـیجم  نآرق  تسا ، دوعق  يارب  الومعم  هناـخ  ره  هک  یلاـح  رد  (. 98 هدـئام ،  ) سانلل ًامایق  مارحلا  تیبلا  ۀـبعکلا  هللا  لعج 
. تسا ود ) ره   ) يوـیند ینید و  روـما  رد  مدرم  حـلاصم  نیمأـت  ماوـق و  هیاـم  هبعک  هک  دـنا  هدرک  هراـشا  نیرـسفم  بلغا  دـنک و  یم  یفرعم 

(. ص 78 و 81 جح ، هبعک و  هب  یعامتجا  یشرگن  )

موصیق هایگ  ك )  ) نامه موصیق 

یلصا يونم 

گ

واگ

. دومن نابرق  ناوت  یم  ینم  رد  جح  مسارم  رد  هک  تسا  یتاناویح  زا  یکی 

تاعجارم هورگ 

تاعاس رد  هنازور  دـنراد و  روضح  يربهر  هثعب  رد  یناریا  جاجح  تسرپرـس  توعد  هب  هک  دنتـسه  راد  تیحالـص  دارفا  املع و  زا  یعمج 
(. ص 144 جاجح ، يامنهار  . ) دنتسه فلتخم  ياهروشک  زا  ناناملسم  ییوگخساپ  هدامآ  ینیعم 
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دبنگ

«. هبق  » تمسق هب  دییامرف  هعجارم  اه  « دبنگ  » دروم رد 

دنفسوگ

. دومن نابرق  ناوت  یم  ینم  رد  جح  مسارم  رد  هک  تسا  یتاناویح  زا  یکی 

 ِ( َخ ِا   ) رخذا هایگ 

رد هایگ  نیا  ندیوج  ددعتم . عفانماب  دیفـس و  ییاه  هفوکـش  اب  درز و  ای  خرـس  زیر  ياهگرب  کیراب و  ياه  هخاش  اب  تسا  ییوبـشوخ  هایگ 
زیاج مرحم  ریغ  مرحم و  رب  زین  شندـنک  تسا و  عناـمالب  مارحا  لاـح  رد  شندـییوب  تسا و  بحتـسم  هکم )  ) مرح هب  دورو  تقو  هب  مارحا 
تغل ص 84 ؛ جـح ، روصم  يامنهار  ص 200 ؛ نآ ، رارـسا  جح و  ماکحا  ص 55 ؛ جح ، کسانم  حیـضوت  ص 122 ؛ ج 1 ، هعمل ،  ) تـسا

(. رخذا لیذ  همان ،

َم) ُخ   ) یمازخ هایگ 

ص 114؛ ج 3 ، كرادم ، اب  یـسراف  هقف  هلئـسم 238 ؛ جح ، کسانم  . ) تسا عنامالب  مارحا  لاح  رد  شندـییوب  هک  تسا  ییوبـشوخ  هایگ 
ص 200) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا 

حیش هایگ 

ص 114؛ ج 3 ، كرادم ، اب  یـسراف  هقف  هلئـسم 238 ؛ جح ، کسانم  . ) تسا عنامالب  مارحا  لاح  رد  شندـییوب  هک  تسا  ییوبـشوخ  هایگ 
ص 200) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا 

َف) ُع   ) رفصع هایگ 

ص 118) ج 1 ، هعمل ،  ) رفصع هب  هدش  گنر  هایس و  هماج  رد  مارحا  تسا  هورکم  دوش و  یم  هتفرگ  خرس  یگنر  نآ  زا  هک  تسا  یهایگ 

َق)  ) موصیق هایگ 

ماکحا ص 114 ؛ كرادم ، اب  یـسراف  هقف  هلئـسم 238 ؛ جح ، کسانم  . ) تسا عنامالب  مارحا  لاح  رد  شندییوب  هک  تسا  ییوبـشوخ  هایگ 
( نآ رارسا  جح و 

هبال

/9 / 20 همان ، هژیو  يرهـشمه ، همانزور  . ) دنیوگ یم  زین  هرح  هدیناشوپ . ار  هنیدـم  برغم  قرـشم و  هک  گنرهایـس  هتخوس  خالگنـس  نیمز 
ص 7) ، 75

مدتال
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ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم  .) تسا مزمز  یماسا  زا 

قرشال

ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) تسا مزمز  یماسا  زا 

مارحا سابل 

(2  ) یمارحا ( ) ك  ) نامه

سمح سابل 

سمح (ك )

عرد سابل 

عرد (ك )

( اق َل   ) یقل سابل 

سمح ك )  ) یلهاج جح  رد  ینتخادنا  رود  هماج 

َم)  ) غوبصم سابل 

( زبس گنر  زا  ریغ  . ) دراد تهارک  مارحا  رد  هدش و  هدرک  گنر  سابل 

ْل) ُّب  ُل   ) نامیالا بل 

ص 180) یمالسا ، راثآ  خیرات و   ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا 

ًب) ل   ) کیبل

هیبلت ك )  ) دوش یم  هتفگ  هرمع ) جح و  مسارم  رد   ) مارحا يادا  ماگنه  هب  هک  يا  هملک  ار . وت  داب  تباجا 

َم) َج  َل   ) لمجایحل

( همان تغل  . ) تسا هفحج  هبقع  نآ  هنیدم و  هکم و  نایم  تسا  یعضوم 

َر) َح  َءط  َق  ُل   ) مرح هطقل 

هقدص ای  ندومن  فیرعت  لاس  کی  زا  دعب  ار  نآ  دیاب  هکلب  دوش  یمن  هدنیوج  کلم  مرح  رد  هتسج  دنبایب . هکم  فیرـش  مرح  رد  هک  یلام 
...( و ص 34 ؛ كرادم ، اب  یسراف  هقف   ) تشاد هگن  دوخ  شیپ  تناما  ای  داد 
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ُل)  ) گنل

. دناشوپ یم  ار  وناز  ات  فان  زا  دندنب و  رمک  هب  هک  مارحا  زا  يا  هعطق  رازا .

ك) ( ) ل  ) اول

هبعک بصانم  زا 

يرول

. دنوش یم  نآ  راوس  درم )  ) مرحم جاجح  هک  دنیوگ  ار  یفقسم  ریغ  ياه  نویماک 

( احَا َءل  َل   ) یحضا هلیل 

. تسا یبش  كرابم  هک  نابرق )  ) یحضا دیع  بش 

َج)  ) عمج هلیل 

ص 447) ج 26 ، هنومن ، ریسفت   ) نابرق دیع  بش 

ِب) َح   ) هبصح هلیل 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنیوگ مه  یناث ) رفن   ) رفن هلیل  ار  نآ  هک  هجح  يذ  مهدزیس  زور  بش 

ِف) َل  َد  ُم   ) هفلدزم هلیل 

. دننک یم  هتوتیب  نآ  رد  دنرب و  یم  رس  هب  مارحلا  رعشم  رد  جاجح  هک  یبش  عمج ، بش  رعشم ، بش 

َع) َم   ) رعشم هلیل 

هفلدزم هلیل  ك )  ) نامه

هبصح هلیل  ك )  ) نامه َن )  ) رفن هلیل 

ص 205) جح ، کسانم  . ) تسا هنیدم  مرح  دح  هک  یخالگنس  نیمز  یلیل 

دوجو ندرک  یل » یل   » جح لامعا  رد  دشاب و  یمن  حیحص  دنا و  هدومن  ریبعت  ندرک  یل » یل   » یضعب ار  هلو  ره  نتفر و  هار  اپ  کی  اب  َل ) َل   ) یل یل 
ص 234) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  . ) درادن

م

یحام
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( همان تغل  جاردننآ ، یسیفن ، گنهرف   ) تسا همظعم  هکم  ياه  مان  زا 

َذ ن) م   ) لالب هنذأم 

لالب ماقم  ك )  ) نامه

مارحلا دجسم  هنذأم 

مارحلا دجسم  هرانم  ك )  ) نامه

یبنلا دجسم  هنذأم 

یبنلا دجسم  هرانم  ك )  ) نامه

ْل) ُز  ِر  َم   ) نامیالا زرأم 

ص 30) يوبن ، فیرش  دجسم  هعسوت  ریبعت و   ) نامیا أجلم  تسا . هنیدم  یماسا  زا 

مزأم

( همان تغل  . ) ینم هکم و  نایم  ییانگنت  . 2 هفرع . هفلدزم و  نایم  ییانگنت  . 1 هوک . ود  نیبام  گنت  هار  گنت ، نیمز  ِز ) َم  )

نامزأم

( همان تغل  . ) مزأم ك )  ) هینثت

نیمزأم

هک هوک  ود  نایم  تسا  یبعش  . 2 ص 101 ) نیفیرش ، نیمرح  . ) دنیوگ نیمزأم  ار  رسحم  يداو  ًالومعم  . 1 همان ) تغل   ) مزأم ك )  ) هینثت َم ) )
مارحلا و رعـشم  تافرع و  نیب  تسا  يا  هگنت  ص 19 ) کلامم ، کلاسم و  ص 102 ؛ نیفیرـش ، نیمرح   ) ددنویپ تافرع  نادیم  هب  شرخآ 

ص 174) كرادم ، اب  یسراف  هقف  ص 266 و 272 ؛ جح ، کسانم   ) تسین فقوم  ءزج  اما  تسا  تافرع  دودح  زا 

هللا لام 

اذـغ اهنآ  هب  هدرک  کمک  اه  ضیرم  هب  نآ  رد  دوش و  یم  هدـیمان  هللا  لام  هک  تسا  يا  هناخ  هکم ) رد   ) لیللا قوس  رد  دـنا  هتـشون  ّـال ) ُل  )
ص 166) ش 3 ، جح ، تاقیم  . ) یلع بعش  کیدزن  دنهد ، یم 

میهاربا ما  لام 

ص 56) فقو ، هب  یهاگن   ) میهاربا ما  هبرشم  ك )  ) نامه

تاهجلا لام 
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( تاهج لیذ  یسراف ، گنهرف   ) دیسر یم  جح  ناوراک  رابوراوخ  فرصم  هب  هک  تسا  یتایلام  ِج ) ْل  ُل  )

جح هام 

ص 72) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف  ص 10 ؛ جح ، کسانم  حیضوت   ) هجح يذ  هدعق و  يذ  لاوش و  ياه  هام  زا  کی  ره 

مارح هام 

مارح رهش  ك )  ) نامه

نوخ هام 

ص 1056) ج 13 ، راونالا ، راحب  . ) دننک ینابرق  ناناملسم  هک  دنیوگ  ار  هجح  يذ  هام  یلقن  هب 

كرابم

هکب ك )  ) زا یفیصوت 

هکرابم

هک تسا  هنیدـم  ياه  ماـن  زا  . 2 ص 91 ) ش 10 ، جـح ، تاقیم  ص 60 ؛ یمالـسا ، راثآ  خـیرات و   ) تسا مزمز  ياـه  ماـن  زا  ِك)1 . َر  ُم  )
ش 7، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) دومن تکرب  تساوخرد  رهـش  نیا  يارب  مرکا  ربمایپ  تسا و  كرابم  تکرب و  رپ  هاگیاج 

ص 169)

كربم

( همان تغل   ) تفخ ياج  نآ  رد  ترجه  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) لوسر ترضح  رتش  هک  هنیدم  زا  ياج  نآ  هاگنتسشن . َر ) َم  )

هقانلا كربم 

ش 27، جح ، تاقیم   ) تسا فورعم  هفانلا  كربم  هب  هک  هتفرگ  رارق  یکچوک  دبنگ  ابق )  ) دجسم نحص  رد  رتش . نتـسشن  لحم  ِق ) ّن  ُك  )
رب کچوک  يا  هضور  هب  هیبش  هاتوک  رودم و  ینیچ  گنس  نآ  رب  هک  تسا  ربمایپ  هقان  ندز  وناز  ياج  ابق )  ) دجـسم نآ  نایم  رد  ص 131 )

ص 246) ریبج ، نبا  همان  رفس  . ) دندرازگ زامن  نآ  رد  كربت  يارب  مدرم  دنا و  هدروآ 

جح تالطبم 

. دوش یم  جح  لاطبا  ثعاب  هک  هچنآ 

ْل) ُء  َو  َم   ) مارحلا لالحلا و  ءوبم 

َم  ) ینم تیبم  ص 165 ) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  . ) تسا مارح ) لالح و   ) ادخ ماکحا  لحم  هک  هنیدم  ياه  مان  زا 
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مهدزاود مهدزای و  ياه  بش  رد  دیاب  هک  جح  کسانم  متخ  زا  سپ  تسا . ینم  رد  نایجاح  روضح  ندـینارذگ . ینم  رد  ار  بش  ان ) َِم  ِت 
ِّي َب  َم   ) مارحلا لالحلا و  نیبم  قوقح ) يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دننک تیبم  تین  بش و  همین  ات  بورغ  زا  دنـشاب  ینم  رد  مهدزیـس ) (و 

هفحت  ) فاّحتا هب  قح  بناج  زا  تیب ، ناریج  نوچ  تسا  هکم  یماسا  زا  هفحتم  ص 118 ) نیفیرش ، نیمرح   ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  ْل ) ُن 
ِّب) َع  َت  ُم   ) تادبعتم عکستم  جح  ك )  ) هدنروآ اج  هب  عکستم  ص 123 و 139 ) ش 21 ، جح ، تاقیم  . ) دنوش یم  زارفا  رس  رب  نداتسرف )

( یسیفن گنهرف  . ) دنروآ یم  ياج  هب  همظعم  هکم  رد  جح  مایا  رد  هک  ییاه  ینابرق  لامعا و 

َع) ُم   ) ناتعتم

ص 25) ج 12 ، ریدغلا ،  ) ءاسن هعتم  جح و  هعتم 

ِّو) َع  َت  ُم   ) دوعتم

راجتسم ك )  ) نامه

ِع) ُم   ) جح هعتم 

يارب هک  ینامز  ات  دوش  یم  جراخ  عتمت  هرمع  مارحا  زا  یـصخش  هک  یتدم  رد  ینعی  تسا ؛ عتمت  جـح  عتمت و  هرمع  هلـصاف  رد  عتمت  زاوج 
رد دنوش .) یم  دنم  هرهب  مه  زا  رهوش  نز و  و   ) دریگ عتمت  دوب  هدش  مارح  نتـسب  مارحا  ماگنه  هک  هچنآ  زا  دناوت  یم  دوش  یم  مرحم  جـح 

ربمایپ نامز  رد  هعتم  ود  تفگ : درک و ) داهتجا  ادخ  نامرف  لباقم  رد   ) مود هفیلخ  خیرات ، لقن  قبط  تسین و  زیاج  عتمت  جح  تنس  لها  هقف 
دننک یم  لقن  روط  نیا  ار  وا  یهن  تلع  و  ءاسن . هعتم  رگید  عتمت و  جـح  یکی  منک ؛ یم  تازاجم  ار  شبکترم  مارح و  ار  ود  نآ  نم  دوب و 

مارحا دـکچ  یم  ناـشیاهوم  زا  تباـنج  لـسغ  تارطق  هک  یلاـح  رد  دـننک و  ییوشاـنز  لـمع  ود  ناـیم  مدرم  مرادـن  شوخ  تفگ  یم  هک 
. دندنبب

هجحلا ۀعتم 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) جح هعتم  ك )  ) نامه ِّج ) َح  ْل  ُت  َع  ُم  )

ررکتم

عمج  ) باـطح دـننام  ررکتم  رب  رگم  درذـگب ، مارحا  نودـب  تاـقیم  زا  هک  تـسین  زیاـج  يدـحا  يارب  هـکم  رد  لوـخد  يارب  ِّر ) َك  َت  ُم  )
ص 157) تیبلا ، جح  ( ) کشخ فلع  هدنروآ  عمج   ) شاشحو مزیه ) هدنروآ 

عتمتم

( همان تغل  . ) دروآ یم  ياج  هب  جح  اب  هرمع  هک  نآ  ِّت ) َم  َت  ُم  )

جحلا یلا  هرمع  هب  عتمتم 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) عتمتم ك )  ) یلیصفت حالطصا 
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هعتمتم

عتمتم ك )  ) ثنؤم (ء )

هباثم

شیوس هب  لاس  ره  مدرم  نوچ   ) عجرم عامتجا ، لـحم  هاـگهانپ ، ياـنعم  هب  تسا  هبعک  هرقب 125 )  ) سانلل ۀـباثم  تیبلا  اـنلعج  اذا  و  َِب ) َم  )
قاقحتـسا لحم  دندرگزاب .) نآ  يوس  هب  هرابود  دنراد  دصق  دـندرگ  یم  زاب  هبعک  هناخ  زا  هک  یناناملـسم  ًاعون  نوچ  ای  دـنروآ ، یم  يور 

( نایبلا عمجم  . ) دندرگ یم  باوث  قحتسم  دنیآ و  یم  نآ  ترایز  هب  جح  مسارم  ماجنا  روظنم  هب  لاس  ره  مدرم  نوچ  باوث 

هروبجم

نیا رد  هتسکشرو  ریقف و  هک  نیا  ای  دومن و  یم  روبجم  مالسا  لوبق  هب  ار  ناملسم  ریغ  ياهرهـش  رگید  نوچ  تسا  هنیدم  ياه  مان  زا  ِر ) َم  )
ص 162) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح  ص 88 ؛ هسیفنلا ، قالعا  . ) ددرگ یم  زاین  یب  رهش 

هدالق سلجم 

دوفو نوتس  ك )  ) لحم

نیرجاهم سلجم 

نیرجاهم نوتس  ك )  ) لحم

يذاحم

رد دایز  هلصاف  نودب  تاقیم  دنتـسیاب  هلبق  هب  ور  رگا  هک  دنـسر  ییاج  هب  هکم  هب  نتفر  ماگنه  هک  تسا  نآ  جح  لامعا  رد  نآ  زا  دارم  ُم ) )
یکی اب  يذاحم  هار  رد  رگا  و  دوش . تشپ  هب  لیامتم  تاقیم  دـنرذگب  اج  نآ  زا  رگا  هک  يروط  هب  ًافرع )  ) دریگ رارق  پچ  اـی  تسار  تمس 

. دشاب یمن  زیاج  تاقیم ) دوخ  دننام   ) مارحا نودب  اج  نآ  زا  نتشذگ  دنوش  اه  تاقیم  زا 

هببحم

ص 118) نیفیرش ، نیمرح  همان ؛ تغل  ص 163 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم   ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  ( 2 () ِب ْب  َح  ُم  ( ) 1 () ِب ِّب  َح  ُم  )

هبوبحم

ص 163) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 88 ؛ هسیفنلا ، قالعالا  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح   ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  ِب ) َم  )

هروبحم

نیمرح . ) تسا راکـشآ  نشور و  شناوارف  ياه  تمعن  اب  داش  ینعم  هب  هروبحم  هب  هنیدـم  يراذـگمان  هجو  تسا . هنیدـم  ياه  مان  زا  ِر ) َم  )
ص 170) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرش ،
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هبحم

ص 174) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 88 ؛ هسیفنلا ، قالعالا  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح  همان ؛ تغل   ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  ِّب ) َح  ُم  )

دجهت بارحم 

هرجح هیلا  یهتنم  رد  ینعی  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  ترـضح  هرجح  تشپ  رد  عقاو  تسا  یبنلا  دجـسم  ياـه  بارحم  زا  ُّج ) َه  َت  ِب  ِم  )
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  بش  زامن  دـجهت و  لحم  تشاد و  رارق  لیئربج  باـب  تمـس  رد  و  هفـص )  ) ناویا لـباقم  ربماـیپ و  هفیرش 
يانب تفرگ . مان  دـجهت  بارحم  تلع ، نیمه  هب  اذـل  درازگ و  یم  زامن  اج  نآ  رد  زین  مالـسلا ) اـهیلع  ) ارهز ترـضح  تسا و  هدوب  ملـسو )
لباقم ًاقیقد  ینعی  هفیرـش  هرجح  نوریب  رد  نآ  تازاوم  هب  دنتـشادرب و  ار  نآ  اه  يدوعـس  ریخا  نارود  رد  دوب و  ینامثع  نارود  زا  بارحم 
دجهت بارحم  رد  زامن  تلیضف  كرد  كربت و  يارب  نارئاز  هک  دنا  هتخاس  رتم  دودح 6  ضرع  تناس و  عافترا 30  هب  یناویا  هفص ، ناویا 

. تسا فورعم  دجهت  بارحم  نامه  مان  هب  هزورما  بارحم  ای  ناویا  نیا  دنتخادرپ . یم  زامن  هماقا  هب  نآ  يور  رب  راچان  هب 

یفنح بارحم 

رـصع رد   ) یبنلا دجـسم  یلبق  دح  دادتما  رد  ربنم  برغ  تمـس  رد  یبنلا و  ۀضور  زا  جراخ  رد  عقاو  یبنلا ، دجـسم  ياه  بارحم  زا  َن ) َح  )
هتخاس خیش » ناغوط   » طسوت يرمق  لاس 860  یلاوح  بارحم  نیا  مالـسلا . باب  زا  متفه  نوتـس  ربنم و  برغ  موس  نوتـس  لحم  رد  ربمایپ )

ینامیلس بارحم  مان  هب  اذل  دش و  انب  دیدجت  ینامثع  نامیلس  ناطلس  طسوت  بارحم  نیا  دتسیاب . اج  نآ  رد  هنیدم  رد  اه  یفنح  ماما  ات  دش 
. ددرگ یمن  هماقا  يزامن  بارحم  نیا  رد  هزورما  دش . یم  نشور  بارحم  نیا  رد  عمش  کی  ینامثع  نارود  رد  دراد . ترهش  زین 

تاوقالا ۀکد  بارحم 

ینامثع بارحم  ك )  ) نامه َا ) ْل  ُت  َّك  َد  )

ینامیلس بارحم 

یفنح بارحم  ك )  ) نامه َل ) ُس  )

ینامثع بارحم 

هک یتمـسق  و  یلقن ) قبط   ) تسا نافع  نب  نامثع  هتخاس  و  دجـسم ) هلبق   ) یبونج راوید  هب  لصتم  تسا  یبنلا  دجـسم  ياـه  بارحم  زا  ُع ) )
طـسوت هک  تسا  يرجه  مهن  نرق  راـثآ  زا  بارحم  ینوـنک  ياـنب  تسا . موـس  هفیلخ  نارود  ياـه  هدوزفا  زا  دراد  رارق  نآ  رد  بارحم  نیا 

ۀکد بارحم   » ار نآ  دنک . یم  زامن  هماقا  بارحم  نیا  رد  یبنلا  دجسم  تعامج  ماما  نونکا  دش و  هتخاس  رـصم  کیلامم  زا  يابتیاق  ناطلس 
. دنمان یم  زین  تاوقالا »

س)  ) همطاف بارحم 

لباق نونکا  هدوب و  ترضح  نآ  زامن  هماقا  لحم  دجهت ) بارحم  بونج  رد  و   ) مرح هروصقم  لخاد  رد  عقاو  یبنلا  دجسم  ياه  بارحم  زا 
. تسین تیؤر 
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مرح خیاشم  بارحم 

دشاب و یم  یناویا  تروص  هب  هک  دجـسم  یبرغ  بونج  تمـسق  رد  هفـص و  ناویا  تشپ  رد  تسا  یبارحم  یبنلا و  دجـسم  ياه  بارحم  زا 
ماما دـش و  ناـنز  هماـقا  صوصخم  اهدـعب  بارحم  نیا  دـش . هتخاـس  مرح  خیـش  طـسوت  حـیوارت  ياـهزامن  تماـقا  يارب  هتـشذگ  نورق  رد 

(. همان تغل   ) طبض . 2 جح .) تاقیم   ) طبض . 1 دناوخ . یم  حیوارت  زامن  هداتسیا و  ناکم  نیا  رد  نانآ  تعامج 

يوبن بارحم 

رب ترـضح  نآ  زامن  لحم  رد  یبنلا و  ۀـضور  لخاد  رد  هک  تسا  یبارحم  یبنلا ، بارحم  ربمایپ و  بارحم  یبنلا . دجـسم  ياـه  بارحم  زا 
یط تشادن و  دوجو  بانج  نآ  نارود  رد  بارحم  نیا  دراد . رارق  ربنم ) هرجح و  نایم   ) رهطم ربق  تسار  فرط  ربنم و  قرش )  ) پچ فرط 

کلملادبع نب  دیلو  تفالخ  نامز  رد  هنیدم  یلاو  زیزعلا  دبع  نب  رمع  ناشیا  زامن  ناکم  رب  ار  بارحم  نیلوا  يرجه  یلا 91  ياه 88  لاس 
زا سپ  تفر و  نـیب  زا  يرمق ) يرجه  رد 886   ) دجـسم مود  قیرح  رد  هک  دـش  هتخاس  یلاخ  وت  هرفح و  تروص  هب  بارحم  نیا  تخاسب .

مهن نرق  رخاوا  رد   ) يرصم کیلامم  زا  يابتیاق  فرشا  ناطلس  نارود  رد  دش . هتخاس  دوب  عبرم  يا  هرفح  ياراد  هک  گنـس  زا  یبارحم  نآ 
اهدـعب دـش و  هتخاس  دروخ ) یم  مشچ  هب  ابیز  رایـسب  بیهذـت  اب  ینآرق  تایآ  نآ  يـالاب  رب  هک   ) رمرم گنـس  زا  یـسیفن  بارحم  يرجه )

هب تسا و  دوجوم  نانچمه  ینامثع  نارود  رد  تارییغت  تانییزت و  معز  هب  بارحم  نیا  دـش . نیمز  حطـسمه  دـیدرگ و  رپ  نآ  نورد  هرفح 
تسا و هبعک  هلزنم  هب  هک  دـنا  هتفگ  بارحم  نیا  تلیـضف  رد  دراد ) رارق  نآ  برغ  رد  نوتـس  هک  يروـط  هب   ) تسا هدـیبسچ  هقلخم  نوـتس 

. تسا هتخود  رظن  هبعک  هب  هک  تسا  نآ  لثم  درگن  یم  نآ  هب  هک  یسک 

یبنلا بارحم 

( همان تغل  . ) هکم درگادرگ  هبعک 2 . درگادرگ  . 1 َّر ) َح  ُم   ) مرحم يوبن  بارحم  ك )  ) نامه َّن ) ُب  ِم  ( ) 1)

مرحم

ُم  ) مارحا تامرحم  مولع ) گنهرف   ) تسا مارح  یلامعا  بجاو و  یلامعا  وا  رب  هدیشوپ و  مارحا  سابل  هدرک و  مارحا  دصق  هک  یسک  ِر ) ُم  )
جح کسانم  رد  تسا  مارح  اه  نآ  باکترا  هک  يروما  جـح  تامرحم  مارحا  ك )  ) لاح رد  تسا  مارح  اه  نآ  باـکترا  هک  يروما  َّر ) َح 

. مارحا ك )  ) لاح رد  صخش  ینعی  مرحم  رب  تسا  مارح  اه  نآ  باکترا  هک  يروما  مرحم  تامرحم  مارحا  ك )  ) لاح رد 

همرحم

ش 7، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرـش ، نیمرح   ) تسا رادروخرب  یـصاخ  سدـقت  تینوصم و  زا  هک  تسا  هنیدـم  ياه  مان  زا  ِم ) َّر  َح  ُم  )
ص 163)

هسورحم

ياه هار  زا  کی  ره  رـس  رب  هک  یناگتـشرف  هطـساو  هب  دوش  یم  يرادساپ  ظفح و  هنیدـم  هک  نآ  تهج  زا  تسا  هنیدـم  ياه  مان  زا  ِس ) َم  )
ص 61) هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  ص 170 ؛ ش 7 ، جح ، تاقیم   ) دنهد یم  ینابهگن  نآ  هب  یهتنم 

رسحم
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رسحم

ناـیم هوـک و  ود  نیب  عارذ ) دـص  ربارب  مدـق  دـص  ضرع  اـب   ) يرتـمولیک مین  یبـیرقت  لوـط  هب  تـسا  یکیراـب  گـنت و  هار  ( 2 () َِّس َح  ُم  )
هفلدزم زا  کی  چیه  ءزج  تسا . هفلدزم  رد  نآ  زا  یشخب  ینم و  لخاد  نآ  زا  یـشخب  تسا . ینم  زا  شخب  لقن : توافت  هب  هک  ینمورعـشم 

( نابرق دیع   ) هجح يذ  مهد  زور  حبص  رد  دیاب  هک  جاجح  رسحم 1 . بادآ  ماکحا و  تسا .) تیرثکا  روهشم و  لوق  هک   ) دشاب یمن  ینم  و 
هب دنرذگ و  یم  نیمزرس  نیا  زا  دیشروخ  عولط  اب  دننک و  یم  فقوت  هدمآ و  رـسحم  يداو  یکیدزن  ات  دننک  كرت  ینم  يوس  هب  ار  رعـشم 
هچ هراوس و  هچ   ) رسحم يداو  زا  روبع  ماگنه  تسا  بحتسم  . 2 دنک ) روبع  يداو  نیا  زا  باتفآ  عولط  زا  لبق  دیابن  مرحم  .) دنور یم  ینم 

ماگنه ییاعد  . 3 دنار ) یم  باتش  اب  ار  دوخ  بکرم  دیسر  یم  يداو  نیا  هب  یتقو  هللا  لوسر  و  . ) دومن یط  تعرس  هب  ار  هلـصاف  نیا  هدایپ )
بارحم دروم  رد  هدافتـسا  دروم  عبانم  . 1 يدهع »... ملس  مهللا  : » تسا هدیسر  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  زا  رـسحم  زا  روبع 

خیرات یلا 202 ؛ ص 94  یسانش ج 1 ، هنیدم  یلا 216 ؛ ص 214  یمالـسا ، راثآ  خیرات و  ص 151 ؛ نیفیرش ، نیمرح  یبنلا : دجـسم  ياه 
تغل طبض   ) ِس رسحم » يداو   » لیذ همان  تغل  طبض   ) َس . 2 ج 5 ص 81 . نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  ص 365 ؛ هنیدم ، هکم و  ییایفارغج 
يداو . 1 دراد : يددعتم  یماسا  یتاهج  هب  يداو  نیا  رـسحم  هیمـست  ریبج .) نبا  همانرفـس  یـسراف ؛ فراعملا  ةریاد  رـسحم ، نطب  لیذ » همان 

دزن اریز  لهلهم ، . 3 دنریگ . یم  باتـش  دنـسر ، یم  يداو  نیا  هب  مدرم  یتقو  اریز  للهم ، . 2 دـنناوخ . یم  ار  نآ  هکم  مدرم  هک  یمان  رانلا ،
رب رسحم . يداو  ای  رسحم  نطب  ای  رسحم ، . 4 دنریگ . یم  باتش  دنـسر ، یم  اج  نیا  هب  یتقو  هک  تسا  لیلد  نیا  هب  ای  تسا و  روهـشم  مدرم 

دندروخ ترـسح  تسکـش  نیا  رطاخ  هب  دـنتفای و  تکاله  تسکـش و  هطقن  نیا  رد  ههربا ) نارای   ) لیف باحـصا  یخیرات  تاـیاور  ساـسا 
تغل دعب ؛ هب  ص 174  ش 3 ، جح ، تاقیم  ص 143 ؛ یمالـسا ، راثآ  خیرات و  ص 110 ؛ دیناوخب ، جـح  زا  لبق  ص 180 ؛ نادلبلا ، میوقت  )

نتخادنا هزیرگنـس  ياج  ینم .) هکم و  نیب   ) ینم رد  تسا  ییاج  باصح »  » ای َّص ) َح  ُم   ) بصحم ص 177 ) كرادم ، اب  یسراف  هقف  همان ؛
تـشپ هب  يردـق  تسا ) هدوـب  هللا  لوـسر  لوزن  لـحم  هک   ) ءابـصح دجـسم  رد  دـیآ  ینم  زا  نوـچ  یجاـح  هک  تسا  تنـس  تسا و  ینم  هب 

رصع رهظ و  زامن  دنداد و  رارق  بصحم  رد  ار  دوخ  لوزن  لحم  ترـضح  حتفلا ، ماع  رد  اریز  دورب ، هکم  يوس  هب  سپـس  دنک و  تحارتسا 
دوجو تهج  زا  . 1 ای : هیمست  هجو  دندرک . تحارتسا  دندیباوخ و  تشپ  هب  هاتوک  يردق  دندروآ و  ياج  هب  بصحم  رد  ار  اشع  برغم و  و 
نیمرح هماـن ؛ تغل  . ) تسا تارمج  هـب  هزیرگنـس  باـترپ   ) تارمج یمر  تبـسانم  هـب  . 2 تـسا . اـج ) نآ  درخ  زیر و  ياـه  گـیر   ) اـصح

یلا 231) ص 228  ، 6 یسانش ، ماما  ص 104 ؛ نیفیرش ،

رصحم

ص 288) هرمع ، جح و   ) روصحم ك )  ) نامه ُم ص ) )

روصحم

روصحم جح  ك )  ) هدنروآ اج  هب  َم ) )

مارحا تاروظحم 

. مارحا ك )  ) لاح رد  تسا  مارح  اه  نآ  باکترا  هک  يروما  َم ) )

هظوفحم

، جح تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح   ) هتشاد ظوفحم  نوصم و  ار  هنیدم  ناحبـس  يادخ  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هنیدم  یماسا  زا  ِظ ) َم  )

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 634 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ص 171) ش 7 ،

هفوفحم

ص 118؛ نیفیرـش ، نیمرح  . ) دنا هدومن  هطاحا  شتمحر  هکئالم  یهلا و  تاک  رب  ار  هنیدم  هک  تهج  نآ  زا  تسا  هنیدم  یماسا  زا  ِف ) َم  )
ص 170) ش 7 ، جح ، تاقیم 

لحم

( همان تغل  . ) دمآ نوریب  مرح  زا  هک  نآ  . 2 دمآ . نوریب  مارحا  زا  هک  نآ  . 1 ّل ) ِح  ُم  )

لحم

( همان تغل   ) يده نتشک  نامز  يده 2 . نتشک  ياج  . 1 ّل ) ِح  َم  )

یعس لحم 

یعس ك )  ) نامه ْع ) َس  ِّل  َح  َم  )

هرافک لحم 

. دشکب هکم  رد  دیاب  هرمع ، . 1 رد : دوش  یم  بجاو  صخـش  رب  جـح  مسارم  رد  ینابرق )  ) تارافک زا  هچنآ  هرافک . يادا  ياج  ِر ) ّف  (ك 
ای اج  نآ  رد  حـبذ  نیب  تسا  رایتخا  ددرگن  تفای  ریقف ) لیکو  ای   ) ریقف حـبذ ، ناکم  رد  هک  یتروص  رد  . 3 دنک . حبذ  ینم  رد  دیاب  جح ، . 2

ص 52) جح ،» کسانم  حیضوت   » هب هجوت  اب  . ) ارقف نیب  نآ  میسقت  دوخ و  رهش  رد 

للحم

ص 344) لوصا ، هقف و  يدابم  . ) درب یم  نوریب  مارحا  زا  ار  مرحم  هک  تسا  یلمع  ْل ) ِّل  َح  ُم  )

لوا للحم 

ص 148) نیمرحلا ، بادآ   ) ریصقت ترهش 

مود للحم 

ص 148) نیمرحلا ، بادآ   ) هورم افص و  یعس  ترهش 

موس للحم 

ص 148) نیمرحلا ، بادآ  . ) ءاسن فاوط  ترهش 

يدهلا لحم 
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يدـه لحم  حـبذ . نامز  ناـکم و  هب  یناـبرق  لوصو  ینعی  لـحم  هب  يدـه  ندیـسر  ناـمز . مه  تسا و  ناـکم  ینعم  هب  مه  ْد ) َه  ْل  ِّل  ِح  َم  )
رد هکم ، جح 2 . دروم  رد  ینم ، . 1 زا : تسا  ترابع  يده  عضاوم  دریگ . یم  تروص  جح  يارب  عرـش  مکح  هب  ینابرق  هک  تسا  یعـضوم 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دودصم درومرد  دص ، لحم  . 4 ( 1) رصحم دروم  رد  ینم ، ای  هکم  هرمع 3 . دروم 

مشاه ینب  هلحم 

ینب هچوک   » نآ رد  عیقب و  ناتـسربق  مرح و  نیب  هلـصاف  رد  ءاسنلا ) باب  لیئربج و  باب  لباقم  رد   ) یبنلا ۀنیدم  رد  یمیدـق  رایـسب  يا  هلحم 
دوجو مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا  مشاه و  ینب  هناخ  هلحم  نیا  دـنلب  ياهراوید  اب  کـیراب  گـنت و  ياـه  هچوک  رد  تسا . روهـشم  مشاـه »

ياه لاس  یط   ) دوعـس لآ  هللا ، لوسر  مرح  مود  هعـسوت  رد  اما  دش ، یم  يزاسزاب  ًاضعب  ظوفحم و  نانچمه  فلتخم  نارود  رد  هک  تشاد 
هب بیترت  نیا  هب  تسا و  هدنامن  اج  هب  نآ  زا  يرثا  هک  يروط  هب  دندرک  بیرخت  ار  نآ  ياه  هچوک  هلحم و  نیا  یسمش ) یلا 1366   1364

. دیدرگ وحم  هعیش  همئا  راثآ  زا  رگید  یکی  مرح  فارطا  هعسوت  يزیواتسد 

ءادهش هلحم 

خف يادهش  ك )  ) نامه

هلواخن هلحم 

هلواخن ك )  ) تنوکس لحم  هنیدم  رد  يا  هلحم 

لمحم

هب جـح  ناوراک  شیپاشیپ  ناملـسم  ناهاش  ناریا و  بناج  زا  يرجه ) متفه  نرق  زا   ) هک دوب  يا  هدـش  تنیز  راب ) زا  یلاـخ   ) هواـجک ِم ) َم  )
هب لمحم  دش . رصم  فرط  زا  لمحم  نداتـسرف  هب  رـصحنم  جیردت  هب  دوب و  هدنتـسرف  روشک  لالقتـسا  تمالع  و  ( 2) دش یم  هداتسرف  هکم 
الاب لمحم  طسو  يوس  هب  فرط  راهچ  زا  هک  دوب  یفقـس  ياراد  دـش و  یم  هتخاس  ییاـه  بوچ  تخت  زا  عبرم  لکـش  هب  یجدوه  تروص 

دـندرک و یم  نییزت  تمیق  نارگ  ياه  هچراپ  اب  ار  نآ  الومعم  دـسرب و  دـش ، یم  یهتنم  یلاله  لکـش  کی  هب  هک  ینوتـس  هب  اـت  تفر  یم 
سلاجم مدرم  رصم  رد  ًاصوصخم  دش و  یم  هداتسرف  اج  نآ  زا  لمحم  هک  ییاهرهش  رد  دنتـسب . یم  رتش  تشپ  ار  نآ  هکم  هب  رفـس  ماگنه 

هناشن طقف  دش و  یمن  راوس  یسک  لمحم  رد  دنداتسرف . یم  یهورگ  هارمه  هب  ار  اه  لمحم  نیا  دنداد و  یم  بیترت  یللجم  رورس  نشج و 
تموکح اه  لاس  تسا . یبصنم  نانچ  نتشاد  هتسیاش  تسا  هداتسرف  ار  نآ  هک  یمکاح  دنراد  مالعا  مدرم  هب  ات  دوب  تموکح  لالج  هاج و 

. درک عنم  ار  لمحم  ندروآ  زیزعلا  دبع  نب  دوعس  يرمق  يرجه  لاس 1218  رد  اما  داتسرف ، هکم  هب  مه  ار  هبعک  هدرپ  لمحم  هارمه  هب  رصم 

. دوب بوسنم  هشیاع  هب  دندروآ  یم  ماش  زا  هک  یلمحم  دوب و  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف ترـضح  هب  بوسنم  دندروآ  یم  رـصم  زا  هک  یلمحم 
( یسراف فراعملا  ةریاد  ش 359 ص 21 ؛ مالسا ، بتکم  ص 254 ؛ هکم ، همان  رفس  ص 66 ؛ نایشرع ، ص 55 ؛ ادخ ، هناخ  هار  رد  )

مرح طیحم 

مرح ك )  ) هریاد ای 

تیقاوم طیحم 
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اه تاقیم  هرئاد  ك )  ) ای َم ) )

تیزلا نزاخم 

هرود راثآ  زا  تشادرارق و  دجـسم  یلامـش  تمـس  رد  هک  دندوب  یبنلا  دجـسم  ياه  لیدـنق  نتخاس  نشور  يارب  نغور  نزاخم  َّز ) ُن  ِز  َم  )
ص 262) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) دیدرگ بیرخت  يدوعس  نارودرد  دجسم  یلامش  هعسوت  رد  نزاخم  نیا  دوب . ینامثع 

هراتخم

ص ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرـش ، نیمرح  . ) دومن رایتخا  دوخ  مود  هاگلزنم  ار  هنیدم  ادخ  لوسر  تسا . هنیدم  ياه  مان  زا  ِر ) ُم  )
(165

یبتخم

همطاف دلوم  ك )  ) رد یناکم  اب ) َت  ُم  )

قدص جرخم 

(80 ارسا -   ) قدص جرخم  ینجرخا  قدص و  لخدم  ینلخدا  بر  َر ) ُم  )

هقلخم

هقلخم نوتس  ك )  ) ای ص 140 ) ش 4 ، جح ، تاقیم  ص 140 ؛ ج 1 ، یسانش ، هنیدم  نایبلا ، عمجم   ) تسا هکم 

فاوط رادم 

فاطم ك )  ) دح

لخدم

ناـمه ینم ، هکم ،  ) ییاـج هچ  رد  رـصحم  دودـصم و  هک  نـیا  رد  و 2 .  1 ص 118 ) نیفیرـش ، نیمرح   ) تـسا هنیدـم  ياـه  ماـن  زا  َخ ) َم  )
نانآ زا  یخرب  دنا . هدرک  دای  لمحم  روهظ  ناونع  هب  ار  ینامز  کی  ره  ناراگن  خـیرات  . 3 تسا . فلتخم  اهرظن  دنک  ینابرق  دیاب  لحم )...،

نآ زا  رت  نهک  یخیرات  لمحم ، هک  دندقتعم  رگید  یخرب  لباقم  رد  تسا . هدوب  يرمق  يرجه  لاس 645  نآ ، شیادیپ  خیرات  هک  دنا  هتفگ 
اریز درک ؛ دای  لمحم  روهظ  خیرات  ناونع  هب  ار  ینیعم  نامز  ناوت  یم  یتخس  هب  دسر . یم  زین  مالـسا  زا  شیپ  هب  نآ  خیرات  ًالامتحا  دراد و 

مالـسا زا  شیپ  هب  تسا  نکمم  هک  هدوب  يداع  يرما  دـشاب ، قیتعلا  تیب  يارب  يا  هژیو  يایادـه  لصاح  اـهنت  هک  لـمحم  ناوراـک  تکرح 
ص 76) ش 36 ، جح ) تاقیم  . ) ددرگرب

قدص لخدم 

ارسا 80)  ) قدص لخدم  ینلخدا  بر 
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جردم

جرد ك )  ) نامه َر ) َم  )

هنیدم

یم مالسا  ردص  رد  مالـسا  رودص  هاگیاپ  مالـسا و  یمارگ  لوسر  یفطـصم  دمحم  ترـضح  هاگمارآ  هاگتماقا و  هاگترجه و  رهـش  ِن ) َم  )
نآ نشور  خیرات  تسین و  تسد  رد  یتاعالطا  نآ  يانب  هب  عجار  هک  تسا  زاجح  ناتسا  وزج  ناتسبرع و  یمیدق  ياهرهـش  زا  هنیدم  دشاب .

یخرب هب  اـنب  و   ) تسا فـالتخا  زین  هقطنم  نیا  هباـهنآ  ترجاـهم  عورـش  ناـمز  رد  هک  دوـش  یم  عورـش  هیحاـن  نیا  هـب  دوـهی  ترجاـهم  اـب 
سوا و لیابق  ینعی   ) ینمی برع  نارجاهم  ار  هنیدم  نانکاس  هورگ  نیمود  دشاب ) یم  رـصَّنلا  ُتُخب  تسد  هب  میلـشروا  یناریو  زا  تالامتحا 

مراهچ نرق  زا  دندرک و  چوک  هنیدم  هب  بِرأَم  دس  یبارخ  زا  دـعب  ای  نمی و  هب  ياه  یـشبح  طلـست  زا  سپ  هک  دـنداد  یم  لیکـشت  جرزخ )
رد رهش  نیا  تسا . عقاو  ایرد  حطـس  زا  رتم  ای 625 )  ) عافترا 600 هب  عیـسو  یتشد  رد  هنیدم  دندیزگ . تنوکـس  اج  نیارد  دعب  هب  يدالیم 

دراد و هلصاف  رتمولیک  ضایر 990  اب  هتفرگرارق و  يرتمولیک  هلصاف 420  هب  هکم  لامش  رد  يرتمولیک و  هلصاف 295  هب  هدج  یقرش  لامش 
هوک هلسلس  اب  هنیدم  ایرد . هب  برغم  فرط  زا  هایس و  ياه  هوک  عرزی و  مل  ياه  تشد  هب  بونج  قرـشم و  لامـش و  تاهجزا  تسا  دودح 

هکدوب ییاه  هناخ  هعومجم  تشادن و  رهـش  تروص  ادتبا  رد  اج  نیا  تسا . هدش  ادـج  ناتـسبرع  عفترم  تالف  زا  لامـش  بونجرد و  ییاه 
یم هدیمان  برثی »  » ادتبا رد  هک  رهش  نیا  دمآ . یم  رامـش  هب  نآ  نانکاس  دمآ  رد  عبنم  تعارز  هتفرگ و  ارف  ار  نآ  فارطا  یعرازم  اه و  غاب 

هنیدـم  » هب راصتخا  هب  هک   ) تفرگ دوخ  هب  ار  لوسرلا » ۀـنیدم   » و یبنلا » ۀـنیدم   » مان اـج  نادـب  هکم  زا  مظعـالا  هللا  یبن  ترجه  زا  دـعب  دـش 
مرکا لوسر  ناـمرف  هب  هک  دوب  رهـش  نیا  زا  دـش . مالـسا  تموـکح  تختیاـپ  نیمارف و  رودـص  مالـسارشن و  هاـگیاپ  هنیدـم  دـش .) روهـشم 
زکارم هب  مظعا  یبن  نآ  نالوسر  هک  دوب  هنیدم  زا  دندناوخ . ارف  مالسا  هب  ار  فیاوط  دنتشگ و  لیسگ  ناتسبرع  فلتخم  طاقن  هب  ناناملـسم 

نیملسم هاپس  دندومن . غالبا  ناهج  ناروطارپما  ناهاشداپ و  هب  ار  مالسا  توعد  همان  دندش و  مازعا  تقو  ياه  تموکح  نیرتگرزب  یسایس 
زازتها هب  کیدزن  رود و  ياه  نیمزرـس  رد  ار  دیحوت  مچرپ  تسکـش و  مه  رد  ار  هنامز  ياه  تردق  ربا  نایهاپـس  زیتس  هنیدم  زا  تکرح  اب 
گرب خاش و  ملاع  طاقن  رگید  هب  دز و  هشیر  مالـسا  شناد  هاگـشناد  نیا  رد  دوب . زین  یمالـسا  مولع  رـشن  وشن و  هاگیاج  هنیدـم  دروآ . رد 
لیاضف دـندرپس . رهز  همخز  هب  ناج  نت و  مالـسا  فراعم  نییبت  مالـسا و  تسایـس  دومن  هار  رد  رهـش  نیا  رد  نیموصعم  همئا  دـینارتسگ و 

. تسا یهلا  یح  نیما و  لوزن  هاگیاج  یحو و  طبهم  تسا . تقلخ  ملاع  دوجوم  نیرترب  نفدـم  تسا . رافک  رـش  زا  هللا  لوسر  نمأم  هنیدـم 
هاگداز و تسا . تانئاک  رورـس  نیـسحت  مالک  رادـماو  هدـش و  نما  مرح  تسا . یتسه  تاقولخم  فرـشا  ياـه  تنـس  اـه و  مدـق  رادـناشن 

فالتخا نآ  دودـح  رد  هک  دراد  یمرح  هرونم  هنیدـم  هنیدـم  مرح  تسا . مالـسا  مظعا  یبن  نت  ياه  هراپ  نانیـشناج و  هاگمارآ  هاـگلزنم و 
قرـشم برغم و  تمـس  زا  نآ  دودح  دنا  هتفگ  زین  و  تسا . مرح  دح  هنیدم ، بونج ) رد   ) ریَع هوک  و  لامـش ) رد   ) رَوث هوک  یلقن  هب  تسا .

هب طـیحم  برغم  اـت  قرـشم  زا  هک  هوک  ود  يارب  زا  تسا  مسا  هملک  ود  نیا  و  ریعو ) اـی  « ) ریَع  » رگید فرط  زا  تسا و  رئاـع »  » فرط کـی 
هنیدـم مرح  رد  مارحا  هچ  رگا  و  دـنا . هتفگ  مه  خـسرف  راـهچ  رد  خـسرف  راـهچ  و  تسا . مرح  هوک  ود  نیا  نیب  تقیقح  رد  تسا و  هنیدـم 

( تسا هدش  انثتسا  هکم  دودح  رد  هک  يدراوم  رد  رگم   ) درک عطق  دیابن  دشاب ) زبس  رگا  ًاصوصخ   ) ار نآ  تخرد  نکیلو  دشاب  یمن  بجاو 
ار تاولـص  ندیـشوپ  ار  نیرتهب  هماج  نداد  هقدص  ندومن  لسغ  هنیدـم  هب  دورو  تابحتـسم  دراد . دـیدش  تهارک  هنیدـم  مرح  رد  دیـص  و 

نیموصعم ترایز  نتفرگ  هزور  زور  هس  هنیدم  رد  روضح  تابحتـسم  ندناوخ  ار  ... هللا لوسر  ۀلم  یلع  هللا و  مسب  ياعد  نداتـسرف -  ررکم 
تاعارم ار  یبنلا  دجـسم  بادآ  ندرک  ترایز  ار  هسدقم  دـهاشم  ندرک  عیقب  ناگرزب  رازم  ترایز  ندرک  نیموصعم  ترایز  لسغ  ندومن 

، دلب طالب ، هرب ، هریحب ، هرحب  رحب ، هراب ، نامیا ، يرقلا ، ۀلاکا  نادلبلا ، ۀلاکا  هرجهلا ، ضرا  هللا ، ضرا  برثا ، هنیدم  باقلا  یماسا و  ندومن 
لوسر مرح  لوسر ، مرح  مرح ، هبیبح ، هنیـصحلا ، ۀنج  هزیاج ، هرابج ، هرباج ، نیت ، ردنت ، ددنت ، لوسرلا ، تیب  دجاسملا ، دلب  هللا ، لوسردـلب 
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لوسر مرح  لوسر ، مرح  مرح ، هبیبح ، هنیـصحلا ، ۀنج  هزیاج ، هرابج ، هرباج ، نیت ، ردنت ، ددنت ، لوسرلا ، تیب  دجاسملا ، دلب  هللا ، لوسردـلب 
تاذ ءاذ ، هرجهلا ، راد  راتخملاراد ، حتفلاراد ، هنسلا ، راد  همالـسلا ، راد  نامیالا ، راد  رایخالا ، راد  راربالا ، راد  راد ، دالبلا ، ریخ  هنـسح ، هللا ،

، ضورع ارع ، ارذـع ، همـصاع ، ایابظ ، هبیط ، ابابط ، هباط ، هیفاش ، نادـلبلا ، ةدیـس  هقلـس ، لخنلا ، تاذ  رجحلا ، تاذ  رارحالا ، تاذ  نیرحالا ،
ءوبح هکرابم ، ، نامیالا رزأم  نامیالا ، بل  نامیالا ، بلق  لوسرلا ، ۀیرق  راصنالا ، ۀبرق  هیرق ، مالسالا ، ۀبق  همصاق ، هحـضاف ، هبلغ ، ارغ ، يرع ،

، هراـتخم همرحم ، هسورحم ، همورحم ، هفوفحم ، هظوـفحم ، هبحم ، هروـبحم ، هببحم ، هروـبجم ، مارحلا ، و  لـالحلا ، نیبـم  مارحلا ، و  لـالحلا ،
، یبنلا ۀنیدم  هرونم ، هنیدم  همرکم ، هنیدم  هفرشم ، هنیدم  ّارذعلا ، ۀنیدم  هبیط ، هنیدم  ءامسلا ، ۀنیدم  لوسرلا ، هنیدم  قدصلا ، لخدم  لخدم ،
، هیجان هللا ، لوسر  رجاـهم  هنمؤم ، هیفوم ، هنیکم ، رقم ، هسدـقم ، هموصعم ، هبیطم ، هللا ، لوسر  عجـضم  هملـسم ، هنیکـسم ، هقوزرم ، هموحرم ،

رذوبا رکبوبا ، میهاربا ،) ما  هبرـشم  میهاربا =(  هفیلحلاوذ ،) مرحم ، مارحا ، هرجـش ، یلع =  ( ) رایبا  ) رابآ هنیدم  دـجاسم  برثی . ءارذـه ، رجن ،
، یلعا قدـنخ ، حـتف ، بازحا =(  حـسف ) دـحا ، لـبج  دـحا =(  هلهاـبم ،) هباـجا =(  عیقب ،) هلیدـج ، ینب  بعک =(  نب  یبا  ریحب ،) هدجـس ، )= 
، ملاس ینب  هعمج =(  نینیعلا ،) لبج  هامرلا =( ، لبج  ایانث ، يوقت ، هدعاس ، ینب  قیرز ، ینب ، لالب ، هدـئام ،) رفظ ، ینب  هلغب =(  عئادـب ، هباجا ،)

 )= ارهز لوسر ، خیـضف ) یعوـب ، لـخن ، سمـش =(  در  تیار ، باـبذ ، عرد ، يدـع ) ینب  هغباـنلاراد =(  ادهـش ،) هزمح =(  يداو ،) هکتاـع ،
، دیعلا یلصم  همامغ =(  رمع ، یلع ، عرصم ) رکسع =(  شیرع ، تافرع ، نیخیش ، یسمش ،) سمش =(  ناملس ، ایقس  فرس ، قبـس ، همطاف ،)
، سرعم حبصم ، تحارتسا ،) حارتسم =(  هلازغ ) فرصنم ،  )= دجیسم ریبک ، هیرکسع ، هلشق  هملـس ) ینب  نیتلبقوذ ، نیتلبق =(  ابق ، ءاقـستسا ،)

(. هنیدم یبن ،  ) يوبن نیترانم ،

هنیدم تالحم  قطانم و 

، ءاقـستسا یلـصم  میهاربا ، ما  هبرـشم  هلواخن ، هلحم  مشاه ، ینب  هلحم  ابق ، یلاوع ، هیلاع ، هدعاس ، ینب  هفیقـس  هذبر ، عیقب ، ردب ، دـحا ، اوبا ، ،
يداو قینلا ، نوصح  يداو  نج ، يداو  ناحطب ) يداو  هدـیج =(  یبا  يداو  هبال ، هقیوس ، عادولا ، ۀـینث  ربیخ ، عوبنی ، كدـف ، یبنلا ، طـئاوح 

(. كرابم يداو  قیقع =(  يداو  انونار ،

هنیدم ياه  هناخ 

. هغبانلا راد  ءارقلا ، راد  نافیضلا ، راد  بویاوبا ، راد  ،

هنیدم ياه  هاچ 

هاچ سرغ ، هاچ  یلع ، هاچ  مزمز ، هاچ  ءایقـس ، هاچ  نامثع ،) همور =(  هاچ  ءاح ، هاچ  هعاضب ، هاـچ  سنا ، هاـچ  متاـخ ،) هلفت ، سیرا =(  هاـچ 
. قزرا نیع  اضف ،

هنیدم ياههوک 

. تاوامج هامر ،)  )= نینیع هوک  ریع ، هوک  رئاع ، هوک  باوث )  )= علس هوک  روث ، هوک  دحا ، هوک  ،

رخآ هنیدم 

هنیدم سپ  ك )  ) نامه

لوا هنیدم 
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هنیدم شیپ  ك )  ) نامه

دعب هنیدم 

هنیدم سپ  ك )  ) نامه

ولج هنیدم 

هنیدم شیپ  ك )  ) نامه

جاحلا ۀنیدم 

لصتم هدج  يرتمولیک  دودح 3  رد  تلاوت ) مامح و  قرب و  بآ و  ياراد   ) هقبط هس  یعلض  دنچ  ياه  نامتخاس  هتشر  کی  مان  ْل) ُت  َن  َم  )
ياراد اه  نامتخاس  نیا  موس  هقبط  دوب . هتفای  صاصتخا  جورخ ) دورو و  ماگنه   ) جاجح تقوم  تماقا  تهج  هک  هدج  قباس )  ) هاگدورف هب 
ناویا موس  مود و  هقبط  ياه  قاطا  ولج  رد  دـندش . یم  زکرمتم  اجنآ  رد  زین  اهروشک  یتسرپرـس  یکـشزپ و  ياه  تئیه  هدوب و  باوختخت 

موس مود و  هقبط  ياه  قالطا  . ) تشاد رارق  موزل  دروم  تارادا  زا  يا  هراپ  نافوطم و  یگدـنیامن  لوا  هقبطرد  تشاد . دوجو  یگرزب  ياـه 
هاگدورف هب  لصتم  عیسو  رایـسب  ياضف  رد  هزورما  اما  دش . یمن  تفایرد  یـسک  زا  یلوپ  جاجلا  ۀنیدم  رد  دوب ) نارئاز  تنوکـس  صوصخم 

سپـس هتخادرپ و  تحارتسا  هب  دورو  زا  سپ  فلتخم  ياهروشک  زا  نارئاز  ابیز  عفترم و  رایـسب  صوصخم و  ياـهرداچ  ریز  هدـج  دـیدج 
رد اج  نیا  رد  دوشب . ناشزاورپ  تبون  ات  دـننک  یم  قارطا  هطقن  نیمه  رد  هدـج  هب  تشگزاـب  زا  دـعب  دـنوش و  یم  هنیدـم  اـی  هکم و  مزاـع 
اذغ سیورس  نامرد و  ییامنهار و  يارب  زین  یتاسـسؤم  دوش و  یم  هداد  رارق  روشک  ره  جح  ياه  تئیه  رایتخا  رد  يزکارم  دنچ  یلـصاوف 

. دنراد دوجو 

برلا ۀنیدم 

ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم  . ) تسا مارحلا  تیب  ینعم  هب  لیجنا و  رد  هروطسم  هکم  یماسا  زا  ّب ) ّر  )

لوسرلا ۀنیدم 

ص 118) نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  رهش  ياه  مان  زا  َّر ) )

ءامسلا ۀنیدم 

ص 23) ش 319 ، مالسا ، بتکم  . ) تسا لوسرلا  ۀنیدم  ياه  مان  زا  َّس ) )

ارذعلا ۀنیدم 

( ارذع لیذ  همان ، تغل  . ) تسا لوسرلا  ۀنیدم  بقل  َع ) ْل  )

هبیط هنیدم 
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ص 23) ش 319 ، مالسا ، بتکم   ) تسا لوسرلا  ۀنیدم  رگید  مان  ِب ) ِّي  َط  )

لبق هنیدم 

هنیدم شیپ  ك )  ) نامه

هفرشم هنیدم 

. لوسرلا ۀنیدم  بقل  ِف ) َّر  َش  ُم  )

همرکم هنیدم 

. لوسرلا ۀنیدم  بقل  ِم ) َّر  َك  ُم  )

هرونم هنیدم 

(. ص 23 ش 319 ، مالسا ، بتکم   ) لوسرلا ۀنیدم  رگید  مان  ِر ) َّو  َن  ُم  )

یبنلا ۀنیدم 

. لوسرلا ۀنیدم  بقل  َّن ) ُت  َن  َم  )

برثی هنیدم 

ص نآرق ، مالعا  . ) دـنا هدرب  مان  برثی  هنیدـم  ناونع  تحت  هنیدـم  زا  هنیدـم ، میدـق  يارعـش  زا  کلام  نب  بعک  تباث و  نب  ناـسح  ِر ) َي  )
(576

داذم

یقرواپ ص نییبلاطلا ، لتاقم  همان ؛ تغل  . ) دومن رفح  قدنخ  اج  نآ  کیدزن  ای  اج  نآ  رد  مرکا  ربمایپ  هک  هنیدم  رد  تسا  یعـضوم  مان  َم ) )
(249

حبذم

. ندرک ینابرق  يارب  ینم  رد  یهاگیاج  مان  هاگنابرق . َب .) َم  )

بهذم

ش ص 219 ؛ ش 2 ، جـح ، تاقیم   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  . 2 ص 145 ) ش 4 ، جـح ، تاقیم  همان ؛ تغل   ) تسا هبعک  ياه  ماـن  زا  . 1 َه ) ُم  )
ص 140) ، 4

قهارم

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 641 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


( همان تغل  . ) دیآ هکم  رد  جح  تقو  رخآ  هک  یسک  ِه ) ُم  )

هقهارم

( همان تغل  . ) ندیسر هکم  هب  جح  تقو  رخآ  بیرق  ِق ) َه  ُم  )

دبرم

ص 39 و يوبن ، فیرش  دجسم  هعسوت  ریمعت و  . ) دش هتخاس  يوبن  فیرش  دجـسم  اج  نآ  رد  هک  هنیدم  رهـش  طسو  رد  یناکم  مان  َب ) ِم  )
(41

ربقلا ۀعبرم 

لیئربج ماقم  نوتس  ك )  ) نامه َق ) ْل  ُت  َع  َّب  َر  ُم  )

هموحرم

ص هسیفنلا ، قالعا  . ) دـشاب یم  تمحر  هارمه  هب  راگدرورپ  هداتـسرف  ثوعبم و  هاگیاج  اریز  تاروت ) رد   ) تسا هنیدـم  ياه  ماـن  زا  ِم ) َم  )
ص 172) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 188 ؛ نیفیرش ، نیمرح  88 ؛

هقوزرم

ار يزور  نیرتهب  هدرک و  داـیز  ار  نآ  لـها  ظـح  هرهب و  ادـخ  لوسر  تکرب  هب  دـنوادخ  اـج  نآ  رد  نوچ  تسا  هنیدـم  ياـه  ماـن  زا  َم ز ) )
ص 172) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 188 ؛ نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هدومن  نانآ  بیصن 

نیتیصخلا ضوضرم 

نیتیـصخلا ضوـضرم  یناـبرق  هک  تسا  نیا  طوـحا  جـح  رد  دنـشاب و  هدـیلام  ار  وا  ياـه  مخت  هک  تسا  یناوـیح  َت ) َي  ِخ  ْل  ُض  ُض  َم  )
ص 168) جح ، کسانم  : ) دشابن

هللا لوسر  دقرم 

هرهاط ةرجح  ك )  ) نامه

هرهطم دقرم 

هرهاط هرجح  ك )  ) نامه ِر ) َّه  َط  ُم  )

نیتورم

. دوش یم  ماجنا  هوک  ود  نیا  نیب  یعس  مان  هب  هرمع  جح و  لامعا  زا  یکی  هک  دنیوگ  ار  هکم  رد  عقاو  هورم  افص و  هوک  ود  َت ) َو  َم  )
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هورم

هورم هوک  ك )  ) نامه

هیورم

ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم   ) تسا هکم  یماسا  زا 

رامتعالا دیرم 

( یهقف تاحالطصا  گنهرف  . ) دراد هرمع  ماجنا  دصق  هک  یسک  ِت ) ِا  ْل  ُد  ُم  )

هفلدزم

مارحلا رعشم  ك )  ) نامه ِف ) َل  َد  ُم  )

روزم

ترـضح نآ  يارب  هداد و  دای  ار  ترایز  بادآ  یغلبم ، لابق  رد  هک  ربمغیپ  مرح  رد  یناناوخ  تراـیز  ماـن  لیلد 2 . ك )  ) نامه . 1 ّو ) َز  ُم  )
ص 46) متفر ، نم  هک  روط  نآ  جح   ) دنتسه ننست  لها  جاجح  رتشیب  اهروزم  نایرتشم  دننک . یم  رارکت  نارئاز  دنناوخ و  یم  ترایز 

هلوزم

رد هک  دـندوب  هتخاس  هلوزم )  ) یباتفآ تعاس  ود  هناگجنپ . زور و  تاـقوا  تخانـش  يارب  یبنلا  دجـسم  نحـص  رد  یباـتفآ  یتعاـس  ِل ) َو  َم  )
هک تشاد  ییازسب  تیمها  یمالـسا  رنه  نف و  تمدق و  ظاحل  زا  اه  تعاس  نیا  دش . هتـشادرب  يدوعـس  نارود  رد  دجـسم  یلامـش  هعـسوت 

ص 261) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) دوب هدش  هتخاس  ینامثع  نارود  زا  لبق  المتحم 

هعبرا دجاسم 

(. ص 99 ج 1 ، هعمل ، . ) هرصب دجسم  هفوک ، دجسم  یبنلا ، دجسم  مارحلا ، دجسم  ِع ) َب  َا  ِد  ِج  َم  )

هثالث دجاسم 

. یصقالا دجسم  یبنلا ، دجسم  مارحلا ، دجسم  ِث ) َث  )

هرود دجاسم 

ص 73) يولع ، جاجح ، مدق  هب  مدق  يامنهار   ) تسا هعبس  دجاسم  ِر ) َد  )

هعبس دجاسم 

قدـنخ هوزغ  یتاـیلمع  هقطنم  رد  علـس  هوـک  يـالاب  هنماد و  رد  هنیدـم  یبرغ  لامـش  رد  دجـسم  تفه  ترهـش  هناـگتفه . دـجاسم  ِع ) َس  )
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حتف دجسم  شش  نایم  نیا  زا  دنتخاس . دنا  هدناوخ  زامن  ای  دنا و  هدوب  رگنـس  رد  اج  نآ  رد  هک  يدارفا  دوبدای  هب  ار  دجاسم  نیا  بازحا .) )
دنا و صخشم  هقطنم  نیا  رد  هتـس ) دجاسم  ینعی   ) رمع دجـسم  رکبوبا ، دجـسم  ناملـس ، دجـسم  همطاف ، دجـسم  یلع ، دجـسم  بازحا ،) )

. نیتلبقوذ دجسم  یضعب  و  هدش ) بیرخت  هک   ) دنناد یم  نامثع  دجسم  یخرب  ار  دجسم  نیمتفه 

هتس دجاسم 

. بازحا هوزغ  هقطنم  رد  عقاو  رمع ) رکبوبا ، ناملس ، همطاف ، یلع ، حتف ،  ) هناگشش دجاسم  ترهش  ِّت ) ِس  )

حتف دجاسم 

ص 257) هرونم ، هنیدم   ) هعبس دجاسم  ك )  ) ای

هنیدم دجاسم 

(، میهاربا ما  هبرـشم  میهاربا =(  هفیلحلاوذ ) مرحم ، مارحا ، هرجـش ، یلع =(  رایبا )  ) رابآ ياهدجـسم : زا  دـنترابع  یمیدـق  دـجاسم  هلمج  زا 
قدنخ حتف  بازحا =(  حـسف ) دـحا  لبج  دـحا =( ، هلهابم ) هباجا =(  عیقب ،) هلیدـج ، ینب  بعک =(  نب  یبا  ریحب ) هدجـس  رذوبا =(  رکبوبا ،

، ملاس ینب  هعمج =(  نینیعلا ) لبج  هامرلا =(  لبج  ایانث ، يوقت ، هدعاس ، ینب  قیرز ، ینب  لالب ، هدئام ) رفظ ، ینب  هلغب =(  عئادب ، هباجا ) یلعا 
 )= ارهز لوسر ، خیـضف ) یعوـب ، لـخن ، سمـشدر =(  تیار ، باـبذ ، عرد ، يدـع ) ینب  هغباـنلا =(  راد  ءادهـش ) هزمح =(  يداو ) هکتاـع ،

، دیعلا یلصم   )= همامغ رمع . یلع ، عرصم ،) رکسع =(  شیرع ، تافرع ، نیَخیش ، یسمش ) سمش =(  ناملس ، ایقس ، فرس ، قبـس ، همطاف ،)
، سرعم حبصم ، تحارتسا ) حارتسم =(  هلازغ .) فرصنم ، دجیسم =(  ریبک ، هیرکسع ، هلشق  هملس ) ینب  نیتلبقوذ ، نیتلبق =(  ءابق . ءاقـستسا )

( هنیدم يوبن =(  نیترانم ،

هکم دجاسم 

، )= تیب لالب ، رکبوبا ، میهاربا ، رمقلا ،) قش  رمق =( قاقشنا  هباجا ، ياهدجـسم : مارحلا و  دجـسم  زا  دنترابع  هکم  یمیدق  دجاسم  هلمج  زا 
، چوق  ) شبک مخ . ریدغ  حیافـص ، تیأر ، هرجـش ، ینم .) فیخ =(  هزمح ، هیبیدـح . سرح ) تعیب ، نج =(  هنارعج ، هرمع ) میعنت =(  هبقع )

( هنرع هفرع  هرمن =(  مارحلا ،) رعشم  هفلدزم =(  یبتخم ، رثوک ، هرخص ،) رحن ،

راجتسم

ماگنه هب  دـسا  تنب  همطاف  ترـضح  هک  تسا  يا  هطقن  اج  نیا  تسا و  ینامی ) نکر  کـیدزن   ) هبعک یبرغ  راوید  هندـب  زا  یتمـسق  َت ) ُم  )
دمآ مه  هب  راوید  تفر و  هبعک  نورد  هب  دنمجرا  يوناب  نآ  دش و  هتفاکش  هبعک  راوید  راگدرورپ  هدارا  هب  درب و  هانپ  ادخ  هب  دنزرف  تدالو 

نوریب هبعک  زا  شدـنزرف  اب  ردام  یمارگ  نآ  دـش و  هتفاکـش  هرابود  راوید  دـمآ  ایند  هب  مالـسلا )) هیلع   ) یـضترم یلع   ) هبعک دازون  نوچ  و 
راجتـسم هب  ار  دوخ  مکـش  هدـننک  فاوط  هبعک ، فاوط  متفه  طوـش  رد  تسا  بحتـسم  هک  دـنا  هدوـمرف  و  دـمآ . مه  هب  زین  راوـید  دـمآ و 

ادخ هب  نوچ  راجتـسم ، . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  یتاهج  هب  ناکم  نیا  دـنک . هبوت  هدومن  فارتعا  کـیاکی  دوخ  ناـهانگ  هب  هدنابـسچ 
هبعکلا باب  تشپ  نوچ  هبعکلا ، ربد  . 4 دنیوج . یم  مازتلا  نادب  نوچ  مزتلم ، . 3 دنرب . یم  هانپ  ادـخ  هب  نوچ  ذوعتم ، . 2 دنوش . یم  ریجتسم 

. دراد رارق 
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جح تابحتسم 

. تسا هدش  دیکأت  اهنآ  تیاعر  هب  هرمع  جح و  کسانم  ماجنا  ادخ و  هناخ  ترایز  جح و  رفس  ماگنه  هک  دنتسه  يروما 

عیطتسم

تعاطتسا ك )  ) هدنراد دشاب . یم  مزال  تاناکما  طیارش و  ياراد  هللا  تیب  جح  ترایز  هب  نتفر  يارب  هک  یسک  جحلا ، بجاو  َت ) ُم  )

هعیطتسم

عیطتسم ك )  ) ثنؤم

هفلتسم

ص 49) ش 15 ، جح ، تاقیم   ) دنیوگ ار  هفلدزم  ِف ) َل  َت  ُم  )

عمتسم

( یسیفن گنهرف   ) هدنرازگ جح  ای  هرمع و  ِت ) َت  ُم  )

هرفوتسم

ص 81) هرمع ، ماکحا   ) تسا صخشم  مالعَا  اب  ریرش  مان  هب  یلحم  رد  یلیم  هن  رد  هنارعج  قیرط  رد  هکم )  ) مرح دح  ِر ) َت ف  ُم  )

دجسم

هرجش دجسم  ك )  ) رگید مان  هنیدم . دجاسم  رابآ  ( 1)

میهاربا دجسم 

میهاربا مان  هب  تسا  یـصخش  مان  زا  رثأتم  یلقن  هب  سیبقوبا  هوک  يالاب  رد  تسا  يدجـسم  هرمن 2 . دجسم  ك )  ) نامه هکم 1 . دجاسم  زا 
راد يانب  تلع  هب  دجسم  نیا  دندناوخ . یم  زامن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  اج  نیا  رد  تسیز . یم  ناکم  نیا  رد  هک  یـسیبق 

. دیدرگ بیرخت  اه  يدوعس  طسوت  هفایضلا 

میهاربا دجسم 

نارود رخاوا  ات  هک  دش  هتخاس  میهاربا  ما  هبرـشم  رد  هک  تسا  يدجـسم  میهاربا . ما  هبرـشم  دجـسم  میهاربا ، ما  دجـسم  هنیدم ، دـجاسم  زا 
. تسا هدمآ  رد  يا  هبورخم  تروصب  نونکا  دوب و  لماک  هجوت  دروم  ینامثع 

رکبوبا دجسم 

انب یلبق  لحم  رد  یلعف  دجسم  هدش . هدای  نآ  زا  دعب  هب  موس  نرق  زا  یخیرات  رداصم  رد  هلفسم و  هقطنم  رد  تسا  يدجسم  هکم  دجاسم  زا 
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. تسا رتم  دودح 200  مارحلا  دجسم  ات  نآ  هلصاف  هدش و 

رکبوبا دجسم 

تسا و هعبس  دجاسم  زا  بازحا و  هوزغ  یتایلمع  هقطنم  رد  علس  هوک  هنماد  رد  رهش  یبرغ  لامـش  رد  تسا  يدجـسم  . 1 هنیدم . دجاسم  زا 
رکبوبا دنیوگ  همامغ . دجسم  زا  رت  نییاپ  تسا  يدجسم  . 2 دراد . یمسر  تعامج  ماما  تسا و  نآ  برغ  تهج  رد  ناملس  دجـسم  زا  دعب 

رد ینامثع  دومحم  ناطلس  تسا و  زیزعلادبع  نبرمع  زا  دجـسم  هیلوا  يانب  دروآ . یم  ياج  هب  دیع  زامن  ناکم  نیا  رد  شتفالخ  نارود  رد 
اب  ) هرونم هنیدم  همظعم و  هکم  یمالسا  راثآ  خیرات و  دجاسم : یفرعم  رد  هدافتـسا  دروم  عبانم  دیجملا 1 . دبع  ناطلس  يرمق و  لاس 1254 

نیمرح يامنهار  نیفیرـش ؛ نیمرح  هرونم ؛ هنیدم  فلتخم ،) ياه  هرامـش   ) جـح تاقیم  مهـس ) نیرتشیب  اب   ) یـسانش هنیدـم  مهـس ) نیرتشیب 
جح زا  لـبق  یحو ؛ نیمزرـس  نکاـما  رد  يریـس  هبیط ؛ هنیدـم  همظعم و  هکم  رد  جاـجح  ياـمنهار  هنیدـم ؛ هکم و  یمالـسا  راـثآ  نیفیرش ؛

ار نآ  يرمق  يرجه  لاس 1267  رد  ینامثع  هبیط و ... هنیدم  همظعم و  هکم  ییایفارغج  خیرات  جح ؛ رارسا  هفسلف و  هلبق ؛ نایهار  اب  دیناوخب ؛
. دندرک ریمعت  انب و  دیدجت 

رذوبا دجسم 

ًادیدج يوبن و  دجسم  لامش  زا  يرتم  دودح 500  هلصاف  رد  رذوبا  عراشرد  عقاو  رهش  لامـش  تهج  رد  تسا  يدجـسم  هنیدم . دجاسم  زا 
دجـسم نیا  نتفرگ  رارق  لیلد  هب  يراذگمان  نیا  دیاش  رذوبا . . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  یتاهج  هب  دجـسم  نیا  دـندرک . انب  ون  زا  ار  نآ 

یغاـب بنج  رد  هک  نآ  تلع  هب  ریحب . . 2 تسا . هدوب  فورعم  هباحـص  يرافغ  رذوبا  هناخ  اجنیا  یلقن  هب  دـشاب و  مان  نیمه  هب  یناـبایخ  رد 
زامن لحم  نیا  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  دنیوگ  هدجـس . . 3 تسا . هدـش  شومارف  نامز  رورم  هب  مان  نیا  مان . نیا  هب  هدوب 

ادخ دنتسرف ، دورد  نم  رب  سک  ره  داد  هدژم  نم  هب  لیئربج  دندومرف  دهـشت  زا  سپ  راب  کی  دنا و  هدروآ  ياج  هب  ینالوط  ياه  هدجـس  اب 
. داتسرف دهاوخ  دورد  وا  رب 

رایبا دجسم 

هرجش دجسم  ك )  ) رگید مان  هب  هنیدم  دجاسم  زا  َا ) )

بعک نب  یبا  دجسم 

نب یبا   » هب قلعتم  عیقب  ناتسربق  لخاد  رد  دوب  يدجسم  عیقب  دجـسم  هلیدج . ینب  دجـسم  هب  تسا  موسوم  زین  و  هنیدم . دجاسم  زا  ّي ) َب  ُا  )
برغ و تمـس  رد  راـهطا  همئا  روبق  يور  هب  ور  ًاـبیرقت  نآ  ناـکم  نینمؤملا . ریما  ياـفواب  ناراـی  زا  هللا و  لوسر  گرزب  هباحـص  زا  بعک »

تموکح دـنتفگ ) یم  مه  عیقبلا  دجـسم  ار  نآ  اذـل  و   ) تسا هدوب  عیقب ) ینوـنک  یلـصا  برد  زا  رت  نییاـپ   ) عـیقب یبرغ  هراوـید  هب  لـصتم 
رد دوجوم  ياه  هاـگراب  دـبنگ و  بیرخت  زا  سپ  يدوعـس  نارود  رد  نکیل  داد  رارق  نآ  يارب  یبارحم  دومن و  اـنب  دـیدجت  ار  نآ  یناـمثع 

. دش ناسکی  نیمز  اب  بیرخت و  دوب ) هدرازگ  زامن  رایسب  نآ  رد  ربمایپ  هک   ) دجسم نیا  عیقب ، یبرغ  راوید  يزاسزاب  رد  عیقب و 

هباجا دجسم 

یلص ) ادخ لوسر  دنا  هدروآ  هدباعم . نادیم  کیدزن  حطبا و  عراش  رد  رهش  لامش  رد  عقاو  روهشم  تسا  يدجـسم  هکم . دجاسم  زا  ِب ) ِا  )
ناخروم یخرب  تسین و  تسد  رد  یعالطا  نآ  نیتسخن  يانب  زا  دـندرازگ  زامن  اج  نیا  رد  فیاط  هب  تمیزع  ماگنه  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
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دندرک و بارخ  ار  دجـسم  یمیدق  نامتخاس  يرمق  لاس 1394  رد  دنا . هتشاد  بوسنم  ترـضح  نآ  رـصع  هب  هدرک و  دای  نآ  زا  موس  نرق 
. دش هتخاس  يرتم  یتحاسم 400  رد  یلبق  لحم  نامه  رد  دیدج  يانب 

هباجا دجسم 

لامش رد  و  لصیف ) کلم   ) نیتس عراش  رد  عیقب  یقرـش  بناج  رد  تسا  يدجـسم  بازحا 2 . دجـسم  ك )  ) رگید مان  هنیدم 1 . دجاسم  زا 
زین هزورما  هدش و  يزاس  زاب  انب و  ون  زا  ینامثع  نارود  رد  دجـسم  نیا  تسا . عقاو  نآ  يرتم  یبیرقت 650  هلصاف  رد  يوبن و  دجسم  یقرش 
نب دهف  کلم  فلا : تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  یتاهج  هب  دجـسم  نیا  تسا . هدش  هتخاس  للجم  گرزب و  ًاتبـسن  هتـشگ و  دیدجت  نآ  يانب 

هاگرد زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  ياعد  تباجا  ار  نآ  تهج  هباجا ؛ ب : دش . انب  دـیدجت  نامز  نیا  رد  نوچ  زیزعلا ؛ دـبع 
(1) هطقن نیا  رد  هلهابم  نایرج  عوقو  تلع  هب  هلهابم ؛ ج : دنا . هدرک  رکذ  یهلا 

دحا دجسم 

( یقرش لامـش  رد   ) دحا يادهـش  رازم  اب  رتمولیک  دودح 5/1  هک  هوک  هب  هدـیبسچ  تسا  یکچوک  دجـسم  تسا . هنیدـم  دـجاسم  زا  ُح ) ُا  )
رد دـندومرف . هماقا  اج  نیا  رد  ار  دـحا  دربن  زور  رـصع  رهظ و  زامن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  اه  هتـشون  قبط  دراد . هلـصاف 

هدـنامن و یقاب  نآ  بارخ  ياه  هراوید  زج  يزیچ  نونکا  داـهن و  یناریو  هب  ور  ناـمز  رورم  هب  یلو  دـش  ریمعت  دجـسم  نیا  یناـمثع  نارود 
. دحا رد  ندوب  عقاو  تلع  هب  دحا ، . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  یتاهج  هب  دجسم  نیا  تسا . هدش  هدیـشک  ینهآ  يراصح  زین  نآ  فارطا 
رب یکردـم  لیلد و  اذا 1 . اونمآ  نیذـلا  اـهیا  اـی   » هیآ لوزن  تهج  هب  یلقن  هب  خـسف ، . 3 دـحا . هوک  هب  ندوب  لصتم  تلع  هب  دـحا ، لـبج  . 2

دییأت دروم  ناوت  یمن  ار  يدجسم  نینچ  دوجو  یخیرات  یثیدح و  رظن  زا  هدماین و  تسد  هب  تنس  لها  هعیش و  زا  معا  هلهابم  دجسم  دوجو 
یف اوحسفت  مکل  لیق  یمجن .) قداص  دمحم  ياقآ  هتشون  هلهابم ، دجسم  ای  هباجالا  دجـسم  هلاقم  جح ش 41 ص 123 ، تاقیم  . ) داد رارق 

هلداجم 11) « ) سلاجملا

مارحا دجسم 

هرجش دجسم  ك )  ) رگید مان  هنیدم . دجاسم  زا  ِا ) )

بازحا دجسم 

زا دیاب  نآ  هب  ندیسر  يارب  و   ) علس هوک  یبرغ ) لامـش  رد   ) هطقن نیرت  عفترم  رد  عقاو  تسا  هعبـس  دجاسم  هلمج  زا  هنیدم و  دجاسم  زا  َا ) )
ریزو طسوت  يرجه  لاس 565  رد  يرامعم و  تمرم و  يرجه  لاس 88  هب  زیزعلادبع  نبرمع  طسوت  دجسم  نیا  تفر ) الاب  ینالوط  ياه  هلپ 

رتم دودح 24  دجـسم  نیا  تخادرپ . نآ  نارمع  هب  زین  ینامثع  تموکح  دـش و  انب  دـیدجت  اجیهلا » یبا  نب  نیـسح  نیدـلا  فیـس   » یمطاف
لها تایاور  رد  تسا . نحـص  ياراد  یلامـش  تمـسق  رد  ناتـسبش و  ياراد  هلبق )  ) یبونج تهج  رد  دراد . عاـفترا  رتم  تحاـسم و 3  عبرم 

هک تهج  نآ  زا  بازحا ، . 1 دراد : ییاه  مان  یتاهج  هب  دجسم  نیا  تسا . هتفرگ  رارق  شرافس  دیکأت و  دروم  اج  نیا  رد  ندناوخ  زامن  تیب 
هتفرگ رارق  علس  هوک  زا  يرتالاب  عافترا  رد  دجاسم  رگید  هب  تبسن  هک  تهج  نآ  زا  دیاش  یلعا ، . 2 دش . انب  بازحا  هوزغ  دادیور  لحم  رد 

( دودـبع نـبرمع  رب  یلع  ترـضح  يزوریپ  و   ) گـنج رد  يزوریپ  يارب  ار  شربماـیپ  ياـعد  دـنوادخ  هـک  تـهج  نآ  زا  هباـجا ، . 3 تسا .
.5 دـیدرگ . رفح  قدـنخ  هنیدـم  هب  رافک  دورو  زا  يریگولج  تهج  هوزغ  دادـیور  لحم  رد  هک  تهج  نآ  زا  قدـنخ ، . 4 دومرف . باجتسم 
حـتف و ربخ  دـنوادخ  اـی  درک و  حـتف  بلط  مالـسا  هاپـس  يارب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  اـج  نیا  رد  هک  تهج  نآ  زا  حـتف ،
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(1 .) دیدرگ لزان  ناکم  نیا  رد  حتف  هروس  هک  تساج  نآ  زا  یخرب  لقن  هب  دیناسر و  ترضح  نآ  هب  لحم  نیا  رد  ار  مالسا  هاپس  يزوریپ 

ءاقستسا دجسم 

همامغ دجسم  ك )  ) رگید مان  ِت ) ِا  )

تحارتسا دجسم 

حارتسم دجسم  ك )  ) رگید مان 

یلعا دجسم 

. تسا یسراف  ناملس  دجسم  . 2 ص 318 ) يرقلا ، ما  يوس  هب  . ) تسا بازحا  دجـسم  . 1 لقن : فالتخا  هب  هنیدم )  ) هعبـس دجاسم  زا  الَا ) )
ص 73) یحو ، نکاما  رد  يریس  )

یصقالا دجسم 

هک تسا  يدجسم  یـصقالا  دجـسم  لیئارـسا 1 ) ینب   ) یـصقالا دجـسملا  یلا  مارحلا  دجـسملا  نم  الیل  هدبعب  يرـسا  يذلا  ناحبـس  اصَا ) )
دجـسم مارحلا و  دجـسم  دـنهد و  یم  رـس  نیبصاغ  نیزواـجتم و  لاـگنچ  زا  ار  نآ  ییاـهر  داـیرف  جـح  مسوم  رد  مارحلا  هللا  تیب  جاـجح 

یم هدروآ  ياج  هب  زامن  سدقملا ) تیب   ) یصقالا دجـسم  يوس  هب  هبعک ، ندش  هلبق  زا  لبق  ات  هک  تهج  نآ  زا  دنیوگ  نیتلبق »  » ار یـصقالا 
( رترود « ) یصقا  » هکم زا  نآ  يرود  رابتعا  هب  یلقن  هب  دشاب و  یم  سدقملا  تیب  دیجم  نآرق  رد  روکذم  یصقالا  دجـسم  ظفل  زا  دارم  دش .

نیا هک  دنا  هتفگ  اذل  و   ) دیدرگ فصو  دجـسم »  » ناونع هب  دش  دهاوخ  نیملـسم  گرزب  دـجاسم  زا  ًادـعب  هک  نآ  رابتعا  هب  دـش و  هدـناوخ 
؛ دوش یم  هدرب  راک  هب  یخیرات  سدـقم و  يانب  ود  هب  قالطا  يارب  یـصقالا  دجـسم  مان  هزورما  تسا . دـیجم  نآرق  تازجعم  هلمج  زا  دوخ 

هیلع ) نامیلس ترـضح  دراد و  رارق  نآ  يور  رب  فیرـش  مرح  هک  تسا  يا  هرخـص  سدقم ؛ هرخـص  . 1 يدجسم : يارب  يا و  هرخـص  يارب 
جارعم بش  رد  هللا  لوسر  ینیمز  هاگلزنم  نیرخآ  تایاور  ساسا  رب  هک  يا  هرخـص  تخاس . نآ  يور  رب  ار  ناـیدوهی  دـبعم  نیلوا  مالـسلا )

هک رمع  دجسم  ياج  رد  یلقن  هب  و   ) ناورم نب  کلملادبع  ار  دجسم  نیا  هرخصلا . ۀبق  بونج  رد  تسا  يدجسم  یصقالا ؛ دجـسم  . 2 دوب .
زا دش و  انب  دیدجت  خیرات  لوط  رد  اهراب  یـصقالا  دجـسم  دناسر . نایاپ  هب  ار  نآ  دیلو  شرـسپ  هدرک و  ثادحا  دش ) انب  سدق  حتف  ماگنه 

دجسم راهچ  زا  یکی  تایاور  یخرب  رد  یصقالا  دجـسم  دیدرگ . انب  ون  زا  یبویا  نیدلا  حالـص  طسوت  يرمق  يرجه  لاس 1187  رد  هلمج 
و هام 1348 1 . دادرم  اب 30  ربارب  يدالیم  توا 1969  رد 21  و   ) دراد يا  هداعلا  قوف  باوث  نآ  رد  زامن  هک  تسا  یتمظع  اب  تلیـضف و  رپ 

نیبصاـغ تسد  هب  یمیظع  يزوس  شتآ  یـسمش  تسا . هکم  حـتف  هیبیدـح و  حلـص  هب  طوبرم  حـتف  هروس  هک  دـنا  هتفگ  باوـج  رد  یخرب 
(. دمآ راب  هب  يا  هدمع  تراسخ  داد و  يور  یصقالا  دجسم  رد  تسینویهص 

میهاربا ما  دجسم 

میهاربا دجسم  ك )  ) نامه هنیدم . دجاسم  زا 

نادجسم

( همان تغل  . ) هنیدم دجسم  هکم و  دجاسم  ِج ) َم  )
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رمق قاقشنا  دجسم 

رمقلا قش  دجسم  ك )  ) نامه

ریحب دجسم 

رذوبا دجسم  ك )  ) نامه

عئادب دجسم 

عرد دجسم  ك )  ) نامه

هلغب دجسم 

هللا یلـص  ) ادخ لوسر  هک  دنا  هدروآ  زیزعلادبع . کلم  نابایخ  يرتم  رد 500  عیقب  قرـشم  رد  تسا  يدجـسم  هنیدم . دجاسم  زا  ِل ) َغ  َب  )
تشادرارق یفاکش  گنس  نیا  رب  دندومن و  نآرق  تئارق  دنتـسشن و  ناکم  نیا  رد  یگنـس  رب  دندرازگ و  زامن  اج  نآ  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع 

يرمق يرجه  لاس 603  رد  رصم  کلم  دنتشاذگ . یم  نآ  رد  باتفآ  رطاخ  هب  ار  دوخ  كرابم  رس  گنس  نیا  رب  هیکت  نمـض  ترـضح  هک 
زا رفظ  ینب  هب  قلعتم  نوچ  رفظ ؛ ینب  . 1 دراد : ییاه  مان  یتاهج  هب  دجسم  نیا  دش . بیرخت  ریخا  تموکح  رد  درک و  ریمعت  ار  دجـسم  نیا 

لزان ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) لوسر ترـضح  رب  اج  نیا  رد  هدـئام  هروس  هک  تهج  نآ  زا  یلقن  هب  هدـئام ؛ . 2 تسا . هدوب  سوا  هلیبـق 
نآ هلغب  نفد  ناکم  اج  نیا  هک  نیا  ای  هدنام و  گنس  نآ  رب  ربمایپ  رتسا )  ) هلغب ياپ  ياج  لقن  قبط  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هلغب ؛ . 3 دیدرگ .

. تسا هدوب  ترضح 

عیقب دجسم 

بعک نب  یبا  دجسم  ك )  ) نامه

لالب دجسم 

اهدعب دومرف و  هماقا  دیع  زامن  نآ  رد  يرجه  متفه  لاس  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هک  يدجـسم  هنیدم . دجاسم  زا  َب ) )
لالب مان  هب  يدجسم  لالب  رازاب  رد  نونکا   ) دیدرگ بیرخت  یلعف  تموکح  طسوت  دجسم  نیا  دش . يراذگمان  ناشیا  يافو  اب  نذؤم  مان  هب 

. دراد دوجو  هچرازاب  یناقوف  هقبط  رد 

لالب دجسم 

یم ناذا  الومعم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  نذؤم  لالب  ناکم  نیا  رد  سیبقوبا . هوک  يـالاب  رد  يدجـسم  هکم ، دـجاسم  زا 
رمقلا قش  دجسم  لالب و  دجسم  یضعب  دش . هتخاس  يا  هقبط  نیدنچ  رصق  شیاج  هب  بیرخت و  اه  يدوعـس  نارود  رد  دجـسم  نیا  تفگ .

. دنناد یم  یکی  ار 

هلیدج ینب  دجسم 
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. بعک نب  یبا  دجسم  ك )  ) نامه ِل ) َج  )

قیرز ینب  دجسم 

دندرازگ زامن  نآ  رد  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هخانم . نابایخ  رد  عقاو  مالسلا  باب  لباقم  رد  دوب  يدجسم  هنیدم . دجاسم  زا 
. دیدرگ بیرخت  ریخا  تموکح  رد  یبنلا  دجسم  فارطا  هعسوت  رد  دجسم  نیا  دندناوخ . نآرق  و 

هدعاس ینب  دجسم 

رارق یمیحس  نابایخ  رد  یبنلا  دجسم  یبرغ  لامش  رد  و  هعاضب ) هاچ  کیدزن   ) هدعاس ینب  رد  عقاو  دوب  يدجـسم  هنیدم . دجاسم  زا  ِد ) ِع  )
دجسم فارطا  هعسوت  رد  دجـسم  نیا  دندناوخ . نآرق  دندرازگ و  زامن  نآ  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دنا  هتـشون  تشاد .

. دیدرگ بیرخت  ریخا  تموکح  رد  یبنلا 

ملاس ینب  دجسم 

هعمج دجسم  ك )  ) نامه ِل ) )

هملس ینب  دجسم 

نیتلبق دجسم  ك )  ) نامه

رفظ ینب  دجسم 

هلغب دجسم  ك )  ) نامه َف ) َظ  )

هکتاع ینب  دجسم 

هعمج دجسم  ك )  ) نامه ِك ) ِت  )

يدع ینب  دجسم 

هغبانلا راد  دجسم  ك )  ) نامه َّي) َع  )

یعوب دجسم 

سمشدر دجسم  ك )  ) نامه

تعیب دجسم 

هتخاس یسابع  روصنم  نامرف  هب  هک  هبقع  هرمج  کیدزن  ینم  يادتبا  رد  تسا  يدجـسم  نج 2 . دجسم  زا  ك )  ) نامه هکم 1 . دجاسم  زا 
؛ تعیب فلا : تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  یتاهج  هب  دجسم  نیا  تسا . هبورخم  نونکا  دیدرگ و  ریمعت  یـسابع  رـصنتسم  طسوت  اهدعب  دش و 
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تهج زا  هبقع ؛ ب : اـج . نیا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوـسر  اـب  برثـی  یلاـها  برحلا  تعیب  ءاـسنلا و  تعیب  عوـقو  تهج  زا 
. هبقع نیا  رد  تعیب  نتفرگ  تروص 

ربمایپ دجسم 

یبنلا دجسم  ك )  ) نامه

يوقت دجسم 

هب هک  هدـش  لزان  هبوت 108 ) « ) موی لوا  نم  يوقتلا  یلع  سـسا  دجـسمل   » هفیرـش هیآ  نآ  قـح  رد  هک  تسا  يدجـسم  هنیدـم . دـجاسم  زا 
تسا يدجاسم  همه  . 4 دشاب . یم  یبنلا  دجسم  ابق و  دجسم  ود  ره  . 3 رتشیب ) لامتحا  هب  . ) تسابق دجسم  یبنلا 2 . دجسم  . 1 لقن : فالتخا 

، كرادم اب  یـسراف  هقف  همان ؛ تغل  ص 9 ؛ یسانش ج 1 ، هنیدم  هنومن ؛ ریـسفت  ص 245 ؛ ریبج ، نبا  همانرفـس  . ) دوش انب  اوقت  ساـسا  رب  هک 
ص 232)

میعنت دجسم 

مارحلا دجـسم  يرتمولیک  دنچ  هلـصاف  هب  هکم و  هب  هنیدم  یلـصا  هداج  رد  هکم و  یبرغ )  ) لامـش رد  مرح  هقطنم  رد  هکم  دـجاسم  زا  َت ) )
مارحا نودب  یسک  دعب  هب  دجسم  نیا  زا  دشاب . یم  هکم  رهش  هب  لصتم  نونکا  هک  تسا  مرح  دودح  دجاسم  نیرت  کیدزن  زا  تسا و  عقاو 

ياه 645 و لاس  رد  تخاس . يدبنگ  نآ  هاچ  رب  دومن و  میمرت  يرجه  لاس 240  رد  هکم  یلاو  ار  دجسم  نیا  درادن . ار  هکم  هب  دورو  قح 
رتم دودح 1200  یتحاسم  اب  ياه  يدوعـس  طسوت  يرمق  لاس 1398  رد  دش و  میمرت  دجـسم  نیا  زین  يرمق  يرجه  678 و 918 و 1011 
یم مه  هرمع  دجـسم  ار  میعنت  دجـسم  دیدرگ . نامتخاس  دـیدجت  ابیز  دـیدج و  رایـسب  ییانب  اب  ریخا  هعـسوت  رد  دـیدرگ و  يزاسزاب  عبرم 

« میعن  » و تسار ) تمـس  رد  « ) معان  » مان هب  هوک  ود  نایم  ای  تسا ؛ نامعن »  » شمان هقطنم  نیا  نوچ  میعنت ؛ . 1 اه : هیمست  هجو  نیا  اب  دنیوگ .
هرمع تاقیم  اج  نیا  نوچ  هرمع ؛ . 2 تسا . هدش  هتخانـش  هیداب  رد  هک  تسا  یتخرد  مان  میعنت »  » ای دراد ، رارق  پچ ) تمـس  رد  « ) معنم  » ای

( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  یلقن  هب  و  دنوش ) یم  مرحم  دجـسم  نیا  رد  رتشیب  هکم  زا  هدرفم  هرمع  ماجنا  يارب  و   ) تسا هدرفم 
(. دنتخاس ار  دجسم  ترضح  نآ  مارحا  ناکم  رد  اذل  و   ) دندش مرحم  میعنت  زا  هرمع  تهج 

ایانث دجسم 

یقرش لامش  يرتم  رد 200   ) دحا هوک  یکیدزن  رد  دوب  یکچوک  دجـسم  هدـش . دای  زین  ایانثلا  ۀـبق  مان  هب  نآ  زا  هنیدـم و  دـجاسم  زا  َث ) )
اهدعب دجـسم  نیا  تسکـش . هطقن  نیا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  نادند  دحا  هوزغ  رد  دـنا  هتـشون  دـحا ) يادهـش  رباقم 

یم هدهاشم  دحا  هوک  هنماد  رد  دجـسم  نیا  بورخم  ياه  هراوید  دنیوگ  دیدرگ . مدـهنم  نامز  رورم  هب  دوب و  دـبنگ  ياراد  دـش و  هتخاس 
. دوش

دحا لبج  دجسم 

دحا دجسم  ك )  ) ای َب ل ) َج  )

هامرلا لبج  دجسم 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 651 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


نینیعلا لبج  دجسم  ك )  ) ای ُّر ) ُل  َّب  َج  )

نینیعلا لبج  دجسم 

ریت هاجنپ  هاگتدابع  ای  هاگ و  رگنس  رد  هک  نینیع  هوک  یقرش  تمـس  رب  دوب  يدجـسم  دراد . مان  مه  هامرلا  لبج  هنیدم . دجاسم  زا  َن ) َع  ْل  )
نیب زا  ًابیرقت  یهجوت  یب  رثا  رد  نامز و  رورم  هب  یلو  میمرت  ینامثع  نارود  رد  دجـسم  نیا  دش . هتخاس  دـحا  هوزغ  رد  مالـسا  هاپـس  زادـنا 

. تسا هدنامن  یقاب  يزیچ  نآ  یتشخ  هاتوک و  ياهراوید  زج  نونکا  تفر و 

هفحج دجسم 

. تسا تاقیم  هک  هفحج  رد  عقاو  دجسم  ِف ) ُج  )

هنارعج دجسم 

( یقرش  ) لامش بناج  رد  هکم و  يرتمولیک  دودح 29  یلقن  هب  فیاط ) هکم و  نیب   ) تسا هکم  مرح  هقطنم  دـجاسم  زا  ِن ) ّر  ِع  ِج  ( ) ِن ِج  )
هنارعج رد  يرجه  متشه  لاس  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  نتـسب  مارحا  زا  یتایاور  تسا و  هدرفم  هرمع  تاقیم  هنارعج  نآ .

هدش دراو  يدایز  تایاور  شتلیـضف  رد  هک  تسا  يدجاسم  زا  یکی  دراد  رارق  مرح  طخ  زاغآ  رد  هک  هنارعج  دجـسم  تسا . هدـیدرگ  لقن 
نآ يانب  رد  ریبز  نبا  سپـس  تخاـسب . نآ  درگ  رب  يراوید  ندیـشک  اـب  هللا  لوسر  مارحا  ناـکم  رد  شیرق  زا  یکی  ار  دجـسم  نیا  و  تسا .
زاب دنه  دابآردیح  ناهاش  زا  یکی  طسوت  يرمق  يرجه  لاس 1263  رد  هلمج  زا  تفرگ  رارق  میمرت  هعسوت و  دروم  دعب  راودا  رد  دیشوک و 

. دیدرگ يزاسزاب  عبرم ) رتم  تحاسم 1600  رد   ) اه يدوعس  طسوت  يرمق  دعب 1384  لاس 1370 و  رد  دش و  يزاس 

هعمج دجسم 

قبط تسا . عقاو  هنیدم  ابق و  نیب  تسا . موسوم  زین  انونار ) يداو   ) يداو دجـسم  هکتاع و  دجـسم  ملاس و  ینب  دجـسم  هب  هنیدم . دـجاسم  زا 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  ترجاهم  ریـسم  رد  هک  دـیدرگ  هماقا  هطقن  نیا  رد  مالـسا  خـیرات  رد  هعمج  زامن  نیلوا  اـه  هتـشون  یخرب 

اب اهدعب  تشاد و  کچوک  یفقـس  دوب و  هدش  هتخاس  تشخ  لگ و  زا  دجـسم  نیا  تشاد . رارق  فوع  نب  ملاس  ینب  هلیبق  نایم  رد  ملـسو )
هتخاس ییابیز  دجـسم  نآ  ياج  هب  اه  يدوعـس  هزورما  دش . انب  ساسا  زا  رت و  گرزب  یکدنا  ینامثع  هرود  رد  دیدرگ و  انب  دیدجت  گنس 

دجـسم زاب ، ياضف  رد  هعمج  دجـسم  لباقم  رد  . ) تسا هدوب  اـج  نیا  رد  هبعک  هب  سدـقملا  تیب  زا  هلبق  تشگرب  هک  دـندقتعم  یخرب  دـنا .
( دشاب یم  هعمج  دجسم  دندقتعم  یخرب  هک  تسه  یکچوک 

نج دجسم 

. بلاطوبا ناتسربق  يرتم  دودح 200  نوجح  هقطنم  رد  مارحلا  دجـسم  نابایخ  قرـشم  رد  عقاو  تسا  یخیرات  يدجـسم  هکم و  دـجاسم  زا 

. هطقن نیا  رد  نج  هروس  تایآ  لوزن  تلع  هب  نج ؛ . 1 دش . هدناوخ  ییاه  مان  هب  یتاهج  هب  تشاد و  دوجو  يرجه  مود  نرق  رد  دجسم  نیا 
سرح تاـقالم  فقوت و  تلع  هب  سرح ؛ . 3 هطقن . نیا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  اب  نج  هفیاط  تعیب  تلع  هب  تعیب ؛ . 2

. هطقن نیا  رد  هکم  فلتخم  قطانم  هنابش ) ياه  یتشگ  )

هیبیدح دجسم 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 652 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


؛ هیبیدح . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  یتاهج  هب  دـش و  هتخاس  مود  هفیلخ  ناـمز  رد  هک  تسا  هکم  مرح  هقطنم  دـجاسم  زا  ِّي ) ( ) ِي َد  َح  )
ياـنب نیا  ترواـجم  رد  هزورما  . ) دـش هتخاـس  ناوضر  تعیب  لـحم  رد  هک  نآ  تلع  هب  ناوضر ؛ . 2 هیبیدـح . لحم  رد  ندـش  عقاو  تلع  هب 

( دنا هتخاس  هیبیدح  مان  هب  يدیدج  دجسم  یمیدق 

مارحلا دجسم 

هتسناد مرح ) ای   ) هکم هیآ  دنچ  رد  ار  مارحلا  دجـسم  زا  دارم  نیرـسفم  هرقب 191 )  ) هیف مکولتاقی  یتح  مارحلا  دجـسملا  دنع  مهولتاقت  و ال 
ص 598) نآرق ، مالعا  ص 26 ؛ هکم ، خیرات  ص 140 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) دنا

مارحلا دجسم 

عبرم یبـیرقت  لکـش  هب  هتـشگ و  عقاو  رهـش  طـسو  رد  هک  تسا  همظعم  هکم  دـجاسم  زا  هرقب 144 )  ) مارحلا دجـسملا  رطـش  کهجو  لوف 
اه لقن  یخرب  قبط  تسا . رت  نییاـپ  رتم  یلا 3  زا 5/1  فلتخم  تاهج  رد  فارطا  ياه  نابایخ  حطـس  هب  تبـسن  نآ  فک  هدوب و  لیطتـسم 

هیلع ) نأشلا میظع  ربمایپ  میهاربا  ترـضح  تسد  هب  هبعک  يانب  اـب  نآ  خـیرات  یلو  تسا  نیمز  يور  هدـش  اـنب  دجـسم  نیلوا  مارحلا  دجـسم 
فاوط و تهج  نآ  فارطا  رد  ار  ییاضف  تخاسب  ار  هبعک  دـیحوت ، يدانم  لوسر  نآ  هک  ناـمز  نآ  دـنیوگ  یم  دوش . یم  زاـغآ  مالـسلا )
رد . 1 هک : دـنا  هدروآ  دجـسم  نیا  یمالـسا  هقباس  دروم  رد  اما  دـشاب . یمن  مولعم  یتسرد  هب  نآ  هزادـنا  لکـش و  اما  تفرگ  رظن  رد  زاـمن 

ار فارطا  ياه  هناـخ  مود  هفیلخ  يرجه ، لاس 17  . 2 تشادن . يراوید  لوا  هفیلخ  هرود  ات  دوب و  دودحم  رایـسب  دجـسم  نیا  ربمایپ ، نامز 
لاس 26 . 3 دش . هتشاذگ  راک  ییاه  برد  دیشک و  شرود  هب  ناسنا  تماق  زا  رتمک  عافترا  هب  یهاتوک  راوید  دومن و  دجـسم  وزج  دیرخ و 

راک ریبز  نب  هللادبع  يرجه ، ای 66 )  ) لاس 64 . 4 دیدرگ . انب  ناتسبش  نآ  فارطا  رد  داد و  شیازفا  ار  دجـسم  نحـص  موس  هفیلخ  يرجه ،
زا یفقـس  نآ  يارب  درک و  رتدـنلب  ار  دجـسم  ياهراوید  يوما  هفیلخ  کلملا  دـبع  يرجه ، ای 74 )  ) لاس 73 . 5 داد . همادا  ار  موـس  هفیلخ 

دجـسم همیمـض  شدـنزرف  وا و  ناـمز  رد  زین  هودـنلاراد  زا  یـشخب  و   ) دومن هدافتـسا  ـالط  زا  اـه  نوتـس  نییزت  رد  تخاـسب و  جاـس  بوچ 
نوتس راب  نیتسخن  يارب  دوزفا و  دجسم  نحص  هب  دز و  تسد  دجـسم  میمرت  هب  کلملادبع  نب  دیلو  يرجه ، ای 91 )  ) لاس 88 . 6 دیدرگ .)

هاگ نآ  تخاسب و  تشاد  رارق  نیرمرم  ياه  هیاپ  ياه و  نوتس  رب  هک  يا  هچراپکی  فقس  نآ  يارب  دروآ و  مارحلا  دجسم  هب  نیرمرم  ياه 
درب راک  هب  یشاک  مارحلا  دجسم  رد  راب  نیلوا  يارب  درک و  شرفگنس  ار  دجسم  حطس  دیناشوپ . ار  نآ  هدش  نییزت  هتسارآ و  جاس  پوچ  اب 

یشاک هب  دوزفا و  دجسم  تحاسم  رب  برغ  لامش و  تمسق  رد  یـسابع  روصنم  يرجه ، لاس 137  . 7 دومن . انب  ییاه  هفرغ  اـه و  هرگنک  و 
، يرجه ( 161 ای  ) لاس 160 . 8 دیماجنا .) لوط  هب  لاس 140  ات  هک   ) تخاسب فارطا  رد  ییاه  قاور  دومن و  مادـقا  دجـسم  نییزت  يراـک و 

بارخ هورم ) افص و  یعس  لحم   ) یعسم مارحلا و  دجسم  نیب  ياه  هناخ  مامت  ًابیرقت  دومن . مادقا  دجسم  میمرت  هعـسوت و  هب  یـسابع  يدهم 
اه نوتـس  نیا  رب  دـش و  اپ  رب  يدایز  نیرمرم  ياه  نوتـس  تشگ و  هدوزفا  اهرد  هب  دـش و  هتخاـس  دجـسم  فارطا  رد  ییاـهقاور  دـیدرگ و 

دومن و لیمکت  ار  ردپ  راک  هلابند  یسابع  يداه  دیدرگ و  عقاو  دجسم  طسو  رد  هبعک  هعسوت ، نیا  اب  دنتخاس و  لکـش  يدبنگ  ياه  فقس 
رد  ) يدجسم هب  ار  هودنلا  راد  دز و  تسد  تاریمعت  زا  يا  هراپ  هب  یـسابع  دضتعم  يرجه ، ای 284 )  ) لاس 280 . 9 دوزفا . دجسم  نحص  هب 

، يرجه لاس 803  . 11 داد . هعسوت  یبرغ  بناج  زا  ار  نحـص  یـسابع  ردتقم  يرجه ، لاس 306  . 10 دومن . لیدبت  مارحلا ) دجـسم  لخاد 
ار دجسم  موس  کی  بیرق  لاس 802  يزوس  شتآ  هک  ارچ   ) داد دجسم  زا  یتمسق  يانب  دیدجت  هب  نامرف  رصم  هاشداپ  ( 1) قوقَرب نب  رصان 
هب يرجه  لاس 807  ات  اهقاور  فقـس و  شوپ  پوچ  یلو  دیـسر  مامتا  هب  لاس 804  رد  انب  دـیدجت  نیا  تفرگ ) ارف  یماش  نکر  بناـج  زا 
مود میلس  ناطلس  يرجه ، لاس 979  دوزفا 13 . دجسم  تانییزت  رب  رـصم  یجرب  کیلامم  زا  يابتیاق  يرجه ، لاس 873  . 12 دیماجنا . روط 
هبق هب  لدب  ار  دجسم  رگید  بناوج  بناج و  نیا  یبوچ  فقـس  داد و  دوب  مادهنا  هب  ور  هک  دجـسم  یقرـش  قاور  بیرخت  هب  نامرف  ینامثع 
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لاس 990 . 15 دـیناسر . نایاپ  هب  ار  میلـس  ناطلـس  راک  هلاـبند  یناـمثع  موس )  ) دارم ناطلـس  يرجه ، لاس 984  . 14 دـندومن . یتشخ  ياه 
قاور يوررب  راومه  فقـس  کی  ياج  هب  وحن  نیدب  دـندرک و  ضوع  نیرمرم  ياه  نوتـس  اب  ار  اه  قاور  رد  دوجوم  ياه  نوتـس  يرجه ،

رد و   ) تفرگ تروص  یتاـنییزت  تاریمعت و  زین  لاس 994  رد  دوش و  یم  هدید  ینامثع  کبـس  هب  لکـش  يزایپ  کچوک  دبنگ  دـصناپ  اه ،
. دنا هدرک  رکذ  عبرم  رتم  ای 35000  ای 30000  ای 29000  ای 27000  دودح 25000  لقن  فالتخا  هب  ار  دجسم  تعـسو  ینامثع  هرود  نایاپ 
دیدرگ و زاغآ  تمس  راهچ  زا  مارحلا  دجـسم  يزاسون  فارطا ، نکاما  اه و  هناخ  دیرخ  اب  دوعـس  کلم  نامز  رد  يرجه ، لاس 1375  . 16

تروص هب  میظع  ياه  ناتسبش  اب  مارحلا  دجسم  رود  ات  رود  لوا ) هعسوت  هب  فورعم   ) دیماجنا لوط  هب  لاس  تدم 20  یط  هک  يا  هعسوت  اب 
طوبرم دجسم  ياه  ناتـسبش  ماب  هب  هلپ  اب 130  دجسم  حطـس  و  مود ) هقبط  رتم  لوا و 9  هقبط  رتـم   13  ) دمآ رد  رتم   22 عافترا هب  هقبط  ود 

، يرجه لاس 1409  . 17 تفای . عبرم  رتم  دودح 160000  یتعسو  یمالسا  یتنس  يرامعم  هب  هجوت  اب  دیدج و  یبولسا  اب  دجـسم  دیدرگ و 
زا 230000 شیب  دجسم  تحاسم  دش  ببس  هک  تفرگ  تروص  دجسم  رد  مود ) هعسوت  هب  فورعم   ) يرگید هعسوت  دهف  کلم  نارود  رد 

تفای تروص  يددعتم  تامادقا  یهافر  لیاسو  تانییزت و  رظن  زا  دیدج  ياه  نامتخاس  ثادـحا  رب  هوالع  هعـسوت  نیا  رد  ددرگ . عبرم  رتم 
ياهرـصق زا  تسا . ناهج  دـجاسم  لضفا  دجـسم  لیاضف  دـیدرگ .) وحم  زین  مالـسا  یخیرات  شزرا  دـجاو  نکاما  زا  یخرب  هنافـسأتم  اـما  )

( هللا لوسر  نفد  ناکم  زج   ) ایند نکاما  ریاس  رب  دـنک . یم  يرگ  هولج  هبعک ) ، ) ادـخ هناخ  نآ  لد  رد  تسا . هدـش  هدرمـش  اـیند  رد  تشهب 
رازه دص  اب  لداعم  نآ  رد  ندناوخ  زامن  دریذپ . یم  تروص  سدقم  ناکم  نیا  ياضف  رد  هرمع  جح و  کسانم  زا  یتمسق  دراد . تیلـضفا 

(. ُب همان  تغل  رد  و   ) یـسراف فراعملا  ةریاد  طبـض  . 1 تسا . هدـش  یفرعم  زامن  تعکر  رازه  اـب  ربارب  نآ  رد  زاـمن  تعکر  ره  اـی  زاـمن و 
نآ رد  رفاسم  يارب  زامن  مامتا  رـصق و  زاوج  نآ  زا  ضیاح  بنج و  روبع  زاوج  مدـع  نآ  هب  هدـنهانپ  صاـصق  زاوج  مدـع  دجـسم  ماـکحا 

تساجن هب  هدولآ  لماع  صخش  ندز  نآ  فارطا  رد  هبعک  زا  رتدنلب  يانب  تهارک ) ای   ) تمرح نآ  كاخ  هزیرگنس و  ندرک  جراخ  تمرح 
اه هرانم  میهاربا ، ماقم  یعسم ، جاحلا ، ۀیاقس  مزمز ، هودنلا ، راد  میطح ، لیعامسا ، رجح  اه ، باب  هبعک ، دجسم  تاقلعتم  نآ  يدمع  ندرک 

دراو للذـت  عوشخ و  راقواب و  ( 1 .) ندش دراو  هبیـش  ینب  باب  زا  ندش  دراو  هنهرب  ياپ  اب  ندش  دراو  لسغ  اب  دجـسم  تابحتـسم  و ... ربنم ،
دورو زا  دعب  ندـناوخ . ار  یبنلا »... اهیا  کیلع  مالـسلا   » ياعد دجـسم  برد  رب  ندروآ . ياج  هب  ار  دجـسم  تیحت  زامن  تعکر  ود  ندـش .

ندیـسوب و ار  دوسالا  رجح  ندناوخ . ار  یماقم »... یف  کلأسا  ینا  مهللا   » ياعد هبعک  هب  ور  نتفگ . ار  يذلا »... دمحلا هللا   » هبعک هب  باطخ 
. ندناوخ ار  اناده »... يذلا  دمحلا هللا   » ياعد و  هللا »... الا  هلا  نا ال  دهشا   » ياعد شربارب  رد  ندرک و  سمل 

سرح دجسم 

نج دجسم  ك )  ) نامه َر ) َح  )

هزمح دجسم 

. هزمح میهاربا و  ياه  نابایخ  یقالت  یکیدزن  رد  هلفسم  هقطنم  رد  عقاو  هکم  دجاسم  زا 

هزمح دجسم 

زین يدجسم  اج  نآ  رد  دندوب و  هتخاس  یهاگراب  حیرـض و  هزمح  ترـضح  ربق  رب  هتـشذگ  رد  دحا . رد  دوب و  يدجـسم  هنیدم . دجاسم  زا 
عنام ات  دش  هدیشک  يراوید  زین  ترضح  نآ  ربق  نوماریپ  دیدرگ و  بیرخت  هاگراب  حیرض و  دوب  نارئاز  هجوت  دروم  نوچ  هک  تشاد  دوجو 
. تسا دیدج  يدجسم  دراد  دوجو  ناتسربق  رانک  رد  هزورما  هک  يا  هزمح  دجسم  دوب . موسوم  زین  ءادهش  دهشم  هب  دشاب . نارئاز  دورو 
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قدنخ دجسم 

بازحا دجسم  ك )  ) نامه َد ) َخ  )

فیخ دجسم 

فیخ دجـسم  دراد . یخیرات  یتیمها  تسا و  دجاسم  نیرت  مرتحم  زا  ینم ) دجـسم   ) فیخ دجـسم  ینم . رد  عقاو  هکم  دـجاسم  زا  ( 2 () َخ )
ات دوب و  زابور  يدجسم  و  هدیدرگ ) یفرعم  مارحلا  دجسم  زا  رت  عیسو  یتح  و   ) هتفر یم  رامـش  هب  دجاسم  نیرت  عیـسو  زا  مالـسا  ردص  رد 
هبق تشاد  ناتسبش  فقس و  اهراوید ، فارطا  زا  يرادقم  و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  يالصم  تمسق  رد  اهنت  ینامثع  نارود 

یتامادقا هلمج  زا  و  دـنتفگ . یم  ( 3 «) هموثیع دجـسم   » ار نآ  هک  دوب  هللا  لوسر  بارحم  هبق  لخاد  دوب و  دوجوم  دجـسم  نیا  طـسو  رد  يا 
هب يرجه ، لاس 256  رد  دعب  و  يرجه ، لاس 240  . 1 زا : تسا  ترابع  تسا  هتفرگ  تروص  دجـسم  نیا  رد  تاریمعت  تخاس و  تهج  هک 

لاس 556 . 2 دیدرگ . هتخاس  ظافح  يارب  زین  يدنب  لیس  دش و  یساسا  ریمعت  انب و  دیدجت  یسابع  دمتعم  طسوت  لیـس  رثا  رب  بیرخت  تلع 
هب فورعم  رمع  نب  دمحا  يرجه ، لاس 720  . 3 داد . تعسو  درک و  انب  دیدجت  ار  نآ  یناهفصا  داوج  یقوجلـس  ریزو  يرجه ، ای 559 ) (و 

دومن هزات  ینامتخاس  ار  دجسم  رصم  یجرب  کیلامم  زا  يابتیاق  ناطلـس  يرجه ، ای 894 )  ) لاس 874 . 4 داد . یتارییغت  نآ  رد  یناجرم  نبا 
ار نآ  ینامثع  دمحم  ناطلس  نبدمحا  ناطلـس  يرجه ، لاس 1025  . 5 دوب ) عبرم  رتم  زا 10000  شیب  ًابیرقت  دجـسم  تحاسم  وا  نامز  رد  )

ریز یتسرپ  تب  تبرهظم و  دـشاب  نینچ  رگا  و  دـنا ، هدرک  نفد  لحم  نیا  رد  ار  نآ  لبه  تب  نتـسکش  زا  سپ  لـقن  قبط  . 1 درک . يزاسون 
تغل رد  اما  ص 203 ؛)  ) ریبج نبا  همانرفـس  و  ینم » فیخ   » و فیخ » دجـسم  ( » نیوانع تحت   ) همان تغل  طبـض  . 2 دوش . یم  هدراذگ  ياپ 

لاس . 6 ص 146 .) یمالسا ، نکاما  خیرات و   ) جنپسا ردنک و  ینعم  هب  . 3 فیل .) نزو  رب   ) تسا هدمآ  حتف  نودب  فیخ »  » ناونع تحت  همان 
قاور داجیا  اب  دجسم  اه  يدوعس  نارود  رد  يرجه ، لاس 1362  . 7 دروآ . لمع  هب  نآ  رد  یتارییغت  دمحم  ناطلس  يرجه  1072 و 1092 

دش و نوگرگد  یلک  هب  دجسم  نیا  اه ، يدوعس  ریخا  ياه  لاس  ياه  يزاسزاب  رد  مهدزناپ ، نرق  . 8 تفای . يرایسب  تحاسم  ددعتم ، ياه 
(. دـیدرگ هتـشادرب  يوبن  بارحم  فورعم و  هبق  يزاسزاب  نیا  رد  هنافـسأتم  و   ) دـش هتخاس  فقـسم  نردـم و  یلکـش  هب  يدایز  تعـسو  اب 

لیس هک  تسا  یعفترم  نیمز  ینعم  هب  فیخ  تسا . عقاو  هوک  ود  نایم  دجسم  نیا  تسا و  هوک  ود  نیب  نیمز  ینعم  هب  فیخ  دجسم  هیمـست 
زا يرایـسب  نفدم  دجـسم  تیمها  دشاب . یمن  ریگ  لیـس  ینم ، هوک  هنماد  رد  ندوب  عقاو  تلع  هب  دجـسم  نیا  دـناسر و  یمن  بیـسآ  نآ  هب 

ناکم نیا  رد  لاعتم  دنوادخ  تسا . هدوب  مالسلا ) مهیلع  ) ناربمایپ زا  يرایسب  میهاربا و  ترـضح  هاگتدابع  تسا . ربمایپ ) داتفه  ای   ) ناربمایپ
هللا حور  یسیع  ترضح  هللا و  میلک  یسوم  ترضح  هلمج  زا  ربمایپ  داتفه  داتسرف . میهاربا  ترـضح  يوس  هب  ادف  يارب  ار  ینابرق  دنفـسوگ 
ینم هب  هاگره  ترضح  نآ  هدوب و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  زامن  لحم  اج  نیا  دندناوخ . زامن  اج  نیا  رد  مالـسلا ) امهیلع  )

زا یکی  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  ترـضح  دندرازگ . یم  زامن  هتفای  روضح  دجـسم  نیا  رد  جح ، عقاوم  رد  دـندمآ و  یم 
هکم حتف  نایرج  رد  دجـسم  نیا  لحم  دـندومرف . داریا  نیملـسم  تعامج  يارب  اج  نیا  رد  عادولا  ۀـجح  رد  ار  شیوخ  روهـشم  ياه  هبطخ 

(1) هدش یفرعم  تعکر  دص  ربارب  شباوث  نآ  رد  زامن  تعکر  ره  دجسم  تلیضف  تسا . هدوب  مالسا  شترا  هاگودرا  يرجه ) متـشه  لاسب  )
رد دیمحت  لیلهت و  حیبست و  زا  کیره  ندناوخ  رابدص  رایسب  رجا  ینم . رد  هتوتیب  قیرشت و  مایا  رد  نآ  رد  هیموی  ياهزامن  يادا  بابحتسا 

. اج نیا 

هغبانلا راد  دجسم 

رانک رد  ینعی   ) هغبانلاراد رد  مالـسلا  راد  لباقم  هخانم  ناـبایخ  رد  دـش و  یم  هتفگ  زین  يدـع  ینب  دجـسم  هنیدـم . دـجاسم  زا  ِغ ) ِب  ّن  ُر  )
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ضیرعت و رد  دجـسم  نیا  دندرازگ . زامن  اج  نیا  رد  هللا  لوسر  هک  دنا  هتفگ  تشاد و  رارق  هللا ) لوسر  یمارگ  ردپ  هللادبع  ترـضح  هربقم 
. دیدرگ بیرخت  ترضح  نآ  هربقم  هارمه  هب  نابایخ  نیا  هعسوت 

عرد دجسم 

يانب دور ) یم  دحا  يادهـش  رباقم  دحا و  هوک  يوس  هب  هک  یـسک  پچ  تمـس  رد   ) دـحا رد  عقاو  تسا  يدجـسم  هنیدـم . دـجاسم  زا  ِد ) )
هللا لوسر  تیاور  قبط  عرد ؛ عیادب 2 . . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  دجـسم  نیا  تسا . ینامثع  نارود  زا  عردلا  دجـسم  یمیدق  هبورخم و 

زامن هماقا  هتوتیب و  ماگنه  دناوخ و  ار  حبص  زامن  دومرف و  هتوتیب  تسا ) فورعم  زین  عیادب  هب  هک   ) ناخیـش رد  دحا  يوس  هب  تمیزع  ماگنه 
اج نیا  يراذگمان  نیخیش ؛ . 3 دندیشوپ .) عرد  اج  نآ  رد  ای  و   ) داهن اج  نآ  رد  دروآ و  رد  دوب  هدیـشوپ  دربن  يارب  هک  ار  دوخ  هرز )  ) عرد

ۀمجا  » تهج نآ  زا  دـنا  هتفگ  دوب و  نایدوهی  هب  قلعتم  یهاگیاج  عقاو  رد  هک  تفرگ  تروص  نیخیـشلا » ۀـمجا   » هب باستنا  رد  نیخیـش  هب 
نیا زا  مدرم  دندمآ و  یم  مه  رادید  هب  ناکم  نیمه  رد  دوب  هتشذگ  لاس  دص  زا  کی  ره  اهنآ  رمع  هک  ینز  درم و  هک  تفای  مان  نیخیشلا »

(. دنداهن انب  هدروخلاس  ریپ و  يرهوش  نز و  ار  دجسم  نیا  هک  نیا  ای  و   ) دندیمان مسا  نیدب  ار  ناکم  نیا  هدرک و  بجعت  عوضوم 

بابذ دجسم 

دصق دیاب  فیخ  دجسم  رد  ندناوخ  زامن  اب  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب  زارف 1 . رب  تسا  يدجسم  هنیدم . دجاسم  زا  ِد ) )
راثآ هک  علـس ) هوک  قرـشرد   ) بابذ هوک  تسب . دیابن  دـیما  قح  تمحر  هب  زج  دیـسرت و  دـیابن  دوخ  هانگ  زا  ادـخ و  زا  زج  هک  تشاد  نآ 

گنج ماگنه  باـبذ  هوک  زارف  رب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  دـنا  هتـشون  تسا . فقـس  نودـب  دوجوم و  ناـنچمه  نآ  هبورخم 
هیمست رد  دومرف . یم  تراظن  اه  قدنخ  ندنک  اهورین و  میـسقت  رما  رب  هوک  نیا  رب  قدنخ  دربن  زا  لبق  ياهزور  رد  ای  درازگ و  زامن  قدنخ 

. دش هدز  ندرگ  نآ  زارف  رب  يوما  مکح  نب  ناورم  هلیسو  هب  بابذ  مان  هب  نمی  زا  يدرم  دنا  هتفگ  بابذ  هب  هوک  نیا 

هفیلحلا وذ  دجسم 

هرجش دجسم  ك )  ) نامه هنیدم . دحاسم  زا  ِف ) َل  ُح  ْل  ُذ  )

نیتلبقوذ دجسم 

نیتلبق دجسم  ك )  ) نامه

تیار دجسم 

یلص ) مرکا ربمایپ  تیار  رارقتسا  رطاخ  هب  هیمست  هجو  هیدروج و  مان  هب  یلحم  رد  رهش  قرش  رد  عقاو  تسا  يدجسم  هکم . دجاسم  زا  َي ) )
مـصتعم دش و  انب  بلطملادبع  نب  سابع  ناگداون  زا  یکی  تسد  هب  دجـسم  نیا  هکم  حـتف  يارب  تسا  ناکم  نیا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 

لاس 1361 هب  اه  يدوعـس  نامز  رد  تشارفارب و  ون  زا  ار  نآ  تراـمع  کـبلطق  ریما  درک و  يزاـسزاب  ار  نآ  يرجه  لاس 640  رد  یسابع 
دجـسم درک و  ادـیپ  رییغت  دودـل ) ما  هب  نوجح  هداج  هعـسوت  حرط  رد   ) دجـسم نیا  لـحم  لاـس 1394  رد  یلو  دــش ، ریمعت  يرمق  يرجه 

. دش هتخاس  نآ  یکیدزن  رد  يرگید 

تیار دجسم 
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رد يوبن و  دجسم  لامش  رد  دجسم  دنا . هتسناد  بابذ  دجـسم  نامه  ار  نآ  یخرب  بابذ و  هوک  زارف  رب  تسا  يدجـسم  هنیدم و  دجاسم  زا 
رد زازتها  هب  بابذ  هوک  يور  رد  اه  یندم  تیار  قدنخ ، هوزغ  رد  . 1 دنا : هتفگ  فالتخا  هب  هیمست  رد  تسا . عقاو  نآ  يرتم  هلصاف 1800 

تیار اج  نآ  رد  دیـشک و  فص  بابذ  هوک  زارف  رب  تسخن  هنیدم  هاپـس  دـیزی ) هاپـس  طسوت  هنیدـم  لها  ماع  لتق   ) هرح گنج  رد  . 2 دمآ .
رقتـسم هوک  نیا  زارف  رب  ار  دوخ  مچرپ  دـیگنج  یم  نایلاوم  اب  باـبذ  هوک  تشپ  رد  هک  زمره  نبدـیزی  يرجه  لوا  نرق  رد  . 3 دومن . بصن 

. تخاس

سمش در  دجسم 

نارود رد  هک  عبرم  رتم  جنپ  هیلوا  تحاسم  هب  یلاوع  نابایخ  ياهتنا  رد  رهش  یقرـش  بونج  رد  تسا  يدجـسم  هنیدم . دجاسم  زا  َش ) ِّد  َر  )
اهراب دجـسم  نیا  تشاد . تشپ  رد  زین  یگرزب  نحـص  هدـش و  هداد  رارق  نآ  رب  ییاه  قاور  هتخاس و  نآ  رب  مکحم  ياـنب  ریمعت و  یناـمثع 

کیدزن نوچ  یعوب ، . 2 هطقن . نیا  رد  یلخن  دوجو  رطاخ  هب  لخن ، . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  یتاهج  هب  دجـسم  نیا  دیدرگ . يزاسزاب 
نیا رد  ای  دوب . دایز  امرخ )  ) خیضف تخرد  لحم  نیا  رد  نوچ  خیضف ، . 4 نآ . رب  باتفآ  شبات  نیلوا  تلع  هب  سمش ، . 3 دوب . یعوب  یغاب 

بارـش تایآ  لوزن  اب  باحـصا  زا  يا  هدـع  اج  نیا  رد  ای  تسا . بارـش  میرحت  تایآ  لوزن  ناکم  اج  نیا  ای  دـنا . هتخیر  یم  خیـضف  لحم 
هیلع  ) یلع ترضح  يوناز  رب  رـس  ناکم  نیا  رد  هللا  لوسر  هک  تسا  تهج  نآ  زا  سمـشدر ، . 5 دنتسکش . ار  بارش )  ) حیـضف ياه  هزوک 

هک دندومرف  اعد  اذل  دوب و  هتـشذگ  رـصع ) زامن  تلیـضف  تقو  یلقن  هب  و   ) رـصع زامن  تقو  دندش  رادیب  نوچ  دنتفر و  باوخ  هب  مالـسلا )
هب عقوم  هب  ار  رصع  زامن  ترضح  تشگرب و  دیشروخ  نادرگ و  زاب  وا  يارب  ار  دیشروخ  تسوت  لوسر  وت و  تعاط  رد  یلع  رگا  دنوادخ ،

. داتفا قافتا  ربیخ  رد  هعقاو  نیا  یلقن  هب  و   ) دندروآ ياج 

هعبس دجاسم  زا  لوسر  دجسم 

. دحا يادهش  روبق  لامش  رد  دحا  رد  تسا  يدجسم  یبنلا 2 . دجسم  ك )  ) رگید مان  . 1

ارهز دجسم 

همطاف دجسم  ك )  ) نامه

قبس دجسم 

رد هک  دنا  هدرک  رکذ  اج  نآ  زا  ار  يراذگمان  تلع  يرتم . هلصاف 500  رد  يوبن  دجسم  یقرش  لامش  رد  تسا  يدجسم  هنیدم . دجاسم  زا 
. تشاد دوجو  هللا  لوسر  نامز  رد  هک  تسا  هدش  عقاو  یناود  بسا  نادیم  طسو 

هدجس دجسم 

رذوبا دجسم  ك )  ) نامه

فرس دجسم 

ياه هوزغ  رد  ًاتدمع  هک  تسا  هدوب  مالسا  نایرکشل  يارب  یهاگودرا  فرـس  ورم . يداو  هکم و  هار  نایم  رد  عقاو  تسا  يدجـسم  ِر ) َس  )
. دز یم  ودرا  ناکم  نیا  رد  هاپس  هارمه  هب  ( ملسو هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  هنیدم ، جراخ 

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 657 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


ایقس دجسم 

هلـصافرد 2100 يوبن و  دجـسم  برغ  رد  هک  دجـسم  نیا  . هیربنع نادیم  لباقمرهـش  یبرغ  هرح  رد  تسا  يدجـسم  هنیدم . دجاسمزا  ُس ) )
ایقس هاچ  رانک  رد  ردب  يوس  هب  تکرح  ماگنه  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر  زامن  اعد و  لحم  رد  اهدعب ) ، ) تسا عقاو  نآ  يرتم 

رد رتم  راهچ  یبیرقت  لوط  هب  نامتخاس  نامه  اب  نونکا  هک  دندرک  انب  ًاددجم  ار  دجـسم  هیلوا ، ياه  هیاپ  رب  ینامثع  نارود  رد  دـش . هتخاس 
زا سپ  ینامثع  رصع  نایاپ  رد  هک  تلع  نیا  هب  هلمج  زا  ( 1 ،) تسا روهشم  زین  سوئرلا » ۀبق   » هب دجسم  نیا  تسا . هدنام  یقاب  رتم  هس  ضرع 

. تسا هدش  نفد  ناکم  نیا  رد  بارعا  یخرب  ياهرس  گنج ،

ناملس دجسم 

هب ینحصو  ناتسبش  اب  دراد  رارق  یحطسم  نیمز  رد  نآ  هلبق  تمس  رد  حتف و  دجسم  رانک  رد  هک  تسا  هعبس  دجاسم  زا  هنیدم و  دجاسم  زا 
. دیدرگ انب  دجسم  نیا  قدنخ  رفح  نایرج  رد  وا  شقن  رطاخ  هب  زین  دوب و  ناملس  ياعد  دجهت و  لحم  اج  نیا  رتم . ضرع 7  لوط 50/8 و 

هرجش دجسم 

هب هنون ) عراش  مارحلا و  دجسم  عراش  عطاقت  رد  نج  دجسم  زا  رتالاب  یمک   ) نوجح رد  عقاو  تسا  يدجسم  هکم 1 . دجاسم  زا  ِر ) َج  َش  )
رد تسا  يدجسم  . 2 دش . هتخاس  هزجعم  نیا  دوب  دای  هب  دجـسم  نیا  داد و  تداهـش  مرکا  ربمایپ  توبن  هب  يا  هرجـش  ناکم  نیا  رد  یتیاور 

. دیدرگ بیرخت  يدوعس  تموکح  رد  دجسم  نیا  دیدرگ . دقعنم  هیبیدح  حلص  هک  يا  هرجش  ياج  رد  هیبیدح ،

هرجش دجسم 

ياهزور رد  اج  نیا  هکم .) يرتمولیک  هلصاف 486  هب  و   ) هکم فرط  هب  هنیدم  بونج  يرتمولیک  دنچ  رد  تسا  يدجـسم  هنیدم . دجاسم  زا 
دش یبارخ  راچد  متشه  نرق  رد  دجسم  نیا  دمآ . رد  دجسم  تروص  هب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  تایح  اب  نراقم  تسخن و 
هیاپ ون  زا  ار  دجسم  راتسالا » نیدلا  نیز   » لاس 961 هب  تشاد . رارق  نآ  درگ  رب  يراوید  اهنت  مهن  متشه و  نرق  رد  دوب . هدافتـسا  دروم  یلو 

راب يدوعـس  نارود  رد  دـش . هتخاس  نآ  رب  يا  هرانم  دومن و  يزاسزاب  ار  نآ  دـنه  ناناملـسمزا  یکی  يرمق  لاس 1058  رد  درک . يراذـگ 
نیا تسا . هتفای  ربارب  نیدنچ  یتحاسم  ریخا  ياه  لاس  رد  انب  دیدجت  نیرخآ  رد  دندوزفا و  نآ  رب  دیدج  ياهانب  دـیدرگ و  يزاسزاب  رگید 

دجسم . â) 2 . ) دوـش یم  مرحم  اـج  نیا  رد  هللا  تیب  رئاز  هک  نآ  تلع  هب  مرحم ، دجـسم  . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  یتاهج  هب  دجـسم 
رگید ياه  تاقیم  عیمج  زا  تسا و  هدرفم ) عتمت و   ) هرمع تاقیم  اج  نیا  ددـنب . یم  مارحا  اج  نیا  رد  هللا  تیب  رئاز  هک  نآ  تلع  هب  مارحا ،
هرمع رد   ) ناکم نیا  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  تسا . قوثو  رظن  زا  اه  تاقیم  لضفا  دـشاب و  یم  رترود  هکم  هب  تبـسن 

دجسم . 3 تسب . مارحا  مهد ) لاس  عادولا  ۀـحج  رد  متـشه و  لاس  هب  هکم  حـتف  رد  متفه و  لاـس  اـضقلا ، ةرمع  رد  مشـش و  لاـس  هیبیدـح 
مارحا تشاد  دوجو  ناکم  نیا  رد  هک  هرمس  هرجش  هیاس  ریز  ای  رانک و  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هک  نآ  تلع  هب  هرجش ،

. دش فلاحت  هب  رجنم  رخآرد  هک  هلداجم )  ) هرجاشم تهج  زا  ای  دوش و  یم  دـنلب  وناز  ات  هک  افلح  فطع )  ) هرجـش دوجو  تلع  هب  ای  تسب .
( مسق  ) فلح زا  ای  دوب و  یهایگ  ماـن  اـفلَح  اـی  هدوب و  یبآ  ماـن  هفیلح »  » هک ور  نآ  زا  هقطنم ، نیا  ماـن  تلع  هب  هفیلحلاوذ ، دجـسم  . â) 4)

ترـضح هک  نآ  تلع  هب  یلع  رایبا  دجـسم  اـی  یلع ، راـبآ  دجـسم  . 5 دـندیدرگ . مسق  مه  هطقن  نیا  رد  یعمج  تیلهاـج  رد  نوـچ  تـسا 
یلع راـبآ  هب  مه  نونکا  هقطنم  نیا  دـندومن و  رفح  اـج  نیا  رد  راـیبا )  ) ییاـه هاـچ  عرازم  يراـیبآ  يارب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) یلع

. تسا موسوم 
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رمقلا قش  دجسم 

ترهش نیا  يارب  یللع  یلا 139 ) ص 136  ج 1 ، « ) یـسانش هنیدم   » باتک رد  . 1 رمق 1 ) . ) رمقلا قشنا  ۀـعاسلا و  تبرتـقا  َم ) َق  ْل  ُّق  َش  )
زا یکی  ماجنا  لحم  رد  سیبقوبا  هوک  يالاب  رد  هک  یخیراـت  تسا  يدجـسم  هکم . دـجاسم  زا  رمقلا  قاقـشنا  دجـسم  اـی  تسا . هدـش  رکذ 
هب هکم  نارود  رخاوا  رد  تایاور  قبط  دـش . هتخاس  رمقلا ) قش   ) هاـم ندـش  هتفاکـش  ینعی  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا یبن  تازجعم 
هب سیبق  وبا  هوک  زارفرب  هجح  يذ  مراهچ  بش  رد  ای  لاوش  مهدزیـس  بشرد  یبرثی  نایوج  تقیقح  تساوخرد  هب  ای  ناکرـشم  تساوخرد 
یم سیبقوبا ) هوک  زارف  رب  عقاو   ) لالب دجـسم  نامه  ار  رمقلا  قش  دجـسم  یخرب  دـش . تمـسق  ود  هام  راگدرورپ  نذا  هب  ترـضح و  هراشا 

سیبقوبا هوک  زارف  رب  ار  هفایضلاراد  رصق  یخیرات  دجـسم  نیا  بیرخت  اب  يدوعـس  تموکح  هزورما  رگیدکی . زا  لقتـسم  اه  یخرب  دنناد و 
. تسا هتخاس 

سمش دجسم 

نیلوا رد  دیشروخ  نوچ  تسا و  عقاو  ابق  قرش  رب  يا  هپت  رب  یلاوع  ابق و  نیب  دوش و  یم  هتفگ  مه  یـسمش  دجـسم  هنیدم . دجاسم  زا  َش ) )
دجـسم ناـمه  دجـسم  نیا  یخرب  معز  هب  هتفر . نیب  زا  نآ  راـثآ  نونکا  تسا و  هتفرگ  دوـخ  رب  سمـش  ماـن  دـیبات  یم  نآ  هب  عوـلط  ناـمز 

. تسا خیضف ) دجسم   ) سمشدر

یسمش دجسم 

سمش دجسم  ك )  ) نامه

ءادهش دجسم 

هزمح دجسم  ك )  ) نامه

نیخیش دجسم 

( دنیوگ ار  حارتسملا  دجسم  یلقن  هب   ) عرد دجسم  ك )  ) نامه

هرخص دجسم 

شبک دجسم  ك )  ) نامه

حیافص دجسم 

زا يرثا  زورما  یلو  تشاد  رارق  فیخ  دجـسم  بونج  رد  دجـسم  نیا  حیافـص . مان  هب  یهوک  هنماد  ینم  رد  عقاو  هکم  دـجاسم  زا  ِي ) َص  )
رس هزادنا  هب  لکشلا  ریدتسم  دننام و  ریاد  يراغ  حیافص  هوک  هنماد  رانکرد و  تسا . هدش  بیرخت  يدوعس  نارود  رد  ًالامتحا  تسین و  نآ 

دنناد یم  یلحم  ار  هطقن  نیا  دش . فورعم  تالـسرم  راغ  هب  اهدعب  اج  نیا  رد  تالـسرم  هروس  لوزن  تلع  هب  هک  تشاد  دوجو  ناسنا  کی 
كربت نآ  هب  مدرم  داد و  رارق  نآ  رد  ار  شیوخرـس  باتفآ  شباـت  زا  تینوصم  تهج  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  یبن  هک 

. دنتسج یم 
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رارض دجسم 

هبقع و لها  ناقفانم  زا  یهورگ  طسوت  هنیدم . دـجاسم  زا  هبوت 107 )  ) نینمؤملا نیب  ًاقیرفت  ًارفک و  ًارارض و  ًادجـسم  اوذختا  نیذلاو  ِض ) )
. دش هتخاس  كوبت  هوزغ  نامز  رد  مالسا ) نانمشد  يارب  یهاگنیمک  هقرفت و  داجیا  يارب  مالـسا و  هب  ندز  هبرـض  يارب   ) رماعوبا روتـسد  هب 

. دومرف مازعا  نآ  بیرخت  يارب  ار  یهورگ  تعجارم  زا  دعب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ 

هکتاع دجسم 

هعمج دجسم  ك )  ) نامه ِك ) ِت  )

تافرع دجسم 

نیا دـش . بیرخت  ابق  نادـیم  هعـسوت  رد  يدوعـس  نارود  رد  هک  دوب  عقاو  بونج  تمـس  زا  ابق  دجـسم  تشپ  رد  هنیدـم . دـجاسم  زا  َر ) َع  )
(1 .) دندرک یم  هراظن  ار  نایجاح  دندوبن  جح  مزاع  هک  یلاس  هفرع  زور  رد  مرکا  لوسر  لقن  قبط  هک  دوب  هدش  هتخاس  یناکم  رد  دجسم 

هنرع دجسم 

هرمن دجسم  ك )  ) نامه ِن ) َر  ُع  )

شیرع دجسم 

هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا یمارگ  ربمایپ  بش  زامن  تدابع و  لحم  اج  نیا  ردب . يادهـش  رازم  رانک  رد  تسا  يدجـسم  هنیدم . دجاسم  زا 
. تسا هدوب  ردب  هوزغ  بش  رد  ملسو )

رکسع دجسم 

. دش هتخاس  ءادهـشلا  دیـس  هزمح  ترـضح  تداهـش  ناکم  رد  دـحا و  رد  هامرلا  لبج  نییاپ  یقرـش  تمـس  رد  هنیدـم . دـجاسم  زا  َك ) َع  )
دجسم نیا  دحا ، يادهش  روبق  ترضح و  نآ  هاگراب  دبنگ و  بیرخت  زا  سپ  نکیل  دوب  اجرب  اپ  يدوعس  نارود  ات  دجسم  نیا  ياه  هراوید 

. دش یم  هتفگ  زین  عرصملا  دجسم  ای  يداولا و  دجسم  دندومن . بیرخت  فارطا  هطوحم  ضیرعت  رد  زین  ار 

هبقع دجسم 

تیب دجسم  ك )  ) نامه ِب) َق  َع  )

یلع دجسم 

يور رب  همطاف  دجسم  زا  رتالاب  نآ  یبرغ  بونج  رد  حتف و  دجسم  لباقم  رد  هک  تسا  هعبس  دجاسم  زا  . 1 هنیدم . دجاسم  زا  مالسلا ) هیلع  )
فورعم تسا  يا  هپت  نآ  رب  فرشم  و  ابق )  ) اتـسور نیا  رخآ  رد  الاب 1 . ددعتم  ياه  هلپ  زا  دیاب  نآ  هب  ندیـسر  يارب  دراد و  رارق  علـس  هوک 

دـمآ و عـمج  وا  ربارب  نیمز  اـج  نآ  زا  درک و  گـنرد  هپت  نآ  رب  هفرع  زور  هب  ربماـیپ  هک  دـنناوخ  تاـفرع  ور  نآ  زا  ار  هپت  نیا  تاـفرع . هب 
یناب و هدـید  تدابع و  لحم  اـج  نیا  تفر . ص 246 .) ریبج ، نبا  همانرفـس   ) داد ناشن  مدرم  هب  ار  هکم )  ) تافرع شترـضح  دـش و  راومه 
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.2 تسا . دـکؤم  بحتـسم  اج  نیا  رد  زامن  تیاور  قبط  تسا و  هدوب  قدـنخ  هوزغ  رد  نیملـسم  یعافد  طوطخ  زا  ترـضح  نآ  يرادـساپ 
نیا باستنا  و  دنا ، هتفگ  هریح »  » ار نآ  یخیرات  بتک  رد  ءادهشلا و  دیس  هزمح  بانج  رازم  نحص  یقرش  تهجرد  دحا  رد  تسا  يدجسم 

تلحر زا  دـعب  ناشیا  تدابع  لحم  هک  نآ  ای  تسا  دـحا  هوزغ  رد  ناکم  نیا  رد  ناشیا  ياه  يروالد  ظاحل  زا  اـی  ترـضح  نآ  هب  دجـسم 
زا رت  نییاپ  یمک  دجـسم  نیا  دـندومرف . هیـصوت  ار  نآ  ترایز  مالـسلا ) هیلع  ) قداص ماـما  دوب و  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر 
رد ًابیرقت  و   ) یبرغ لامش  رد  تسا  يدجسم  . 3 دنناد . یم  رکسع » دجـسم   » ار نآ  یخرب  تسا . هدش  يزاسون  دوخ  یخیرات  یلبق و  ناکم 
رد ار  دیع  زامن  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  مالـسلا . باب  يور  هب  ور  يرتم  دودح 400  رد  همامغ و  دجـسم  يرتم ) هلصاف 90 
هب اج  نیا  زیزعلادـبع  نبرمع  نامز  رد  دـندناوخ . زامن  ناکم  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ریما ترـضح  تایاور  قبط  دومرف . یم  هماقا  ناکم  نیا 

ماـمتها یناـمثع  هرود  ناـنارمکح  دوب . هتفرگ  رارق  يزاـسزاب  میمرت و  دروم  ناـمز  نیا  رد  دـنیوگ  یخرب  و  دـش ، هتخاـس  دجـسم  تروص 
یم يرجه  مهن  نرق  هب  قلعتم  هک  دراد  هرانم  کی  تسا و  ینامثع  نارود  زا  ینونک  ياـنب  هتـشاد و  دجـسم  نیا  ظـفح  ریمعت و  هب  یـصاخ 

. دشاب

رمع دجسم 

رد تسا  يدجـسم  . 2 دراد . رارق  مالـسلا ) اهیلع  ) همطاف دجـسم  رکب و  یبا  دجـسم  نیب  اـم  تسا و  هعبـس  دـجاسم  زا  هنیدم 1 . دـجاسم  زا 
هماقا ار  دیع  زامن  يرجه  موس  لاس  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  اج  نیا  رد  جردَـم ) لپ  کیدزن  و   ) همامغ دجـسم  بونج 
نارود زا  دجـسم  نیا  ینونک  يامن  تسا . هتخاس  يرجه  لاس 580  زا  سپ  نیدلا  سمش  مان  هب  یـصخش  ار  دجـسم  نیا  یلقن  هب  دندومرف .

رد يا  هرانم  سپـس  دیدرگ و  يزاسزاب ) ای   ) ریمعت دـیجملادبع  ناطلـس  طسوت  يرمق  يرجه  ای 1267 )  ) لاس 1266 رد  هک  تسا  یناـمثع 
. تفرگ ماجنا  نآ  رد  یتاریمعت  زین  يدوعس  نارود  هب  دش و  تخاس  دجسم  رخآ 

هرمع دجسم 

میعنت دجسم  ك )  ) نامه

مخ ریدغ  دجسم 

نیلوا مالـسلا ) هیلع  ) یلع ریما  ترـضح  بصن  میظع  هعقاو  لـحم  رد  هفحج  یلیاـم  هس  رد  مخ  ریدـغ  هقطنم  رد  عقاو  تسا  يدجـسم  ُخ ) )
نیا پچ  تمـس  دراد و  رایـسب  تلیـضف  دجـسم  نیا  رد  ندناوخ  زامن  تایاور  بجوم  هب  شترـضح . ینیـشناج  هب  ادخ  لوسر  هب  هدـنورگ 

یفرعم باـختنا و  يارب  هللا  لوسر  نداتـسیا  لـحم  نوـچ   ) تسا لـضفا  ندرازگ  زاـمن  يارب  دجـسم  طاـقن  ریاـس  زا  هلبق  تمـس  هب  دجـسم 
نارود رد  دجـسم  نیا  دـندرک . يزاسزاب  دـنه  یعیـش  كولم  زا  يدادـعت  ار  دجـسم  نیا  نامتخاس  تسا ) دوب  ( مالـسلا هیلع  ) ریما ترـضح 

. تسا هدنام  ياج  رب  نانچمه  نآ  زا  ییاه  هشوگ  دش و  بارخ  لیس  رثا  رب  ینامثع 

هلازغ دجسم 

دجیسم دجسم  ك )  ) نامه ِل ) َغ  )

همامغ دجسم 

عقاو يوبن  مرح  دیدج  نحـص  يادتبا  رد  یبنلا و  دجـسم  یبرغ ) بونج   ) برغ هیحان  رد  هخانم  مان  هب  یلحم  رد  هنیدـم . دـجاسم  زا  ِم ) َغ  )
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ًاددـجم زین  مهن  متـشه و  مود و  نرق  رد  دومن و  ریمعت  داهن و  انب  کلملادـبع  نبدـیلو  نارود  رد  زیزعلا  دـبع  نبرمع  ار  دجـسم  نیا  تسا .
نیا داد . ماجنا  یتاریمعت  نآ  رد  زین  يدوعـس  تلود  دـش و  لیمکت  نآ  ترامع  مه  ینامثع  تموکح  ناـمز  رد  دـیدرگ . حالـصا  ریمعت و 

تـسا کچوک  دبنگ  جنپ  گرزب و  دبنگ  کی  ياراد  يرتم  عافترا 12  و  رتم ) ضرع 13  لوط 26 و  هب  عبرم  رتم  تحاسم 338  اب  دجسم 
زا دجـسم  ياهراوید  دراد . رارق  دجـسم  یبرغ  لامـش  تمـسق  رد  نآ  دـنلب  ياه  هرانم  دزاس  یم  زاتمم  ادـج و  دـجاسم  ریاس  زا  ار  نآ  هک 

دجسم نیا  فرط  ود  رد  رمع  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع دجـسم  ود  دشاب . یم  یگنـس  زین  نآ  بارحم  هدش و  هتخاس  میخـض  هایـس  ياه  گنس 
ماگنه رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  نوچ  ءاقـستسا ؛ . 1 تسا : موسوم  ییاه  مان  هب  یتاـهج  هب  دجـسم  نیا  دـنا . هتفرگ  رارق 
دندوب زامن  لوغشم  مرگ  رایسب  ياوه  رد  هک  ادخ  لوسر  رـس  يالاب  رب  نوچ  همامغ ؛ . 2 دندرازگ . ءاقستسا  زامن  ناکم  نیا  رد  یلاسکـشخ 
دندوب هدشن  غراف  ءاقـستسا  زامن  زا  ترـضح  هک  نیا  ای  و  دیدرگ . دیدپان  سپـس  دنام و  یقاب  زامن  نایاپ  ات  دش و  رهاظ  مامغ )  ) يربا هعطق 

هک يدیع  زامن  نیلوا  دوب و  دیع  ياهزامن  رد  هللا  لوسر  يالصم  اج  نیا  نوچ  دیعلا ؛ یلصم  . 3 دیراب . ناراب  دنکفا و  هیاس  مامغ )  ) ربا هک 
لقن قبط  تفای و  ترهـش  دیعلا  یلـصم  هب  اهدعب  دش و  رازگرب  ناکم  نیا  رد  هک  دوب  نابرق  دیع  زامن  دندروآ  ياج  هب  هنیدم  رد  ترـضح 

. دش یم  هدناوخ  اج  نیا  رد  يرجه  مهن  نرق  رخاوا  ات  نیدیع  زامن 

همطاف دجسم 

( یناقوف هقبط  رد  اه  شورف  شرف  رازاب  رانک  رد   ) همامغ دجسم  یقرش  لامش  تهج  رد  تسا  يدجسم  هنیدم 1 . دجاسم  زا  مالسلا ) اهیلع  )
یم زین  یکچوک  بارحم  ياراد  هک  تسا  یفقـس  نودب  کچوک و  دجـسم  تسا . هعبـس  دـجاسم  زا  . 2 دـش . بیرخت  ریخا  يزاسون  رد  و 

هک هدش  يراذـگمان  راوگرزب  نآ  مان  هب  تهج  نآ  زا  تسا و  عقاو  یلـصا  نابایخ  رانک  رد  هدوب و  هقطنم  نیا  دـجاسم  نیرت  نییاپ  دـشاب و 
هموصعم نآ  هک  تسا  ببـس  نآ  زا  دیاش  ای  دندروآ و  یم  اذغ  ناشرـسمه  ردپ و  يارب  ناکم  نیا  رد  قدنخ  هوزغ  رد  ترـضح  نآ  ًارهاظ 

. دنا هدناوخ  رکش  زامن  اج  نیا  رد  بازحا  گنج  نیمزرس و  نیا  تخس  ياهزور  دای  هب 

حتف دجسم 

بازحا دجسم  ك )  ) نامه

خسف دجسم 

دحا دجسم  ك )  ) نامه َف ) )

خیضف دجسم 

سمشدر دجسم  ك )  ) نامه َف ) )

ابق دجسم 

رد تسا  هدوب  یهاچ ) مان  یلوق  هب  و   ) يا هیحان  هیرق و  مان  هک  دنا ) هدـناوخ  زین  هوبق  ار  نآ  یـضعب  و   ) ابق رد  عقاو  هنیدـم . دـجاسم  زا  ُق ) )
یلـص ) ادخ لوسر  هک  هاگ  نآ  دیدرگ . انب  يرجه  لوا  لاس  رد  دجـسم  دنا . هدش  لصتم  مه  هب  هزورما  هک  هنیدـم  یبرغ )  ) بونج یکیدزن 
دراو هنیدـم ) هب  ندیـسر  يارب  هاگلزنم  نیرخآ  ینعی   ) ابق هب  لوالا  عیبر  مهدزاود ) اـی   ) متـشه رد  هکم  زا  ترجه  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 

ناگتسب رگید  و  مالسلا ) اهیلع   ) همطاف ترضح  یلع و  ترضح  ات  دندنام  هقطنم  نیا  رد  زور  ای 20 ) ای 17  ای 13  ای 12   ) تدم 4 هب  دندش 
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رد هک  دومن  انب  ابق  رد  ار  يدجسم  لحم  نانکاس  ياضاقت  هب  ای  رسای و  رامع  داهنشیپ  هب  ترـضح  نآ  تدم  نیا  یط  دنوش و  دراو  هکم  زا 
. دش هتخاس  ناناملسم  مومع  يارب  هباحص  مرکم و  یبن  نآ  كرابم  تسد  هب  ترجه  ياهزور  نیلوا  رد  هک  تسا  يدجـسم  نیلوا  تقیقح 

ًاصخش ترضح  هک  دنا  هدروآ  تشگ . راوتسا  نوتس  فیدر  دنچ  يور  رب  فقس  دیدرگ و  اپ  رب  تشخ  گنـس و  اب  دجـسم  نیا  ياهراوید 
روما رظان  طقف  ناشیا  ات  دـندومن  اضاقت  تلاح  نیا  زا  رثأتم  باحـصا  هک  يروط  هب  دندیـشک  یم  شود  هب  ار  اه  تشخ  دـندرک و  یم  راک 

ياه تموکح  زا  يرایـسب  جـیردت  هب  نونکات  مرکا  لوسر  نامز  نامتخاس  زا  دـعب  دـندومن . یم  راک  دـنتفریذپن و  راوگرزب  نآ  اـما  دنـشاب 
نیا نامز  رد  نامثع ؛ . 1 زا : دنترابع  دجسم  نیا  یساسا  ياهانب  ناگدننک  دیدجت  هلمج  زا  دنا و  هتشاد  یمهـس  دجـسم  نیا  ریمعت  رد  تقو 

ییانب هدرک و  بیرخت  ار  دجـسم  هیلوا  يانب  دیلو  روتـسد  هب  هنیدـم  یلاو  زیزعلا ؛ دـبع  نبرمع  . 2 تفای . شرتسگ  يرصتخم  دجـسم  هفیلخ 
ریمعت يرمق  لاس 435  رد  ینیسح  دمحا  یلعَیوبا  . 3 درک . داجیا  هرانم  نوتس و  تخاس و  ییاه  قاور  دومن . اپ  رب  چگ  گنس و  زا  راوتـسا 

يانب دـیدجت  هب  نامرف  يرمق  لاس 555  رد  لصوم  ناکباتا  يارزو  زا  یناهفـصا  داوج  نیدـلا  لامج  . 4 داد . تروص  دجـسم  رد  تمرم  و 
رصان . 6 درک . دجسم  رد  یعیسو  تاحالصا  هب  مادقا  ( 676 658  ) رصم يرحب  کیلامم  زا  يراُدق  دنب  سرَْبَیب  رهاظلا  کلم  . 5 داد . دجسم 

زا يابسَْرب  فرـشا  . 7 تشاـمگ . تمه  دجـسم  یـساسا  تاریمعت  هـب  يرجه  لاـس 733  رد  رـصم  يرحب  کـیلامم  زا  نووـالَق  نب  دـمحم 
کیلامم زا  يابتیاق  فرشا  . 8 داد . نامرف  دجسم  ياه  تمسق  یخرب  میمرت  دیدجت و  هب  يرمق  يرجه  لاس 840  رد  رصم  يرحب  کیلامم 

ینامثع نیطالـس  نامثع ؛ لآ  . 9 درک . رداص  روتـسد  دجـسم  زا  ییاه  تمـسق  هرانم و  ياـنب  دـیدجت  هب  يرمق  لاس 881  رد  رـصم  یجرب 
يرمق یلا 1245  ياه 1240  لاس  یط  دیمحلادبع  ناطلس  شدنزرف  دومحم و  ناطلـس  طسوت  اهنآ  نیرخآ  دندرک و  یم  تمرم  ار  دجـسم 

زا و   ) تفای تعسو  دجـسم  تحاسم  يرمق  لاس 1388  هب  لصیف  کلم  ناـمز  رد  دوعـس ؛ لآ  . 10 دـش . انب  ون  زا  دجـسم  تفرگ و  تروص 
داـجیا نآ  رد  يا  هدـمع  تارییغت  دـش و  نوگرگد  دجـسم  عـضو  یلک  هب  ریخا  نارود  رد  و  دیـسر ) عـبرم  رتـم  هب 1420  عبرم  رتـم   1276

هنافسأتم یلو  دیدرگاپ  رب  یلیوط  ياه  هرانم  ددعتم و  ياه  هبق  و  ( 1) دش هتخاس  عبرم ) رتم  تحاسم 6000  هب   ) يرتشیب تعسو  اب  دیدرگ و 
دجسم رد  زامن  تعکر  ود  دجسم  تلیـضف  دش . هدیچرب  داد  یم  ناشن  ار  يوقت  هیآ  لوزن  لحم  هک  یبارحم  دجـسم ، يزاسزاب  نیرخآ  رد 

ای  ) هبنـش زور  هللا  لوسر  ( 2 .) تسا هدـش  دراو  يا  هژیو  تاحیبست  صوصخم و  ياعد  نآ  يارب  تسا . هدـش  رکذ  هرمع  جـح و  اب  ربارب  اـبق 
يرایسب لقن  هب  هبوت 108 ) « ) موی لوا  نم  يوقتلا  یلع  سسا  دجسمل   » هیآ دندمآ . یم  اج  نیا  هب  تدابع  زامن و  يارب  هبنشود ) ای  هبنـشکی 

(. دندوب هتخاس  شیارب  یبارحم  هک   ) دوب دجسم  یبرغ  بونج  بنج  رد  مه  لوزن  لحم  هتفای و  لوزن  دجسم  نیا  هرابرد  نارسفم  زا 

نیتلبق دجسم 

هب و   ) یخیرات تسا  يدجـسم  دوب ) فورعم  هملـس  ینب  مان  هب  هک  « ) نیتلبقوذ  » دجـسم اـی  و  نیتلبق »  » دجـسم هنیدـم . دـجاسم  زا  َت ) َل  ِق  )
دجـسم نیا  دشاب . یم  عقاو  رهـش  یبرغ  لامـش  فرط  رد  ربولا  ةرح  يدنلب  رب  دوب و  هلبق  ود  ياراد  هک  تسا ) هعبـس  دجاسم  هلمج  زا  یلقن 

تفرگ و تروص  هلبق  رییغت  هلئسم  اج  نیا  رد  هک  تسا  تهج  نآ  زا  هیمست  هجو  دوب و  یبونج ) یلامش و   ) مه ربارب  رد  بارحم  ود  ياراد 
هنیدم هب  دورو  زا  سپ  هکم و  رد  تماقا  لاس  هدزیس  لوط  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) هللا لوسر  دش . هدناوخ  هلبق  ود  هب  زامن  کی  زین 

هک هچنآ  قبط  دـندروآ . یم  ياج  هب  سدـقملا  تیب  يوس  هب  ینعی  لامـش  يوس  هب  ار  زامن  هاـم  اـی )... ای 19 و  ای 17  ای 16   ) تدم 10 هب 
هلبق رییغت  نامرف  هک  دـندوب  رهظ  زامن  ندروآ  اج  هب  لاـح  رد  دجـسم  نیا  رد  بجر ) همین  اـی   ) نابعـش همین  رد  ترـضح  نآ  تسا  روهـشم 

هب رـصع  زامن  دیـسر و  نامرف  هک  دوب  هدـش  مامت  رهظ  زامن  زین  یلقن  هب  دـندناوخ . هبعک  يوس  هب  ار  زاـمن  رخآ  تعکر  ود  ناـشیا  دیـسر و 
هبعک يوس  هب  ار  زامن  هیقب  ترـضح  دیدرگ و  لزان  هیآ  هک  دوب  حبـص  زامن  مود  تعکر  ماگنه  رگید  يا  هتفگ  هب  دیدرگ . ادا  هبعک  تمس 

نیتلبق دجسم  دنناد ) یم  ملاس  ینب  دجسم  ینعی  هعمج  دجسم  یخرب  یبنلا و  دجسم  یخرب  ابق و  دجسم  ار  نیتلبق  دجسم  یخرب  . ) دندناوخ
يا هراشا  يابتیاق  نامز  زا  لبق  انب  تاحالـصا  ای  اه  يزاسزاب  هب  عبانم  یلو   ) دـیدرگ يزاسزاب  دایز  لامتحا  هب  زیزعلا  دـبع  نبرمع  نامز  رد 
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زرط هب  اه  يدوعـس  طسوت  يزاسزاب  نیرخآ  رد  دـیدرگ و  اـنب  ون  زا  يرمق  لاس 950  رد  ینوناق  نامیلس  ناطلـس  هرود  رد  دجـسم  (. دنرادن
. دنتشادرب ار  نآ  یلامش  بارحم  یلو  دیدرگ  انب  دیدجت  ییابیز 

هیرکسع هلشق  دجسم 

کبـس هب  ینامثع  نارود  رد  يرتم .) ولیک  ود  هلـصاف  هب   ) یبنلا دجـسم  یبرغ  بونج  رد  هیربنع  نادیم  یکیدزن  رد  عقاو  هنیدم ، دـجاسم  زا 
اما دش  هتخاس  یماظن ) ناگداپ  لخاد   ) ناکم نیا  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  دیع  زامن  دای  هب  لوبناتسا  رد  ینامثع  دجاسم 

. دیدرگ بیرخت  زین  نآ  لخاد  دجسم  يدوعس  نارود  رد  ناگداپ  بیرخت  اب 

چوق دجسم 

شبک دجسم  ك )  ) نامه

شبک دجسم 

هنماد رد  يرتـم و  تفاسم 200  هب  هبقع  هرمج  لامـش  تمـس  رد  اـی   ) یطـسو هرمج  یلوا و  هرمج  نیب  ینم  رد  عقاو  هکم  دـجاسم  زا  َك ) )
تحاسم . 1 تسا : موسوم  ییاهمان  هب  یتاهج  هب  دجـسم  نیا  دـیدرگ . بیرخت  هثـالث  تارمج  ییاوه  لـپ  ثادـحا  رطاـخ  هب  هک  ریبث ) هوک 

لک لبق  انئاک  ای   » ياعد و  هعماج » ترایز   » اـبق دجـسم  لاـمعا  زا  و  . 2 ص 108 .) نایشرع ،  ) تسا هدیـسر  عبرم  رتم  هب 13500  ابق  دجسم 
ترضح ياج  هب   ) ادف شبک  ندیدرگ  رهاظ  رطاخ  هب  شبک ، دجـسم  چوق 2 . دجسم  . 1 ص 233 .) كرادم ، اب  یـسراف  هقف   ) تسا یش »...

راوج رد  شبک )  ) چوق حبذ  رطاخ  هب  هرخص ، دجسم  . 4 اج . نیا  رد  شبک )  ) چوق حبذ  رطاخ  هب  رحن ، دجـسم  . 3 ناکم . نیا  رد  لیعامسا )
. دش بیرخت  مدرم  طسوت  حسم  سمل و  لیلد  هب  دجسم  راوج  رد  هرخص  يا . هرخص 

ریبک دجسم 

ءاقستسا یلصم  ای  . 2 ( 1) هرجش دجسم  ك )  ) ای هنیدم 1 . دجاسم  زا 

رثوک دجسم 

. دیدرگ لزان  ناکم  نیا  رد  رثوک  هروس  یلقن  قبط  تفر ) یم  تافرع  هب  هک  یـسک  تسار  بناج  رد   ) ینم طسو  رد  عقاو  هکم  دـجاسم  زا 
. دش بیرخت  تافرع  ینم  ریسم  ییاوه  ياه  لپ  ثادحا  نایرج  رد  دجسم  نیا 

هدئام دجسم 

هلغب دجسم  ك )  ) نامه

هلهابم دجسم 

(2  ) هباجا ك )  ) نامه هنیدم . دجاسم  زا  ِل ) ِه  ُم  )

مرحم دجسم 
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هرجش دجسم  ك )  ) نامه هنیدم . دجاسم  زا  ِر ) ُم  )

یبتخم دجسم 

يافتخا لحم  دنیوگ  ملسو .) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  هاگتدالو  اب  رواجم  لیللا  قوس  رد  دوب  يدجـسم  هکم . دجاسم  زا  اب ) َت  ُم  )
. هکم رافک  نیکرشم و  ّرش  زا  دوب  ترضح 

هنیدم دجسم 

یبنلا دجسم  ك )  ) نامه

هفلدزم دجسم 

مارحلا رعشم  دجسم  ك )  ) نامه ِف ) َل  َد  ُم  )

حارتسم دجسم 

رارق یسک  تسار  تمس  رد  کچوک  ًاتبسن  دجـسم  نیا  دحا . هقطنم  رد  عقاو  تسا  يدجـسم  تحارتسا . دجـسم  هنیدم . دجاسم  زا  َت ) ُم  )
نارود هب  دـحا و  هوزغ  زا  تشگ  زاب  ماگنه  هللا  لوسر  تحارتسا  ناـکم  رد  دجـسم  نیا  دور . یم  دـحا  يادهـش  رباـقم  تمـس  هب  هک  دراد 

. دش هتخاس  ینامثع 

دجیسم دجسم 

. ءارحصلا ۀسردم  یکیدزن  هدج  هار  یقرش  هوک  رانک  رد  تسا  يدجسم  هلازغ ، دجـسم  فرـصنم ، دجـسم  دیجیـسم ، دجـسم  ای  َج ) َس  ُم  )
. دندرازگ زامن  ناکم  نیا  رد  ردب  يوس  هب  هنیدم  كرت  ماگنه  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) ادخ لوسر 

میهاربا ما  هبرشم  دجسم 

میهاربا دجسم  ك )  ) نامه

مارحلا رعشم  دجسم 

هیلع هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوسر  رب  ناکم  نیا  رد  لیئربج  ترـضح  لقن  قبط  هفلدزم )  ) رعـشم رد  عقاو  هکم ، دجاسم  زا  َح ) ْل  ُر  َع  َم  )
نیمه رد  فوقو  ماگنه  جاجح  رتشیب  درک . غالبا  یتایآ  تاروتسد و  نآ  لامعا  تیمها  مارحلا و  رعـشم  دروم  رد  دش و  لزان  ملـسو ) هلآو 

( هفلدزم دجسم  ای   ) مارحلا رعشم  دجسم  هیلوا  تحاسم  دنیامن . یم  رازگرب  ار  اشع  برغم و  زامن  تسا  مارحلا  رعشم  زا  یـشخب  هک  دجـسم 
. تشاد فارطا  رد  يراـصح  اـهنت  دوب و  یفقـس  یب  دجـسم  دیـسر و  عبرم  رتم  هب 4000  یـسابع  دـهع  رد  هک  دوب  عبرم  رتـم  دودح 1700 

نونکا دندرب و  نایاپ  هب  ار  نآ  دـیدج  يانب  يرمق  لاس 1399  رد  اه  يدوعـس  دندومن و  يزاسزاب  ار  نآ  يرمق  لاس 1072  رد  اه  ینامثع 
. تسا عبرم  رتم  دودح 6000  تحاسم 

حبصم دجسم 
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هلآو هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  هک  تسا  یهار  رد  ابق و  یبرغ  بونج  رد  یعفترم  هپت  يالاب  رد  تسا  يدجـسم  هنیدم . دجاسم  زا  َب ) َم  )
دراو ناکم  نیا  هب  ادتبا  حبص  رد  ترجهرد  ترضح  هک  تسا  نآ  هیمست  هجو  دندومرف و  روبع  اج  نآ  زا  هنیدم  هب  ترجه  ماگنه  ملـسو )

. تسا هدنامن  یقاب  يزیچ  نآ  هبورخم  ياه  هراوید  زج  هزورما  دندش .

عرصم دجسم 

رکسع دجسم  ك )  ) نامه

یلصم دجسم 

همامغ ك )  ) نامه ْص ّال ) ُم  )

سرعم دجسم 

تسا و هفیلحلا  يذ  رد  هرجـش  دجـسم  لباقم )  ) کیدزن هفیلحلا ) يذ  سرعم  ای  ینبلا  سرعم  ای   ) سرعم دجـسم  هنیدم . دجاسم  زا  َّر ) ّع  ُم  )
سیرعت ناـکم  نیا  رد  تحارتـسا  يارب  ترجه  عـقوم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مالـسا یمارگ  لوـسر  هک  تسا  یناـکم  تـیاور  قـبط 

یم تحارتسا  ناکم  نیا  رد  يا  هوزغ  زا  تشگزاـب  زا  سپ  اـی  جـح  هار  رد  ًاـبلاغ  ترـضح  و  دـندمآ ) دورف  بش  رخآ  رد  ینعی   ) دـندومرف
هب تفرگ و  دوخ  هب  ار  سرعم  دجسم  ص 145 . ش 6 ، جح ، تاقیم  مان 1 . دش و  هدیشک  لحم  نیا  درگرب  يراوید  يدنچ  زا  سپ  دندومن .
رد تسا . هدـنامن  یقاـب  يرثا  نآ  زا  هدـش  هدـیچ  گنـس  هکت  دـنچ  زج  هزورما  تشاذـگ و  یناریو  هب  ور  دجـسم  نیا  ياـیاقب  ناـمز  رورم 
اج نآ  زا  هک  یـسک  يارب  ار  دجـسم  نیا  رد  فقوت  موزل  هعیـش  ياهقف  یخرب  هدش و  شرافـس  دجـسم  نیا  رد  هتوتیب  هب  تیب  لها  تایاور 

. دنا هداد  اوتف  دنک ، یم  روبع 

هکم دجسم 

مارحلا دجسم  ك )  ) نامه

نیترانم دجسم 

یبن لحم  نیا  رد  هتفای . يا  هناریو  تلاح  هک  نآ  يرتمولیک  کـی  هلـصاف  رد  ایقـسلا و  دجـسم  برغ  رد  عقاو  هنیدـم ، دـجاسم  زا  َت ) َر  َم  )
. دیدرگ ثادحا  دجسم  نآ ، رد  رطاخ  نیمه  هب  دندرازگ و  زامن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا

فرصنم دجسم 

دجیسم دجسم  ك )  ) نامه َر ) َص  ُم  )

ینم دجسم 

فیخ دجسم  ك )  ) نامه ان ) َم  )

يوبن دجسم 
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یبنلا دجسم  ك )  ) نامه َب ) َن  )

یبنلا دجسم 

. تسا هدش  انب  هنیدم  رهش  طسو ) رد  و   ) یقرش تمسق  رد  هک  تسا  هنیدم  یخیرات  دجسم  ربمایپ ، دجسم  هنیدم ، دجسم  يوبن ، دجسم  َن ) )
دوخ و تسد  هب  هنیدم  هب  دورو  ياهزور  نیتسخن  رد  يرجه و  لوا  لاس  رد  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مالـسا یمارگ  یبن  ار  دجـسم  نیا 
اه لـقن  رثکا  قبط  اـی  دوب و  عارذ ) رد 100  عارذ   100  ) رتم رد 50  رتم  لکـش 50  عبرم  یلقن  هب  هک  دـنتخاس  راصنا  رجاـهم و  یهارمه  هب 
هب قرـش  زا  رتم  یبیرقت 30  ضرع  بونج و  هب  لامـش  زا  رتـم  یبیرقت 35  لوط  هب   ) عبرم رتـم  تحاسم 1050  هب  لکش  لیطتسم  يدجـسم 
زا یفقس  دجسم  زا  یتمسق  يارب  یتدم  زا  سپ  دیدرگ و  انب  هام  تفه  تدم  فرظ  فقـس  نودب  لگ و  گنـس و  زا  هک  تسا  هدوب  برغ )

تنوکـس يارب  یتارجح  دجـسم  نتخاس  اب  نامزمه  دـش . هیبعت  امرخ  تخرد  هنت  زا  ییاه  نوتـس  يور  رب  امرخ  تخرد  ياه  گرب  خاش و 
دنتخاس دجسم  رانک  رد  یتارجح  زین  باحصا  دیدرگ و  هدوزفا  نآ  دادعت  رب  ًادعب  هک  دش  هتخاس  دجسم  قرـش  رد  شنارـسمه  ترـضح و 

زاب دجسم  يوس  هب  هک  هباحص  هناخ  ِرد  یهلا  نامرف  هب  هک  نیا  ات  دندش  یم  دجـسم  دراو  اج  نامه  زا  تشاد و  دجـسم  هب  ییاه  برد  هک 
لاس 7 . 1 دید . دوخ  هب  يددعتم  هعـسوت  ریمعت و  دجـسم  سپ  نآ  زا  و  مالـسلا ) هیلع   ) یلع ترـضح  هناخ  ِرد  رگم  دیدرگ  هتـسب  دـش  یم 

شوگ راهچ  لکش  دیـسر و  عبرم  رتم  ای 2475 ) ای 2433   ) هب 1800 یبنلا  دجـسم  تعـسو  ربیخ  هوزغ  زا  دعب  هعـسوت و  نیلوا  رد  يرجه ،
بونج و ای   ) برغ بونج و  تمـس  زا  دجـسم  تحاـسم  رب  فارطا  ياـه  هناـخ  دـیرخ  اـب  مود  هفیلخ  يرجه ، ای 17 )  ) لاس 16 . 2 تفای .
. دومن تشخ  زا  ییاه  نوتـس  هب  لیدبت  ار  دجـسم  یبوچ  ياه  كریت  تخاسب و  فقـسمان  نحـص  دوزفا و  نآ  ياهرد  نوتـس  رب  و  لامش )
رب موس  هفیلخ  يرجه ، لاس 29  . 3 دیسر . عبرم  رتم  ای 4875 ) ای 4087  ای 3649   ) هب 3575 لقن ) توافت  هب   ) نامز نیا  رد  دجـسم  تحاسم 

هب 4071 لقن ) توافت  هب   ) دجسم تحاسم  دوزفا و  برغ ) لامـش و  بونج و  تهج  هس  زا  یلقن  هب  و   ) برغ بونج و  زا  دجـسم  تحاسم 
دنیوگ یم  زین  و  دـش . روهـشم  وا  مان  هب  هک  تخاسب  یبارحم  یلقن  هب  درک و  يزاـسون  ار  دجـسم  وا  دیـسر . عبرم  رتم  ای 5950 ) ای 4583  )
گنس اب  ار  دجسم  ياه  نوتس  درک و  يزاسزاب  شوقنم  ياه  گنس  اب  ار  اهراوید  وا  درک . دجسم  تانییزت  هک  تسا  یسک  نیتسخن  نامثع 
هنیدم یلاو  زیزعلادبع  نبرمع  يرجه ، لاس 88  . 4 دومن . میمرت  جاس  بوچ  اب  ار  نآ  فقس  درک و  انب  دیدجت  هدش  شقنم  يراجح و  ياه 

لامش و برغ و  ياه  تمسق  رد  يا  هدمع  هعـسوت  تاریمعت و  کلملادبع  نبدیلو  روتـسد  هب  لاس 91  رد  سپس  کلملا و  دبع  روتـسد  هب 
لصتم و ياه  هناخ  ربمایپ و  تاجوز  هناخ  يایاقب   ) وا دوب .) هتفرگن  تروص  قرش  فرط  رد  هعسوت  نامز  نآ  ات  و   ) داد ماجنا  دجـسم  قرش 

هربقم هرجح و  وا  دیسر . عبرم  رتم  ای 6953 ) و   ) هب 6440 دجسم  تحاسم  دوزفا و  دجـسم  هب  درک و  بارخ  دیرخ و  ار  دجـسم  هب  کیدزن 
هلآو هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  زامن  لحم  رد  یبارحم  دومن و  انب  هرانم  راـهچ  دجـسم  هشوگ  راـهچ  رد  تخاـس و  روصحم  ار  ترـضح 
يارب هک  یتانییزت  هلمج  زا  دومن و  يراکیـشاک  ار  دجـسم  ياهراوید  يو  تسا ) دجـسم  بارحم  نیتسخن  یلقن  قبط  هک   ) درک اـنب  ملـسو )

یلاو يرجه ، ای 162 ) ای 161   ) لاس 160 . 5 دوب . دجـسم  راوید  اه و  یـشاک  يور  رب  ینآرق  تاـیآ  شقن  تفرگ  یم  تروص  راـب  نیلوا 
نوتسرامش رب  دیماجنا  لوط  هب  لاس 165  ات  هک  هعسوت  نیا  رد  داد و  هعسوت  یلامش  تمسق  رد  ار  دجسم  یـسابع  يدهم  روتـسد  هب  هنیدم 

نومأم دهع  رد  نوراه و 202  دهع  رد  يرجه ، لاس 193  . 6 دیسر . عبرم  رتم  ای 9403 ) و   ) هب 8890 دجـسم  تحاسم  دش و  هدوزفا  زین  اه 
ياهراوید نحص و  فقسرد و  یتاحالـصا  تاریمعت و  هللا  نیدلا  رـصان  دهع  رد  دضتعم و 576  دـهع  رد  لکوتم و 282  دـهع  رد  و 246 

ناضمر هام  لوا  بش  رد  هک  ارچ  درک ، رداص  ار  دجسم  يانب  دیدجت  روتـسد  هللااب  مصعتـسم  يرجه ، لاس 655  . 7 تفریذپ . ماجنا  دجسم 
رد هک  يدبنگ  هللا  لوسر  نفدم  زج   ) دش و قیرح  راچد  دجسم  عمش ) شتآ  نداتفا  ای   ) اه لعشم  زا  یکی  نتفرگ  شتآ  تلع  هب  لاس 654 
راک داتسرف و  هنیدم  هب  جح  مسوم  رد  ار  ینامتخاس  حلاصم  داوم و  نارگراک و  نیـسدنهم و  مصعتـسم  ( 1) دنامن یقاب  يزیچ  دوب ) نحص 
راـک فقوت  تفـالخ و  زکرم  اـب  هنیدـم  طاـبترا  عطق  و  یـسابع ) هفیلخ  نیرخآ   ) مصعتـسم طوقـس  اـب  لاـس 656 ، . 8 دـش . زاغآ  يرامعم 
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ریما فرط  زا  سپـس  دـیدرگ و  نیمأت  یحلاص  ِکْیبَا  زعم  نبا  نیدـلا  روصنم  رـصم  ریما  بناج  زا  راک  همادا  تهج  مزال  لیاسو  ینامتخاس 
، يرجه لاس 657  . 9 دیدرگ . لیسگ  هنیدم  يوس  هب  ینمی  نارامعم  هجدوب و  لیاس و  و  لوسر ) ینب  زا   ) فسوی نیدلا  سمشرفظملا  نمی 

کلم دهع  رد  و  يرجه ، لاس 661  . 10 دیسر . نابایب  هب  لاس 658  ات  بونج  تمس  رد  يزاسون  راک  زُُطق ، نیدلا  فیـس  ناطلـس  دهع  رد 
کلم نامز  رد  يرجه ، لاس 678  . 11 تفرگ . نایاپ  تشاد  يزاس  زاب  هب  زاین  دوب و  هدنام  یقاب  اهراک  زا  هچنآ  يراُدق  دـنب  سرَْبَیب  رهاظلا 

لاس 701 . 12 دـنتخاس . ربمایپ  حیرـض  رب  يا  هبق  رـصم ) ياهرهـش  زا   ) صوق رهـش  یلاو  ناهرب  نب  دـمحا  روتـسد  هب  ای  نووـالَق و  روصنم 
لاس ات   ) ار دجسم  یبرغ  تمسق  زین  اهرد و  هناتسآ  دجسم و  یقرش  تمسق  فقس  هضور و  فقس  نووالق  نب  دمحم  رـصان  کلم  يرجه ،

. تفرگ تروص  دجسم  رد  تاحالـصا  یخرب  نووالق  دمحم  نب  نسح  رـصان  ناطلـس  دهع  رد  يرجه ، لاس 755  . 13 دومن . ریمعت  ( 729
ییاه هفرش  دجـسم  يارب  دش و  ریمعت  دقرم  دبنگ  نووالق  نب  دمحم  رـصان  نب  نیـسح  نب  نابعـش  ناطلـس  دهع  رد  يرجه ، لاس 765  . 14

هلبق فرط  رد  فقسم  قاور  فیدر  ود  رصم ) یجرب  کیلامم  زا   ) يابسَْرب فرشا  يرجه ، لاس 831  . 15 دش . هداد  بیترت  ییاه ) هرگنک  )
رهاظلا کـلملا  يرجه ، لاـس 853  . 16 درک . ریمعت  دوـب  بارخ  هـک  ار  هـچنآ  دوـمن و  هفاـضا  تـشاد  رارق  نحـص  راـنک  رد  هـک  دجــسم 
تمسق درک و  ریمعت  ار  دجسم  هتخیر  ورف  ياه  فقس  زا  یضعب  فیرش و  هاگمارآ  فقـس  رـصم  یجرب  کیلاممزا  (3 () قَمْقَچ ( ) 2) قَمْقَج

رصم یجرب  کیلامم  زا  يابتیاق  فرـشا  کلم  يرجه ، و 881 )  ) لاس 879 . 17 دومن . شورفم  رمرم )  ) ماخر هب  ار  دجـسم  نیمز  زا  ییاـه 
ات هک  دوب  اه  هرانم  يوبن و  هرجح  اهراوید و  اه و  فقس  اه و  نوتـس  زا  یـضعب  لماش  هک  درک  عورـش  یبنلا  دجـسم  رد  ار  یمهم  تارییغت 
ای  ) مهدزیس بش  رد  هیسیئر ) هنذأم   ) یقرش بونج  هنذأم  هب  هقعاص  تباصا  تلع  هب  يرجه ، لاس 886  . 18 دیماجنا . لوط  هب  يرجه   884

مدرم و  ( 4 .) دش يزوس  شتآ  راچد  نحص ) طسو  دبنگ  فیرـش و  هاگمارآ  زج   ) دجـسم یمامت  ناضمر  هام  مود ) ههد  ياه  بش  زا  یکی 
تروص یناوارف  ياه  تمرم  ناطلس  نامرف  هب  دندرک و  کمک  تساوخرد  رصم ) یجرب  کیلامم  زا   ) يابتیاق ناطلس  رصم  مکاح  زا  هنیدم 

فراعملا ةریاد  طبض  . 3 همان .) تغل   ) طبـض . 2 تسا . هتفاـی  ترهـش  لوا  قیرح  هب  يزوـس  شتآ  نیا  يرجه 1 . لاس 888  اـت  هک  تفرگ 
هب یعیـس  هدودحم و  وا  دـیماجنا . لوط  هب  دـش . موسوم  مود  قیرح  هب  يزوس  شتآ  نیا  . 4 نیدلا . فیس  رهاظ  لیذ  همان ، تغل  و  یـسراف )
انب دیدجت  ار  هیسیئر  هرانم  دومن و  انب  ربمایپ  رهطم  ربق  رب  يا  هبق  تخاس و  روصحم  هکبش  ای  هدرن و  اب  ار  نآ  فارطا  دوزفا و  فیرش  هرجح 

نامیلس و میلـس و  ناطلـس  دهع  رد  يرجه ، مهد  نرق  . 19 دیـسر . عبرم  رتم  ای 9523 ) و   ) هب 9010 نامز  نیا  رد  دجـسم  تحاـسم  درک و 
بارحم اه و  نوتس  اهرد و  اه و  هرانم  اهدبنگ و  میمرت  هلمج  زا   ) یتاریمعت رصتخم و  هعسوت  ینامثع ) نیطالس  زا   ) یناث دارم  یناث و  میلس 

نیمز هرانم و  قاور و  فقـس و  رد  ییاه  يزاسون  تاریمعت و  ینامثع  نیطالـس  يرجه ، مهدزاود  هدزای و  نورق  . 20 تفرگ . تروص  اه )
دبنگ يانب  تشامگ و  تمه  دجسم  دبنگ  يانب  دیدجت  هب  مود  دومحم  ناطلس  يرجه ، ای 1233 )  ) لاس 1228 . 21 دنداد . تروص  دجسم 

ناطلس يرجه ، لاس 1265  . 22 دیماجنا . لوط  هب  يرجه  لاس 1255  ات  ناخروم  رظن  هب  دوب  مأوت  دجسم  ماب  تمسق  رد  ییاه  تمرم  اب  هک 
ماجنا یلصا ) هرانم  ربنم و  هناگ و  هس  ياه  بارحم  فیرش و  هرجح  زج   ) دجسم رسارس  رد  يا  هدمع  هعـسوت  تاریمعت و  لوا  دیجملا  دبع 

لاس 1307 . 23 دیسر . عبرم  رتم  ای 10939 )  ) دودح 10303 هب  دجـسم  تحاسم  لک  دیماجنا و  لوط  هب  ای 1280 )  ) لاس 1277 ات  هک  داد 
زیزعلا دبع  تموکح  نامز  رد  يرجه ، و 1350 )  ) لاس 1348 . 24 دروآ . لمع  هب  دجسم  رد  یتاریمعت  یناث  دیمحلا  دبع  ناطلـس  يرجه ،

نامز رد  يرجه ، لاس 1368  . 25 دش . ماجنا  اه  قاور  ياه  نوتـس  یخرب  نحـص و  فارطا  اه  قاور  حطـس  رد  یتاحالـصا  دوعـس  لآ  زا 
مادهنا اب  دـش و  مالعا  ناناملـسم  هب  باطخ  یبنلا  دجـسم  هعـسوت  هب  میمـصت  لاس ، نیا  نابعـش  رد 12  دوعـس  لآ  زا  زیزعلادـبع  تموکح 

( یلبق يانب  ظفح  اب   ) دجسم هعسوت  نیرت  هدمع  يانب  گنـس  دیدرگ و  زاغآ  هعـسوت  رما  لاوش 1370  رد 5  دجـسم  فارطا  ياه  نامتخاس 
يرمق لاـس 1375  لوـالا  عیبر  مجنپ  رد  دـیماجنا و  لوط  هب  يرمق  لاس 1374  رخآ  اـت  هک  دـش  زاـغآ  يرمق  يرجه  لاس 1372  زا  ًـالمع 
نازیم هب  تفرگ ) تروص  یقرـش  یبرغ و  یلامـش و  ياه  تمـسق  رد  هک  ( ) 1) هعسوت نیا  رد  دیدرگ . حاتتفا  ًامسر  هعـسوت  زا  سپ  دجـسم 

لاس . 26 دیسر . عبرم  رتم  ای 16963 )  ) هب 16327 یبنلا  دجسم  تحاسم  عومجم  دش و  هفاضا  دجسم  تعسو  رب  عبرمرتم  ای 6033 )  ) 6024

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 668 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


دش هتخاس  یبنلا  دجـسم  برغ  جراخ و  رد  تقوم  نابیاس  اب  ییالـصم  دلاخ  کلم  دهع  رد  سپـس  لصیف و  کلم  دهع  رد  يرجه ،  1395
یلامش ياه  تمسقرد  يا  هعسوت  دهف  کلم  نامزرد  يرمق ، يرجه  لاس 1406  . 27 تفرگ .) یمن  رب  رد  ار  دجسم  نامتخاس  هعسوت  نیا  )
هعسوت نیا  رد  دیدرگ . بصن  يرجه  لاس 1414  رد  دهف  طسوت  شا  هعسوت  يانب  گنس  نیرخآ  هک  دش  عورش  دجـسم  یقرـش  یبرغ و  و 
هعسوت حطس  باستحا  اب  دیـسر و  عبرم  رتم  هب 98500  دجـسم  تحاسم  بیترت  نیا  هب  دـش و  هدوزفا  دجـسم  تحاسم  هب  عبرم  رتم   82000

هک ییاهاضف  اـما  دیـسر و  عبرم  رتم  هب 165500  دجـسم  یبییرقت  تحاـسم  عبرم ) رتم  رادـقم 670000  هب   ) زامن يارب  دجـسم ) ماب  تشپ  )
( عبرم رتم  رادـقم 135000  هب   ) نآ زا  یگرزب  شخب  هک  تسا  عبرم  رتم  تحاسم 235000  هب  هدش  حیطست  يوبن  فیرش  دجـسم  رب  طیحم 

عومجم تیاهن  رد  دـننکفا و  هیاس  زامن  ماگنه  نارازگ  زامن  رب  ات  دـنوش  یم  هتـسب  زاب و  راـک  دوخ  روط  هب  هک  تسا  ییاـه  ناـبیاس  ياراد 
لـضفا دجـسم  لیاضف  ددرگ . یم  عبرم  رتم  دجـسم 4005000  هب  طیحم  ياه  نادـیم  تحاسم  زامن و  حطـس  تحاسم  دجـسم و  تحاـسم 
ۀـضور هدـنرادرب  رد  تسا . رگید  ياج  رد  زامن  رازه  هد  لداعم  نآ  رد  زامن  تایاور  قبط  تسا . مارحلا ) دجـسم  زا  دـعب   ) ناـهج دـجاسم 

رطع ندومن  ترایز ) دورو و   ) لسغ لوا . هعسوت  هب  فورعم  دجـسم 1 . بادآ  تسا . تشهب  ياه  غاب  زا  یغاب  هک  تسا  دوخ  لد  رد  یبنلا 
( نانز  ) ندش دراو  ءاسن  باب  زا  نتفر . ریز  هب  رـس  هاتوک و  ياه  مدق  اب  ندش  يوبن  مرح  مزاع  زیمت  سابل  اب  ندومن  لامعتـسا  شوخ  يوب  و 

تعکر ود  نتـشاد . مدـقم  ار  تسار  ياپ  تاولـص  اب  دورو  رد  ندـناوخ . ار  يوبن  مرح  هب  لوخد  نذا  نادرم )  ) ندـش دراو  لیئربج  باب  زا 
هیلع هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  بارحم  رد  ندروآ . ياج  هب  شدوخ  تقو  رد  ار  هضیرف  ياهزامن  ندروآ . ياج  هب  ار  يوبن  دجسم  تیحت  زامن 

( صاخ ياـه  نوتـس  یخرب  زین  و   ) لـیئربج ماـقم  دزن  ندرک . سمل  ار  مرتحم  ربنم  نآ  نتفر و  يوبن  ربنم  دزن  ندـناوخ . زاـمن  ملـسو ) هلآو 
ادخ لوسر  هب  دوخ  ناتسود  نیدلاو و  بناج  زا  ندومن  ادخ  دمح  اعد و  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  ترضح  رازم  دزن  نتفر .

رافغتسا هبوت و  نتـشاد و  بلق  روضح  ترایز  لحارم  مامت  رد  ندروآ  ياج  هب  ار  مالـسلا ) اهیلع  ) ارهز همطاف  ترـضح  ترایز  نداد  مالس 
، اه هرجح  اه ، باب  دجسم  نکاما  ءازجا و  نداتسرف . تاولـص  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  هب  دجـسم  زا  جورخ  ماگنه  ندومن 

... و هلوزم ، يوبن ، ربنم  اه ، هرانم  زئانج ، ناکم  لیئربج ، ماقم  لالب ، ماقم  اه ، بارحم  هبق ، هفص ، اه ، نوتس  یبنلا ، ۀضور 

رحن دجسم 

شبک دجسم  ك )  ) نامه َن ) (

لحن دجسم 

سمش در  دجسم  ك )  ) نامه َن ) )

هرمن دجسم 

هب اج  نیا  رد  عمج  هب  ار  رصع  رهظ و  زامن  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا لوسر  ترهـش  قبط  تافرع . رد  عقاو  هکم  دجاسم  زا  ِر ) ِم  َن  )
هجوت دروم  هراومه  هدش  هدناوخ  زین  میهاربا  عماج  میهاربا و  دجـسم  هنرع و  دجـسم  هفرع و  دجـسم  مان  هب  هک  دجـسم  نیا  دـندروآ . ياج 

زا دجـسم  نیا  یلامتحا  هب  یلو   ) دش هتخاس  يرجه  لاس 150  رد  نایسابع  دهع  رد  دجـسم  نیا  تسا و  هدوب  ناسیون  همانرفـس  ناخروم و 
دودح یـسابع  يدـهم  نامز  رد  دجـسم  تحاسم  لقن  قبط  دـنا ) هتخاس  يدجـسم  ًاددـجم  نآ  ياج  رد  ًادـعب  دوب و  اپ  رب  يرجه  لوا  نرق 
یلقن هـب  و  داد . تعــسو  درک و  يزاـسزاب  ار  نآ  يرجه  لاـس 559  رد  لـصوم  ماـکح  يارزو  زا  یناهفـصا  داوج  و  دوب . عبرم  رتـم   8000
ییاه قاور  ینامثع  دهع  رد  تسا و  هدوب  قاور  فقس و  نودب  نامز  نیا  رد  دجسم  نیا  ایوگ  دیسر . عبرم  رتم  هب 14400  دجسم  تحاسم 
تهج رد  اما  دیـسر و  عبرم  رتم  دودح 18000  هب  نآ  تحاسم  دش و  هتخاس  دجـسم  یلعف  يانب  اه  يدوعـس  دهع  رد  دـش و  هتخاس  شیارب 
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.3 تسا . هدش  عقاو  تافرع  يادتبا  رد  نوچ  هفرع ، . 2 تسا . تافرع  دودح  زا  هنرع  نوچ  هنرع ، . 1 دنا : هتفگ  دجسم  نیا  فلتخم  ياه  مان 

.4 دـنک .) یم  دودـحم  ار  تاـفرع  فقوم  يوس  کـی  زا  هک  تاـفرع  رد  تسا  یهوـک  ماـن  هرمن  و   ) دـشاب یم  هرمن  يداو  رد  نوـچ  هرمن ،
. دنتخادرپ تدابع  زامن و  هب  دندرک و  فوقو  ناکم  نیا  رد  مالسلا ) هیلع   ) میهاربا ترضح  لقن  قبط  نوچ  میهاربا ،

يداو دجسم 

رکسع دجسم  ك )  ) نامه هعمج 2 . دجسم  ك )  ) نامه . 1

نی دجسم 

( همان تغل  مولع ؛ گنهرف  . ) دنیوگ ار  یبنلا  دجسم  مارحلا و  دجسم  َد ) ِج  َم  )

رجح سم 

رجح مالتسا  ك )  ) نامه ّس ) َم  )

یعسم

رد هرمع  جح و  تابجاو  زا  یکی  تسا و  عقاو  مارحلا  دجسم  قرش  رد  هک  دنیوگ  ار  هورم  افـص و  هوک  ود  نیب  هلـصاف  یعـس . لحم  اع ) َم  )
لیسم نآ  زا  يرادقم  هک  دوب  يداو  کی  تروص  هب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  نامز  رد  یعـسم  دریگ . یم  تروص  اج  نیا 

نیکاکد و هورم  افـص و  نیب  هلـصاف  نیفرط  رد  اهدعب  تسا و  هدوب  رت  قیمع  هورم  افـص و  نیب  ریـسم  طاقن  ریاس  هب  تبـسن  شحطـس  دوب و 
دجـسم تحاسم  رد  يدوعـس  تلود  هک  ییاه  هعـسوت  رد  دوب  مارحلا  دجـسم  هطوحم  زا  جراخ  رد  البق  هک  یعـسم  دش . داجیا  ییاه  هزاغم 

. دـش هدوشگ  یعـسم  هب  دجـسم  قیرط  زا  ییاـهرد  هدروخ و  دـنویپ  یعـسم  دجـسم و  دـیدرگ و  دجـسم  هب  لـصتم  دروآ  دوجو  هب  مارحلا 
يا هدیشوپ  رس  يورهار  تروص  هب  رتم  ضرع 20  هب  رتم و  دودح 420  لوط  هب  هورم  افص و  نیب  هلصاف  . 1 تسا : نینچ  یعسم  تاصخشم 

هک ییاه  هلپ  هلیـسو  هب  لوا  هقبط  دراد و  عافترا  رتم   9 یناـقوف )  ) مود هقبط  رتم و   13 یناتحت )  ) لوا هقبط  . 2 تسا . هدـمآ  رد  هقبط  ود  رد 
لوا هقبط  نابایخ  هنایم  رد  . 3 ددرگ . یم  لصتم  مود  هقبط  هب  دنیامن  دمآ  تفر و  نآ  زا  دـنناوت  یم  یناسآ  هب  ناوتان  ریپ و  صاخـشا  یتح 
هورم زا  نتشگ  زاب  تمسق  هورم و  هب  افص  زا  نتفر  تمسق  هک  هدش  هیبعت  مه  زا  هلصاف  اب  يرتم ) مین  عافترا  هب   ) هاتوک هراوید  ود  یناتحت ) )

ریپ و راـمیب و  دارفا  دـمآ  تفر و  يارب  هک  تسا  يریـسم  لوا  هقبط  رد  هدـش  هیبعت  راوید  ود  لـصاف  دـح  رد  . 4 دنک . یم  ازجم  ار  افـص  هب 
زبس هیاپ  ود  افـص  هب  کـیدزن  یعـسم  ياـه  هراوید  زا  فرط  ود  رد  . 5 تسا . هتفای  صاصتخا  صوصخم  ياه  خرچ  زا  هدافتـسا  اـب  ناوتاـن 

هب هک  تسا  باب  ياراد 8  دجـسم ) زا   ) جراخ تهج  رد  یعـسم  . 6 دـننک . یم  صخـشم  ار  هلوره  لحم  زبس ) ياه  غارچ  رون  اب  و   ) گـنر
دوش یم  مالـسلا  باب  هب  یهتنم  هک  ییاضف  دجـسم و  بناج  هب  لخادـم  زین  باوبا  نیا  يور  هب  ور  دوش و  یم  طبترم  يزاـب  رایـسب  ياـضف 

ص 36؛ هنیدم ، هکم و  یمالـسا  راثآ  ص 48 ؛ ج 6 ، یسانش ، ماما  یعس ، لیذ  یـسراف ، فراعملا  ةریاد  ص 8  کلاسم ، کلامم و  . ) دراد
( لماکت همانرب  جح  ج 1 ص 218 ؛ نیفیرش ، نیمرح  يامنهار 

هلفسم

میهاربا يداو  ك )  ) همادا هلفسم . يداو  ِل ) َف  َم  )

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 670 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


هنیکسم

ینعم هب  نکـس  زا  داهن . ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  هک  ییاه  مان  زا  زین  تاروت و  رد  هرونم  هنیدـم  باقلا  اه و  ماـن  زا  ِن ) ِم  )
نیمرح ص 88 ؛ هسیفنلا ، قالعالا  . ) دـنا هتـسیز  یم  نآ  رد  قح  ترـضح  هب  نیکاـسم  هک  تسا  تهج  نآ  زا  زین  تسا و  تکرب  تمحر و 

ص 172) ش 7 ، جح ، تاقیم  همان ، تغل  ص 118 ؛ نیفیرش ،

خلسم

ص 117) هیاهنلا ، ص 155 ؛ نیملعتملا ، ةرصبت  . ) تسا تاقیم  هک  قیقع  يداو  لوا  . 2 ینم . هاگنابرق  مان  . 1 َل ) َم  )

هملسم

. دندرکن یهاتوک  ادخ  لوسر  يرای  رد  اهنآ  دندوب و  عیطم  شلوسر  ادخ و  لباقم  رد  هنیدـم  مدرم  اریز  تسا ، هنیدـم  ياه  مان  زا  ِم ) ِل  ُم  )
(172 ش 7 ، جح ، تاقیم  )

 ) رعاشم

جح رعاشم  ك )  ) نامه ِع ) َم 

جح رعاشم 

ۀجح ...) هکم و تاقیم و  هورم و  افـص و  مارحلا و  رعـشم  و  هاگنابرق ) تارمج و  و   ) ینم تافرع و  ادـخ و  هناخ  لیبق  زا  جـح  كربتم  طاقن 
...( و ص 966 ؛ همدقم ، ریسافتلا ،

همظعم رعاشم 

دادجا هاگمارآ  ناشیا ، ناکاین  ربمایپ و  هاگداز  دـننام  هدـنام ، ياج  هب  هکم  رد  هک  يا  هسدـقم  راثآ  زا  تسا  يریبعت  تمظع . اب  ياه  هناشن 
هجیدـخ ترـضح  ادـخ و  لوـسر  هب  ناگتـسباو  رثـکا  هاـگمارآ  راـیط . رفعج  هزمح و  و  مالـسلا ) هیلع  ) یلع ریما  ترـضح  هاـگداز  ربماـیپ .

ص 242) ج 1 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  )

میهاربا ما  هبرشم 

دجسم یمدق ) رازه  ود  ای   ) یکیدزن رد  یلاوع  هقطنم  رد  هنیدم  یقرـش  تهج  رد  ( 1 () یناتسب یقاطا ، يا ، هفرغ   ) یناکم ترهـش  ِب ) َر  َم  )
هیلع هللا  یلص  ) ادخ لوسر  اه  هتشون  قبط  تسا ) هتفرگ  رارق  دجسم  نحص  لخاد  رد  نونکا  هک  ابق  دجسم  یقرـش  بونج  رد  یلقن  هب  و   ) ابق
هتفرگ هرانک  دوخ  نارسمه  زا  یخرب  زا  هام  کی  تدم  هب  ربمایپ  هک  هاگ  نآ  دنداد و  تنوکـس  اج  نیا  رد  ار  هیرام  ترـضح  ملـسو ) هلآو 

ایند هب  ناکم  نیا  رد  ار  مالـسلا ) هیلع  ) میهاربا ترـضح  هیطبق  هیرام  دندرازگ . زامن  اج  نیا  رد  ترـضح  دندنام . میهاربا  ما  هناخ  رد  دندوب 
هک یمرن  نیمز  روخشبآ ، دنتشون ، نآ  اب  هک  هفص ، تسا : ینعم  دنچ  ار  هبرـشم  میهاربا 1 . ما  هبرـشم  ترایز  تایاور ، لقن  قبط  دندروآ و 
ات دوب  هداهن  بآ  ياه  هرمخ  اجنآ  رد  ربمایپ  هک  تسا  فورعم  و  تسا ؛ هدوب  یناتسب  هک  تسا  ینعم  نیمه  هب  ًارهاظو  دیور  ینتسر  نآ  رد 

. تسا هدش  هیصوت  ص 117 .) نایشرع ،  ) دشونب نآ  زا 
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هفرشم

ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم   ) تسا دالب  عیمج  زا  فرشا  نوچ  تسا  هکم  باقلا  زا 

رعشم

مارحلا رعشم  ك )  ) راصتخا

یصقالا رعشم 

. دنیوگ ار  هفرع  اص ) َا  ْل  ُر  َع  َم  )

مارحلا رعشم 

تسا ینش  هدرتسگ و  ینابایبو  لیوط  يداو  مارحلا  رعشم  ای  رعشم  هرقب 198 )  ) مارحلا رعشملا  دنع  هللا  ورکذاف  تافرع  نم  متضفا  اذاف  َح ) )
فقاوم زا  یکی  تسا و  مرح  وزج  تسا و  هدـش  عقاو  تافرع  ینم و  نیمزرـس  نایم  هکم  رهـش  جراخ  رد  هک  رتشیب ) ای   ) رتمولیک لوط 4  هب 

و هجح . يذ  مهد  زور  باتفآ  عولط  ات  هجح  يذ  هام  مهد  بش  زا  تسا  رعـشم » رد  فوقو  ( » ك  ) جح لامعا  زا  لمع  نیموس  تسا و  جح 
ینیمزرـس رعـشم  دـنا  هدوـمرف  اـهقف  یخرب  رعـشم  دـح  دروـم  رد  نتـشادرب . هزیرگنـس  تارمج  یمر  يارب  يداو  نیا  زا  تسا  بحتـسم  زین 

ینم هب  لصتم  هک   ) رـسحم يداو  رخآ  زا  هک  وحن  نیا  هب  دـنا  هدرک  نیعم  يا  هدودـحم  هفلدزم  رعـشم و  يارب  تسا و  هفلدزم  رد  صخـشم 
دح هک  نیا  ای  و   ) تسا هفلدزم  ياهتنا  رد  رعـشم  دوش و  یم  بوسحم  هفلدزم  زا  تسا ) تافرع  هب  روبع  لـحم  هک   ) نیمزأـم لوا  اـت  تسا )

دننام اجنیا  ياه  هوک  نوچ  حزق ؛ . 1 تسا . موسوم  يدنچ  ياه  مان  هب  یتاهج  هب  يداو  نیا  رسحم ) يداو  ضایح  ات  تسا  نیمزأم  زا  رعشم 
رعشم . 3 تسا . روعش  ناکم  مسا  زین  تسا و  میظع  مسارم  نیا  زا  يا  هناشن  جح و  رئاعش  يارب  يزکرم  نوچ  رعـشم ؛ . 2 تسا . حزقو  سوق 

ترضح نوچ  عمج  . 4 تسا . جـح  ناشن  اریز  تسا  ناـکم  نیا  مارتحا  تمرح و  يارب  تسا و  هدـش  عقاو  مرح  هدودـحم  رد  نوچ  مارحلا ؛
ای دـنوش . یم  عمج  تدابع  يارب  اج  نیا  رد  مدرم  نوچ  ای  دندیـسر . رگیدـکی  هب  دـندمآ و  عمج  اج  نیا  رد  مالـسلا ) اـمهیلع   ) اوح مدآ و 

ياج هب  اشع  برغم و  ياهزامن  هماقا  ود  ناذا و  کی  اب  ینعی  دوش ، یم  نیتولـصلا  نیب  عمج  اشع ، زامن  زا  ناذا  طوقـس  اب  اج  نیا  رد  نوچ 
« فالِدِزا  » زا اـی  دـننک . یم  چوک  هطقن  نیا  يوس  هب  بش  رد  ناـمدرم  تسا و  بش ) ینعم  هب   ) َفلُز زا  نوچ  هفلدزم ؛ . 5 دوش . یم  هدروآ 

ادـخ هب  دـننک و  یم  عامتجا  اج  نیا  رد  ناـیجاح  دـندرک و  عاـمتجا  اـج  نیا  رد  اوح  مدآ و  ترـضح  تسا و  عاـمتجا ) برقت و  ینعم  هب  )
رد ار  هدنکارپ  ياه  گنـس  ای  دنوش و  یم  هدناوخ  مه  اب  اشع  برغم و  زامن  ود  دنیامن و  یم  تدابع  رگیدکی  برق  رد  دـنبای و  یم  برقت 

. دننک یم  عمج  اج  نیا 

دوهشم

ریـسفت ... ) ای دنهن و  یم  نآ  رب  تسد  دـنیآ و  یم  رجح  رانک  رد  هک  دنتـسه  نایجاح  ای  تسا . هفرع  زور  جورب 3 )  ) دوهـشم دهاش و  و  َم ) )
( هنومن

دودصم

دودصم جح  ك )  ) هدنروآ اج  هب 
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الصم

( همان تغل  . ) دنرازگ زامن  نآ  رد  رطف  دیع  نابرق و  دیع  رد  مدرم  هک  ییاج  . 2 هبعک . رد  هاگ  زامن  . 1 ّل ) َص  ُم  )

ءاقستسا یلصم 

. ءاقستسا زامن  عضوم  علس  هوک  یقرش  علض  رد  هنیدم  رد  تسا  یلحم  ترهش  ریبکلا  دجسم  ای  ُم ص ّال ) )

یلع یلصم 

سرحم نوتس  ك )  ) نامه

دیع یلصم 

همامغ دجسم  ك )  ) نامه

هللا لوسر  عجضم 

ص 172) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح   ) هنیدم ياه  مان  زا  َج ) َم  )

هنومضم

ص 60) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 122 ؛ ش 28 ، جح ، تاقیم  . ) تسا درد  ره  زا  تمالس  هیام  هک  تسا  مزمز  ياه  مان  زا  ِن ) َم  )

هنونضم

ص 121) ش 28 ، جح ، تاقیم  ص 55 ؛ هسیفنلا ، قالعا  ص 76 ، تاقبط ،  ) اهبنارگ سیفن و  ینعم  هب  تسا  مزمز  ياه  مان  زا  ِن ) َم  )

فاطم

هبعک و راوید  نیب  لصاف  دـح  تسا . هبعک  هناـخ  فاوط  يارب  زاـجم  لـحم  هک  هبعک  فارطا  نیمز  زا  رادـقم  نآ  ندرک . فاوط  ياـج  َم ) )
. میهاربا ماقم 

فوطم

فاوط عضاوم و  نداد  ناشن  راد  هدـهع  اـمنهار و  هک  نآ  دـهد . یم  فاوط  هبعک  درگ  هب  ار  ناـیجاح  هک  یـسک  هدـنهد . فاوط  ِّو ) َط  ُم  )
مهارف لوئسم  دنوش ) یم  نییعت  يدوعـس  تلود  فرط  زا  هک   ) نیفوطم ریخا  تاونـس  رد  تسا . جح  کسانم  لامعا و  ریاس  جاجح و  نداد 
تافرع ینم و  رد  هدوب و  یتلود ) ياه  همانرب  قبط   ) ینم رعـشم و  تافرع و  هنیدم و  هکم و  هب  هدج  زا  جاجح  دـمآ  تفر و  لیاسو  ندروآ 
هدنیامن تقیقح  رد  دشاب و  یم  اهنآ  اب  اه  همانرذگ  یجورخ  يدورو و  يازیو  تبث و  تافیرشت  ماجنا  دنزاس و  یم  هدامآ  ار  جاجح  همیخ 

و  ) اهراد هلمح  هک  دـنراد  یگدـنیامن  رتفد و  فلتخم  طاقن  رد  نیفوطم  زا  کی  ره  دنتـسه . يدوعـس  تلود  جاـجح و  نیب  طـبار  تلود و 
فوطم مان   ) دنک یم  يروآ  عمج  ار  دوخ  هب  طوبرم  همانرذـگ  فوطم  ره  ناگدـنیامن  هدـج  رد  دـننک . یم  هعجارم  اه  نآ  هب  اه ) ناوراک 
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یم در  هک  تعجارم  ماگنه  ات  تسا  راد  هلمح  ای  فوطم  رایتخا  رد  همانرذگ  سپ  نیا  زا  و  دوش ) یم  هتـشون  همانرذـگ  دـلج  يور  هطوبرم 
. دننک

هبیطم

ص 167) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح  جاردننآ ؛ گنهرف  .) تسا هرونم  هنیدم  ياه  مان  زا  ِب ) َّي  َط  ُم  )

هلظم

هاگفقوت رد  نتفرگ  رارق  نابیاس  همیخ و  ریز  مارحا  تلاح  رد  هرمع ، جـح و  مسارم  رد  لالظ 2 . ك )  ) نامه نابیاس 1 . همیخ و  ِّل ) َظ  َم  )
. دشاب یمن  تامرحم  زا  اه  هاگلزنم  اه و 

داعم

ش 4، ص 219 ؛ ش 2 ، جـح ، تاقیم  . ) تسا همرکم  هکم  ياه  مان  زا  صـصق 85 .)  ) داعم یلا  كّدارل  نآرقلا  کیلع  ضرف  يذلا  نا  َم ) )
ص 138)

رفاعم

( همان تغل  . ) دنک جح  مدرم  رهب  زا  هک  نآ  شورف . هجح  ِف ) ُم  )

يرفاعم

ص نیفیرش ، نیمرح  ص 108 ؛ ش 3 ، جح ، تاقیم  ص 59 ؛ هکم ، خـیرات   ) دـیناشوپ نآ  اب  ار  هبعک  عَُّبت  عک  ینمی )  ) يا هچراپ  مان  ِف ) َم  )
(90

رمتعم

ص لوصا ، هقف و  يدابم   ) هرمع هدـنروآ  ياج  هب  ملـسو )) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) قداص ماما  زا  لوقنم   ) هللا دـفو  رمتعملا  جاجلا و  ِم ) َت  ُم  )
(349

مجعم

(. ص 231 ادخ ، هناخ  هب  رفسزا  شیپ  ياه  ینتسناد  گنهرف  ص 196 ؛ هلبق ، نایهار  اب   ) لیعامسا رجح  ات  هبعک  ِرد  نیب  هلصاف 

هنجعم

هیلع ) لیلخ میهاربا  ترـضح  دنیوگ  دش . هدیناشوپ  اهدعب  هک  دوسالارجح  هبعک و  باب  نایم  ناورذاش  کیدزن  تسا  یلادوگ  مان  ِن ) َج  ُم  )
ربمغیپ اب  لیئربج  ترـضح  هدـش  هتفگ  زین  و  دریگ . راک  هب  هبعک  تخاس  رد  ات  طالملا ) هیف  ُنَجَُحی   ) تخاـس یم  لـگ  اـج  نآ  رد  مالـسلا )

ص همدقم ، ریسافتلا ، ۀجح  . ) دیدرگ بانج  نآ  بارحم  هطقن  نیا  دندروآ و  ياج  هب  هعفد  لوا  يارب  ار  هناگجنپ  ياهزامن  اج  نیا  رد  ادخ 
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ص 60) مالسا ، لصفم  خیرات  ص 53 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  1051 ؛

تادودعم

تادودعم مایا  (ك )

یبنلا سرعم 

سرعم دجسم  ك )  ) نامه َّن ) ُس  َّر  َع  ُم  )

هفیلحلا يذ  سرعم 

سرعم دجسم  ك )  ) نامه ِف ) َل  ُح  ْل  ُذ  )

هموصعم

ص 61) هنیدم ، هکم و  یمالسا  راثآ  . ) هنیدم ياه  مان  زا  ِم ) َم  )

هشطعم

ش 21) ص 145 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) هداتفا قافتا  یئاملا  لیلق  عقوم  رد  هللا  هبعک  نوچ  تسا  هدش  رکذ  هکم  ياه  مان  زا  ِش ) َّط  َع  ُم  )

العم

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه ّل ) َع  ُم  )

تاقلعم

رب ار  راعـشا  نیرتـهب  هک  دوب  نیا  رب  برع  مسر  دـنتخیوآ . یم  هبعک  راوید  رب  نارعاـش  مالـسا  زا  لـبق  هک  تسا  يراعـشا  ترهـش  َّل ) َع  ُم  )
ظاکع رازاب  رد  يرعش  هقباسم  نیرت  مهم  دنتـشاد . یمن  رب  هبعک  راوید  زا  ار  اهنآ  دنتفای  یمن  رتوکین  يرعـش  ات  دنتخیوآ و  یم  هبعک  راوید 
نیرتهب دـندرک و  یم  ییامنرنه  دوخ ، نارعاـش  ناـبز  هب  فلتخم  لـیابق  زور  ره  ًاـبیرقت  هاـم  کـی  تدـم  هب  رازاـب  نیا  رد  دـش و  یم  حرط 

یم هبعک  راوید  رب  دـندرک و  یم  تبث  يرـصم  ریرح  رب  الط  فورح  اب  تاور ) هتفگ  قبط   ) دـش یم  هدـناوخ  رازاب  نیا  رد  هک  ار  يدـیاصق 
دنچ یتاقلعم  دیدم  یتدم  يارب  دنتفگ و  یم  هدش ) هتخیوآ  ینعم  هب  هقلعم  عمج   ) تاقلعم ار  دـیاصق  نیا  نابرع  تهج  نیدـب  دـنتخیوآ و 

لوزن اب  هک  نیا  ات  دشن  هدروآ  نییاپ  هک  دوب  هدش  هتخیوآ  هبعک  رب  یگنج و )... رتش  بسا ، تراغ ، گنج ، نز ، هقشاعم ، روحم  رب  یگمه  )
تاقلعم دادعت  رد  دنتشادرب . هبعک  راوید  زا  یناهنپ  هنابش و  ار  دوخ  راعشا  تاقلعم  باحـصا  نآ  يابیز  نیزو و  مالک  دیجم و  نآرق  تایآ 

دوب هبعک  رب  هقلعم » هعبس   » ای عبَس » تاقلعم   » هب موسوم  هقلعم  تفه  دیجم  نآرق  لوزن  زا  لبق  ات  هک  دنا  هدرک  رکذ  ًارثکا  اما  تسا ، فالتخا 
یملُـس یبَا  ِنبِریَهُز  يرَکب ، ِدـبَع  ِنب  ِۀَـفَرَط  یبلعَث ، موثلُک  َْنب  ورِمَع  رجُح ، ِنب  ِسیَقلا  ؤَرِما  زا : دـندوب  ترابع  هعبـس » تاـقلعم   » باحـصا و 

( ینآرق تاحالطصا  گنهرف  .) يرُکْشَی هَْزلَح  ِنب  ِثِراح  یسَبَع ، داّدَش  نب  ِهَرَْتنَع  يرماع ، هَعیبَر  ِنب  ِدیَبل  ینَزَم ،

تامولعم
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تامولعم مایا  (ك )

یلعم

. یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه ّال ) َع  ُم  )

هیذغم

ص23) نیفیرش ، نیمرح  ص 55 ؛ هسیفنلا ، قالعا  ) تسا مزمز  ياه  مان  زا  ِّي ) َم  )

همخفم

ش21،ص 123) جح ، تاقیم  ) تسا میخفت  تمظع و  ياراد  نوچ  تسا  هکم  باقلا  زا  ِم ) َّخ  َف  ُم  )

هادفم

ش10،ص91) جح ، تاقیم  ) تسا مزمز  ياه  مان  زا  )

درفم

. درفم هرمع  هدنروآ  اج  هب  . 2 دارفا . جح  هدنروآ  اج  هب  . 1 ِر ) ُم  )

جح تادسفم 

. دنک یم  دساف  ار  جح  هچنآ  َس ) ُم  )

مشاه ینب  رباقم 

ناتـسربق رد  نینبلا  ما  هللا و  لوسر  تامع  نارتخد و  نارـسمه و  دسا و  تنب  همطاف  ترـضح  سابع و  همئا و  روبق  عومجم  ترهـش  ِب ) َم  )
ص 177) ،ش 4 ، جح تاقیم  ) عیقب

نوجح رباقم 

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه ُح ) َح  )

دحا يادهش  رباقم 

دحا ك )  ) هوزغ نادیهش  رازم 

راصتخا ماقم 

میهاربا ماقم  (ك )
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میهاربا ماقم 

( هایس دیفس و  هنایم  ) گنر هریت  تسا  یگنس  نآ  و  هبعک . رانک  رد  عقاو  تسا  یهاگیاج  نارمع 97 ) لآ  .) میهاربا ماقم  تانیب  تایآ  هیف  َم ) )
رد يور  هبور  يرتم  هب 5/13  بیرق  هلـصاف  هب  ماقم  نیا  قیمع . ياپ  فک  ود  رثا  اب  رتمیتناـس  داعبا 35×45  هب  بجو و  ود  دودـح  يرطق  اب 

ربماـیپ میهاربا  ترـضح  هب  قلعتم  گنـس  يور  رب  اـهاپ  ياـج  تسا و  روصحم  يا  هظفحم  نورد  تیب ) یقرـش  راوید  لـباقم  ینعی  ) هللا تیب 
رد دمآرد و  یگنـس  تلاح  هب  سپـس  تسب و  شقن  نآ  رب  اهاپ  رثا  ات  دیدرگ  مرن  يدـنوادخ  هدارا  هب  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) ناشلا میظع 

لیلخ ترـضح  هک  دـنا  هتفگ  توافت  هب  گنـس  يور  رب  رثا  نیا  روهظ  تهج  رد  تسا . هدـنام  یقاب  ناـنچمه  یهلا  هدارا  هب  زین  نورق  لوط 
يالاب هللا  تیب  جح  هب  مدرم  توعد  مالعا  ماگنه  داتسیا . نآ  يور  رب  هبعک  راوید  تخاس  ماگنه  داتـسیا . نآ  رب  شدنزرف  رادید  ماگنه  هللا :

. داتسیا نآ  يالاب  رب  مدرم  توعد  هبعک و  تخاس  دنزرف و  رادید  ماگنه  داتسیا . نآ 

ماقم تلیضف 

تیاور قبط  تسا . مارحلا  دجـسم  تاماقم  لضفا  تیاور  قبط  تسا . یتشهب  ياه  گنـس  زا  تیاور  قبط  تسا . تانیب  تاـیآ  زا  نآرق  قبط 
هبعک و هلصاف  رد  دیاب  هبعک  هناخ  فاوط  هرمع 1 . جح و  کسانم  رد  ماقم  ماکحا  تسا . هتفرگ  رارق  شرافـس  دروم  نآ  دزن  ندناوخ  زامن 

میهاربا ماقم  نم  اوذختا  و  . ) دوش هدروآ  اج  هب  میهاربا  ماقم  یکیدزن  تشپ و  رد  دـیاب  هبعک  هناخ  فاوط  زامن  . 2 دوش . ماجنا  میهاربا  ماقم 
(125 هرقب . یلصم

ماقم ناکم 

هب ادـج و  ادـخ  هناخ  زا  ار  نآ  تیلهاج  رد  تشاد و  رارق  ادـخ  هناخ  هب  هدـیبسچ  رانک و  رد  میهاربا  ماقم  گنـس  تیاور  تاشرازگ و  قبط 
عیسو يارب  مود  هفیلخ  دومن و  لصتم  هناخ  هب  ار  نآ  هکم  حتف  زا  دعب  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ لوسر  دندرک و  لقتنم  یلعف  ناکم 
یلیـس وا  نامز  رد  نوچ  دومن و  رداص  یلعف ) لحم  ) تیلهاج نارود  لـحم  هب  ار  نآ  ییاـج  هب  اـج  روتـسد  زاـمن  فاوط و  لـحم  ندرک  رت 
یلقن هب  (و  دبسچب هبعک  هب  هدنک و  دوخ  ياج  زا  میهاربا  ماقم  ات  دیدرگ  ببس  دش و  مارحلا  دجـسم  دراو  لشهن ) ما  لیـس  هب  موسوم  ) میظع

هتـشون هب  تسا ) یقاب  زورما  هب  ات  هیاپ  نیا  (و  دندرک لقتنم  دوخ  ياج  هب  ار  نآ  دـنتخاس و  يا  هیاپ  سپ  دـش ) هدرب  هبعک  نییاپ  تالحم  هب 
تراـیز يارب  ار  نآ  جـح  ماـگنه  هب  دوـب و  هبعک  هناـخ  رد  میهاربا  ماـقم  يرجه ) مـتفه  مشـش و  نرق  رد  ) برع فورعم  حایـس  ریبـج  نـبا 

(1 .) دنا هداد  یم  رارق  تسا ) یقاب  نانچمه  زورما  ات  هک  ) شصوصخم ياج  رد  هدروآ و  نوریب  نایجاح 

ماقم راصح 

کچوک و حیرـض  هرجح و  نایم  رد  دوخ  هظفحم  نیا  تسا و  رقتـسم  یلاتـسیرک  يا  هظفحم  نورد  شدرگ  رب  ینیرز  قوط  اب  گنـس  نیا 
رد هک  تسا  یلقن  تسا . هدش  رکذ  یـسابع  يدـهم  نامز  زا  گنـس  نیا  يالط  شـشوپ  يادـتبا  ) تسا هتفرگ  رارق  یکبـشم  شوگ و  راهچ 
الط هلیـسو  هب  هللا  یلع  لکوتم  لاس 236  رد  دندروآ و  رد  راوتـسا  یتروص  هب  نییاپ  ات  الاب  زا  ار  ماقم  يدـهم  روتـسد  هب  يرجه  لاس 161 

رادقم هب  الط  زا  قوط  ود  هکم  روما  راد  هدهع  یسابع  نسح  نب  یلع  روتـسد  هب  لاس 256  رد  دوزفا و  يدهم  نییزت  رب  ار  يرگید  ششوپ 
گنس نیا  هظفحم  يور  رب  ًاقباس  دنداد ) رارق  اه  قوط  نایم  رد  ار  ماقم  گنس  هویج  هلیسو  هب  دنتخاس و  هرقن  زا  رگید  یقوط  لاقثم و   922

ياـضف زا  هبق  نیا  هک  تهج  نآ  زا  یلو  دومن ) یم  نیزم  ینآرق  تاـیآ  ار  نآ  فارطا  هک  ) دوب هدـش  اـنب  بوـچ  گنـس و  رجآ و  زا  يا  هبق 
هتخاس نآ  رب  یلعف ) ) کچوک حیرض  دیدرگ و  بیرخت  هبق  نیا  يدوعس  تلود  روتسد  هب  يرمق  يرجه  لاس 1385  رد  تساک  یم  فاطم 
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. تشگ هفاضا  رتم  جنپ  فاطم  تحاسم  رب  اه  هتشون  قبط  بیترت  نیدب  دش و 

ماقم هارمه 

تفلاخم نایـصع ، تسا و  هانگ  هچ  ره  اب  هک  تشاد  نآ  تین  دـیاب  میهاربا  ماقم  رد  رارق  اب  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  زا  یمـالک  موهفم  هب 
. درک تمواقم  يربنامرف  تسا و  تعاطا  هچنآ  رب  دیزرو و 

لالب ماقم 

راوید رب   ) لالب ناذا  لحم  ردًابیرقت  یگنس و  نوتس ) ) هیاپ تشه  رب  رتم  ود  عافترا  هب  هک  یبنلا  دجـسم  رد  تسا  ینیرمرم  لکـش  عبرم  يانب 
كرد يارب  لوسر هللا  فیرـش  دـقرم  نارئاز  دـنیوگ و  یم  ناذا  نآ  رب  زامن  هناگجنپ  تاقوا  عورـش  رد  هدـش و  هتخاس  ( هیلوا دجـسم  یبرغ 

راثآ خـیرات و  .) تسا موسوم  زین  نیغلبملا » ةروصقم  و« هیربکم » و« لالب » هنذأم  » هب دنتـسیا . یم  زامن  هب  شوگراهچ  ناکم  نیا  ریز  رد  باوث 
...( و هنیدم ؛ هکم و  رد  جاجح  يامنهار  ص230 ؛ یمالسا ،

لیئربج ماقم 

دش و یم  دراو  هلللوسر  رب  ناکم  نیا  زا  یهلا  یحو  نیما  هک  تسا  تهج  نآ  زا  مان  تهج  یبنلا و  دجـسم  رد  تسا  یناکم  یحو  طبهم  ای 
یهتنم رد  تسا  هرجح  لخاد  . 1 دـنا : هتفگ  فالتخا  هب  لیئربج  طبهم  ماقم و  لحم  هرابرد  اما  تسا . هدوب  اج  نیا  ًاـبلاغ  یحو  لوزن  لـحم 

هیواز رد  هک  رد  کی  اب  تسا  یلکش  لیطتـسم  عبرم  کچوک  لحم  . 2 عبنم )؟  ) یقرش یبونج و  هراوید  ود  یقالت  لحم  یقرـش  بونج  هیلا 
نیمزرـس نکاما  رد  يریـس   ) یبونج راوید  عیقب و  باب  نیب  دراد ، رارق  دجـسم ) یقرـش  یبونج و  راوید  ود  یقالت  لحم  رد   ) یقرـش بونج 

ماگنه لیئربج  ترـضح  هک  ارچ  هرهطم  هرجح  یقرـش  لامـش  هراوید  زا  رتالاب  رتم  دـنچ  رد  حیرـض  لخاد  تسا  یلحم  . 3 ص28 .) یحو ،
باب هب  باب  نیا  اذـل  تفای و  لوزن  ترـضح  نآ  رب  زیانج ) ناکم  عضوم و  یکیدزن  رد  ینعی   ) نامثع لآ  باـب  لـباقم  رد  هظیرق  ینب  هوزغ 

نیا رد  یقیقحت  هب  دینک  هاگن  نینچمه  ؛ مجرتم سیون  ریز  ص 121 و  ریبج ، نبا  همانرفس  لیئربج 1. ماقم  نوتس  دیدرگ و  روهشم  لیئربج 
رارق فیرـش  هرجح  هیلا  یهتنم  حیرـض و  لخاد  رد  نونکا  مه  یلا 48 . ص 46  یلا 64 ، ص 58  ش 7 ، جح ،» تاقیم   » همانلـصف رد  هنیمز 

ص229 و 230) یمالسا ، راثآ  خیرات و  .) تسین ندید  لباق  هک  دراد 

یلبنح ماقم 

یلبنح و بهذم  سسؤم  لبنح  ندرازگ  زامن  صوصخم  هودنلاراد ) لحم  رد  ) مارحلا دجسم  نحـص  رد  دوب  یقاطراچ ) ) یلحم مان  َب ) َح  )
. تسین نآ  زا  يرثا  العف 

یفنح ماقم 

یفنح بهذم  سسؤم  هفینحوبا  ندرازگ  زامن  صوصخم  یبرغ  لامش  علض  رد  مارحلا  دجسم  نحص  رد  یقاطراچ ) ) دوب یلحم  مان  َن ) َح  )
. تسین نآ  زا  يرثا  العف  و 

یعفاش ماقم 

یعفاش ندرازگ  زاـمن  صوصخم  تشاد  رارق  نآ  رد  مزمز  هاـچ  هک  یناـمتخاس  يـالاب  رد  مارحلا  دجـسم  نحـص  رد  دوب  یلحم  ماـن  ِف ) )

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 678 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


دـناوخ و یم  زامن  مزمز  فارطا  نیمز  رب  ای  میهاربا  ماقم  تشپ  وا  و  تشادـن . دوجو  یعفاش  ماقم  اه  هتـشون  قبط  یعفاش . بهذـم  سـسؤم 
. تسین نآ  زا  يرثا  زین  العف  دش و  هتخاس  اهدعب  یعفاش  ماقم 

یکلام ماقم 

یکلام و بهذم  سسؤم  کلام  ندرازگ  زامن  صوصخم  یقرش  بونج  علض  رد  مارحلا  دجسم  نحـص  رد  یقاطراچ ) ) دوب یلحم  مان  ِل ) )
(1 .) تسین نآ  زا  يرثا  العف 

مزتلم ماقم 

مزتلم (ك )

الصم ماقم 

میهاربا ماقم  ك ) ( ) عطاق ناهرب  .) دوب هدرازگ  زامن  اج  نآ  رد  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح  هک  دنیوگ  ار  ییاج  ّل ) َص  ُم  )

عیقبلا ةربقم 

عیقب ك )  ) نامه َب ) ْل  ُت  َر  َب  َم  )

نوجحلا ةربقم 

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه َح ) ْل  )

ءادهشلا ةربقم 

دحا ك )  ) هقطنم رد  دحا  هوزغ  نادیهش  رازم  َه) ُّش  )

نیبیطملا ةربقم 

ص 117) ش 21 ، جح ، تاقیم  .) هالعم هربقم  ترهش  ُم ط ي ) ْل  )

هالعملا ةربقم 

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه ّل ) َع  ُم  ْل  )

مشاه ینب  هربقم 

یلعملا ۀنج  ك )  ) نامه

هسدقم
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ياه مان  زا  . 2 ص 144 ) ش 4 ، ص 219 ؛ ش 2 ، جح ، تاقیم  ص 36 ؛ یمالـسا ، راثآ  خـیرات و  .) تسا هکم  ياه  مان  زا  . 1 ِس ) َّد  َق  ُم  )
هتخیر راکتیـصعم  ناـهانگ  هک  دوش  یم  ببـس  ندوب  هللا  لوسر  راوج  رد  نوچ  دـش . كاـپ  اـه  یگدوـلآ  كرـش و  زا  نوـچ  تسا  هنیدـم 

ص172) ش7 ؛ جح ، تاقیم  نیفیرش ؛ نیمرح  .) ددرگ

جح یبوجو  تامدقم 

، جح همانگنهرف  لئاسم و  زا  يا  هدـیزگ  .) هلحار وداز  هار ، ندوب  زاب  تیرح ، لقع ، غولب ، یندـب : تعاطتـسا  یلام و  تعاطتـسا  زا  دـنترابع 
ص 75)

جح هیدوجو  تامدقم 

ص 75) جح ، همانگنهرف  لئاسم و  زا  يا  هدیزگ  .) ناوراک همانرذگ و  لثم  بوجو ) رد  هن  ) دنراد تلاخد  جح  دوجو  رد  هک  یتامدقم 

رقم

مهللا :» دومرف یم  تشگ  یم  زاب  هنیدـم  هب  يرفـس  زا  هللا  لوسر  هاگ  ره  هدـش  تیاور  هدـمآ و  رارق  زا  هک  تسا  هنیدـم  ياـه  ماـن  زا  َّق ) َم  )
ص 173) ش 7 ، جح ، تاقیم  ،ص 118 ، نیفیرش نیمرح  ») ًانسح ًاقزر  ًارارق و  اهب  انل  لعجا 

هفیرشلا ةروصقم 

هرهاط هرجح  ك )  ) نامه ِف ) َّش  ُت  َر  َم  )

نیغلبملا ةروصقم 

لالب ماقم  ك )  ) نامه ِّل ) َب  ُم  ْل  )

عطقم

هب هیمـست  هجو  و  تسا ، عقاو  عطقم  مان  هب  یلحم  رد  هک  تسا  لحلا  ۀـینث  رد  قارع  تمـس  رد  هکم  مرح  دـح  هدـش  هتفگ  َط ) َم  ( ) َّط َق  ُم  )
هدنک هدیرب و   ) عَّطَقُم ور  نیا  زا  دـندیرب  هدـنک و  هبعک  نتخاس  يارب  ار  نآ  ياه  گنـس  ریبز  نب  هللادـبع  نامز  رد  . 1 هکنیا : لقن  فالتخا 
هدایپ رگا  ناشرتش و  ندرگ  هب  هدیرب و  مرح  ناتخرد  تسوپ  زا  دنتفر  یم  رفس  هب  هک  هکم  لها  تیلهاج  نامز  رد  . 2 دیدرگ . هدیمان  هدش )
ًاقباس اه 1 . تسوپ  لحم  نیا  رد  رفس  زا  تشگرب  رد  و  دندوب ) تینما  رد  دنتفر  یم  اج  ره  ور  نیا  زا  (و  دنتخیوآ یم  دوخ  ندرگ  هب  دندوب 
تلود يرمق  يرجه  لاس 1343  رد  دـندناوخ و  یم  زاـمن  دوخ  ماـقم  رد  یکلاـم ) یعفاـش ، یفنح ، یلبنح ، ) هنوگراـهچ قرف  زا  کـی  ره 

رجح نیب  هک  تسا  اه  يدوعـس  زا  تعامج  ماما  دوش و  یم  اپ  رب  تعامج  زامن  کی  نونکا  تخاـس و  یغلم  ار  تاـعامج  ددـعت  ناتـسبرع 
نیا اذـل  دـندرک و  یم  ادـج  ناشدوخ  ای  رتش  ندرگ  زا  ار  ص 97 .) نآ ، رارـسا  جـح و  ماکحا  .) دـنک یم  زامن  هماقا  یماش  نکر  دوسالا و 

ص 121) ش 10 ، جح ، تاقیم  . ) دش هدیمان  عَطَقم  لحم 

اکم

یلهاج جح  ك )  ) مسارم هلمج  زا  ُم ) )
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یلهاج جح  ك )  ) مسارم هلمج  زا  ُم ) )

مارحا ناکم 

. دنیوگ ار  تاقیم 

زئانجلا ناکم 

رب اج  نیا  رد  ترـضح  تفای و  صاصتخا  تیم  زامن  يارب  هک  هللا  لوسر  هناخ  کیدزن  رد  تسا  یلحم  ماـن  زئاـنجلا » عضوم  ( » ِء َج  ْل  ُن  َم  )
هناخ رانک  رد  ار  تیم  هکلب  میتسرفن  ربمایپ  غارـس  هب  هک  تسا  نیا  رتهب  دـنگوس  ادـخ  هب  دـنتفگ  ناناملـسم  . ) دـندرازگ یم  زامن  ناـگدرم 

اج نآ  هک  تسا  تهج  نیا  زا  و  دوب ) دهاوخ  رت  هدوسآ  ناشیا  يارب  راک  نیا  دـیایب و  ندرازگزامن  يارب  هک  میهد  ربخ  دـعب  میربب و  ربمایپ 
لوق ساسا  رب  دوب و  ربمایپ  ربنم  کیدزن  یلقن  قبط  زئانجلا  ناکم  دـندرب . یم  اج  نادـب  ار  اه  هزانج  اریز  دـش  يراذـگمان  هزانج  هاگیاج  هب 

رد ناگدرم  زامن  ًادعب  دنیوگ  یضعب  و  هتفرگ ) رارق  یقرش  حیرض  لخاد  نونکا  هک   ) دوب ربمایپ  هناخ  یقرـش  راوید  جراخ  رانک و  رد  رگید 
یم زاـمن  بارحم ) ربنم و  نیب   ) یبـنلا ۀـضور  رد  هنیدـم  ناـگرزب  ءارما و  نییولع و  تاداـس و  رب  دـش ؛ یم  ماـجنا  یبـنلا  دجـسم  لـحم  ود 
ماما تسار  تمس  رد  رهطم  ربق  هک  يروط  هب  دندرازگ  یم  زامن  دقرم  هرجح و  رانک  ینعی  دجسم  قرشم  رد  ناناملـسم  ریاس  رب  دندناوخ و 
زامن دجسم  رد  هعیش  زا  یـسک  رب  يولع  فارـشا  يارب  زج  دش و  یم  لمع  تروص  نیا  هب  يرمق  لاس 942  ات  تفرگ و  یم  رارق  تعاـمج 

ات نانچمه  شور  نیا  لاح  ره  رد  تسا . هتشاد  دوجو  دروم  نیا  رد  یمالسا  بهاذم  نیب  ییاوتف  فالتخا  زین  دعب  نورق  ات  دندرازگ و  یمن 
هماقا هربقم  پچ  تمـس  رد  ینعی  هتفرگ ) رارق  حیرـض  لخاد  رد  هک   ) زئانجلا ناکم  راـنک  رد  تیم  زاـمن  نارود  نیا  رد  دراد و  همادا  زورما 

(. ص 120و 121 ج 1 ، یسانش ، هنیدم  تاقبط ص 225 ؛ ص 228 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) ددرگ یم 

هیربکم

لالب ماقم  ك )  ) نامه ِّي ) ِّب  َك  ُم  )

ناتکم

رد رگید  یخرب  تاـعافترا و  رد  شیاـه  هلحم  زا  یخرب  ینعی  ) هتـشاد نییاـپ  ـالاب و  هکم  نوچ  یلقن  قبط  تسا . هکم  ياـه  ماـن  زا  َّك ) ُم  )
ش 4، جح ، تاقیم  .) دنا هتفگ  ناتکم  نآ  تمـسق  ود  ره  هب  تسا ، هدـش  دای  نییاپ  هکم  الاب و  هکم  زا  برع  راعـشا  رد  و  هدـش ) عقاو  نییاپ 

ص146)

هموتکم

بلطملادـبع ترـضح  تسد  هب  ات  دوب  ناهنپ  كاخ  لد  رد  هک  تسا  ینارود  هب  هراشا  هدـش و  ناهنپ  ینعم  هب  تسا  مزمز  یماـسا  زا  ِم ) َم  )
ش 28) ص 91 ؛ ش 10 ، جح ، تاقیم  همان ؛ تغل  .) دیدرگ رفح 

همرکم

ص 123) ش 21 ، جح ، تاقیم  .) تسا هدش  هدومرف  میرکت  لیمج  رکذ  هب  نیبم  باتک  رد  تسا . هکم  باقلا  زا  ِم ) َّر  َك  ُم  )

هنونکم
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( همان تغل  .) تسا مزمز  ياه  مان  زا  ِن ) َم  )

هکم

هکم

تسا يرهش  تسا . مارحلا  دجسم  رهش  هبعک و  رهـش  هکم  حتف 24 ) «) ۀکم نطبب  مهنع  مکیدیا  مکنع و  مهیدیا  فک  يذـلا  وه  و  ( » َِّك َم  )
هریزج هبـش  یبرغ  شخب  رد  هک  دشاب  یم  زاجح  ناتـسا  وزج  ناتـسبرع و  روشک  رهـش  نیرت  مهم  نازوس و  کشخ و  رایـسب  یناتـسهوک و 

زا ) یعفترم ياه  هوک  هتـشر  نایم  حـطبا  مان  هب  لکـش  یلـاله  گـنت و  يا  هرد  رد  میهاربا و  يداو  رتسب  رد  رهـش  نیا  دراد . رارق  ناتـسبرع 
هلصاف هب  خرس و  يایرد  قرش  رد  هکم  هدش . رکذ  رتم  ایرد 330  حطس  زا  نآ  یبیرقت  عافترا  تسا . هدش  روصحم  برغم ) قرـشم و  فرط 

نمی هب  بونج  زا  دجن و  ضایر و  هب  قرش  زا  هدج و  هب  برغ  زا  هنیدم و  هب  لامـش  زا  تسا  دودحم  دراد و  رارق  هدج  ردنب  يرتمولیک   62
رجاه ترضح  ناکسا  اب  شا  ینادابآ  ییایفارغج و  خیرات  یلو  دوب  ماش  نمی و  هار  نایناوراک  ریسم  رد  مایالا  میدق  زا  هکم  هقطنم  ریـسع . و 
دنزرف نز و  مالسلا ) هیلع  ) نأشلا میظع  ربمایپ  میهاربا  ترـضح  هک  نامز  نآ  دوش . یم  عورـش  نآ  رد  مالـسلا ) هیلع  ) لیعامـسا ترـضح  و 

هیلع ) رجاـه ترـضح  كدوک  ياـپ  ریز  یبآ  همـشچ  یهلا  هدارا  هب  تخاـس ، نکاـس  بآ  یب  عرذ و  يذریغ  ناـبایب  رد  یهلا  رما  هب  ار  دوخ 
دندیزگ و تماقا  هطقن  نیا  رد  دندرب  یم  رس  هب  هکم  دودح  رد  هک  ینمی ) لیابق  زا  ) مهرج موق  مزمز )  ) بآ شیادیپ  اب  دیـشوج و  ( مالـسلا

هکم دیدرگ  انب  مالسلا ) هیلع  ) لیعامسا ترضح  شدنزرف  کمک  اب  میهاربا و  ترضح  ردق  نارگ  ربمایپ  ياناوت  تسد  هب  هبعک  هک  هاگ  نآ 
تیمها هدش  هداد  رارق  دیحوت  هاگیاپ  هک  يرهـش  هکم  اما  و  تفای . رابتعا  شزرا و  یناگرزاب  روما  تهج  زا  یبهذـم و  تافیرـشت  تهج  زا 
شومارف نامز  ریس  رد  هک  ار  دوخ  یمیهاربا  دیحوت  هاگیاج  هکم  مالـسا  دلوت  اب  دومن . زاغآ  مالـسا  ربمایپ  روهظ  اب  ار  شا  یناهج  یتایح و 

نیمهدزیس زا  دعب  ترضح  هک  دندش  ببـس  مالـسا  ربمایپ  لتق  دصق  رازآ و  اب  نیکرـشم  رافک و  ادتبا  رد  دروآ . تسد  هب  هرابود  دوب  هدش 
لاس ناضمر  مهد  رد  ترـضح  هک  نیا  ات  دـیامرف . ترجاهم  هنیدـم  هب  دـیوگ و  كرت  ار  هکم  یهلا  رما  هب  لوالا  عیبر  بش  رد  تثعب  لاـس 
يوط يذ  هیحان  رد  دندیسر و  هکم  هب  زور  هد  زا  دعب  دندیدرگ و  هکم  مزاع  هنیدم  زا  ناملسم  رازه  هد  زا  لکشتم  یهاپس  اب  يرجه  متشه 
هکم دنتفاتش . زاتشیپ  هب  دندیدن و  دوخ  رد  تمواقم  بات  نایکم  دنتـشگ . رهـش  هناور  یتهج  زا  مادک  ره  هک  دندرک  تمـسق  راهچ  ار  هاپس 

دیحوت هاـگیاپ  دـیدرگ و  دازآ  رفک  دـیق  زا  هکم  تخاـس . ناـشدازآ  دروآ و  تمحر  ناـیکمرب  ترـضح  دـیدرگ و  حـتف  يزیرنوخ  نودـب 
. تشگ

هکم لیاضف 

هزور تلیـضف  نآ  رد  ندروخ  ماـعط  تساهرهـش . رگید  راد  هدـنز  بش  لـثم  نآ  رد  هدـننک  باوخ  دراد . تداـبع  باوـث  نآ  رد  نتفر  هار 
چیه تسادـخ و  دزن  نیمز  نیرتـهب  تسادـخ . هار  رد  هدـیطلغ  دوخ  نوـخ  هب  لـثم  نآ  رد  هدـننک  هدجـس  دراد . ار  اـهاج  رگید  رد  نتفرگ 
یمن ملاع  راگدرورپ  دزن  رت  بوبحم  هکم  زا  یبآ  یهوک و  یتخرد و  یگنس و  چیه  تسین . دنوادخ  دزن  هکم  كاخ  زا  رت  بوبحم  یکاخ 

مرح رد  هک  ره  دـندیدرگ . یمن  جراخ  نآ  زا  زگره  دـندش  یمن  راـچان  رگا  هک  تسا  هللا  لوسر  دزن  دـنوادخ  نیمز  نیرت  بوبحم  دـشاب .
. ددرگ روشحم  ردب  باحصا  اب  تمایق  رد  دیآرد و  ادخ  هب  نارجاهم  کلس  رد  دوشن و  هضرع  باسح  هب  دریمب  ( هنیدم هکم و  )

هکم مرح 
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لاعتم راگدرورپ  تیاـمح  رد  نآ  لـها  رهـش و  نیا  تسا و  مارح  نادـب  یمارتحا  یب  هک  تساـج  نآ  زا  هکم  ندوب  مرح  تسا و  مرح  هکم 
ار نآ  فارطا  هک  تسا  یـصاخ  هدودـحم  هکم  مرح  اما  تسا و  مارح  اج  نیا  رد  تسین  مارح  طاقن  ریاس  رد  هک  ییاهزیچ  ماجنا  دنتـسه و 

يارب ار  یمیالع  ترضح  نآ  دومن و  صخـشم  ( مالـسلا هیلع  ) میهاربا ترـضح  يارب  لیئربج  ترـضح  ار  هدودحم  نیا  تسا . هدرک  هطاحا 
رد هکم  فارطا  رد  میالع  نیا  ( دومرف بصن  ار  میالع  ردپ  زا  سپ  لیعامـسا  ترـضح  زین  یلقن  هب  و   ) دومن بصن  دودـح  نآ  رد  ییاسانش 

رگید راب  میالع  نآ  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادـخ لوسر  نامز  رد  هک  نیا  ات  دـش  یم  انب  دـیدجت  فلتخم  راـصعا  رد  یبیرخت  ره  یپ 
گنـس نامیـس و  اب  تسا و  دیدج  اهنآ  زا  يا  هراپ  هک  تسا  هدـش  هتـشاد  هاگن  ظوفحم  انب  دـیدجت  میمرت و  اب  لاح  هب  ات  دـیدرگ و  تیبثت 
باصنا ار  نآ  و   ) دنـشاب یم  نیچ  گنـس  رگید  یـضعب  هتـشگ و  انب  کهآ  گنـس و  اب  تسا و  یمیدق  رگید  یـضعب  هدش و  هتخاس  ماخر 

یم صخـشم  ار  هکم  زرم  دح و  هک  مرح  هریاد  مان  هب  دراد  يا  هریاد  تسین و  ناسکی  تاهج  مامت  رد  هکم  رد  مرح  هدودحم  ( دنیوگ مرح 
تسا میعنت  هنیدم ، قیرط  رد  ، لامش . 1 زا : دنترابع  اه  هتشون  قبط  دننک  یم  صخشم  ییایفارغج  ظاحل  هب  ار  مرح  عاعش  هک  یطاقن  دیامن و 

.3 مارحلا . دجـسم  يرتمولیک  دودـح 12 هلـصاف  اـب  تسا  هرمن  هفرع ، قـیرط  رد  بوـنج ، . 2 مارحلا . دجـسم  يرتمولیک  دودح 6 هلـصاف  اب 
اب تسا  ( نیملع ) هیبیدـح ، هدـج قیرط  رد  برغ ، . 4 مارحلا . دجـسم  ( 1) يرتمولیک دودـح 26 هلـصاف  اب  تسا  هنارعج  دـجن ، قیرط  رد  ، قرش

. مارحلا دجسم  يرتمولیک  دودح 20 هلصاف 

مرح ماکحا 

راــثآ خــیرات و  .) دــنا هدرک  رکذ  لــیام  هدزاود  یــضعب  لــیام و  هـن  دودــح  ار  هـکم  اــت  نآ  هلــصاف  دورو 1 . تــهج  مارحا  بوـــجو 
بابحتسا دورو  ماگنه  رخذا  هایگ  ندیوج  بابحتـسا  دورو  ماگنه  ییاپ  هنهرب  بابحتـسا  دورو  تهج  لسغ  بابحتـسا  ،ص130 .) یمالسا

تمرح نآ  هب  ناملـسم  ریغ  دورو  تمرح  نآ  رد  راکـش  دیـص و  تمرح  نآ  رد  هطقل  ذخا  تمرح  دورو  ماگنه  ...« تلق کنا  مهللا   » ياعد
كاخ گنـس و  ندرب  نوریب  تمرح  نآ  هب  راکـشآ  حالـس  اب  دورو  تمرح  نآ  رد  نارفاک  ندرک  نفد  تمرح  نآ  رد  يزیرنوخ  گـنج و 

ترواـجم تهارک  مرح ) رد  مرج  بکترم  رگم   ) نآ هب  هدـنرب  هاـنپ  بیقعت  تمرح  نآ  ناـتخرد  ندـنک  نتـسکش و  ندـیرب و  تـمرح  نآ 
دوش وا  تلاجخ  ندوب و  ضورقم  يروآدای  ببـس  هک  ضورقم  هب  مالـس  ضرق و  هبلاطم  تهارک  اهقف ) روهـشم  رظن  قبط   ) هکم رد  یمیاد 

... و اهقف ) یخرب  رظن  قبط  ) هکم نارفاسم  يارب  زامن  ندناوخ  مامت  ای  و  رصق )  ) هتسکش رایتخا 

هکم تابحتسم 

ياعد ندـناوخ  اب  ندـش  دراو  نتورف  مارآ و  هنهرب و  اپ  تسد و  هب  شفک  ندـش  دراو  ( هنیدـم هار  زا   ) هکم يالاب  زا  ندـش . دراو  لـسغ  اـب 
نآرق متخ  ندناوخ و  نآرق  ندومن و  ادخ  رکذ  نتفرگ و  هزور  ندومن و  قافنا  هکم  رد  ندش . دراو  کتیب »... تیبلا  كدلب و  دـلبلا  مهللا  »

ناتـسربق ردار  هللا  لوسر  ناگتـسب  ندروآ و  ياج  هب  زامن  اـعد و  یبنلادـلوم  رد  نتفر و  ارح  راـغ  تراـیز  هب  ندروخ . مزمز  بآ  ندرک و 
هقدـص هکم  زا  جورخ  رد  ندروآ . ياـج  هب  مارحلا  دجـسم  رد  ار  هضیرف  ياـهزامن  نداد و  ماـجنا  ار  هبعک  بادآ  ندوـمن و  تراـیز  یلعم 

نیب زا  ار  نیدبتسم  توخن  هکم  و  ندرب ، نیب  زا  يانعم  هب  تسا  « کم  » زا . 1 لقن : توافت  هب  هکم  هیمست  نتفر . نوریب  هکم  نییاپ  زا  نداد و 
هب تسا  « کم  » زا . 3 تسا . هداد  شرتسگ  نآ  زا  ار  نیمز  هرک  دـنوادخ  هک  تسا  ییاج  هکم  و  طسب ، يانعم  هب  تسا  « کم  » زا . 2 درب . یم 

و بذج ، يانعم  هب  تسا  « کم  » زا . 4 دـننک . یم  ماحدزا  نآ  رد  دـنیآ و  یم  نآ  هب  اج  ره  زا  مدرم  هک  تسا  ییاج  هکم  و  ماحدزا ، يانعم 
يانعم هب  تسا  کم »  » زا . 5 دنوش . یم  بذج  نآ  هب  يراید  ره  زا  مدرم  مالـسلا )) هیلع   ) میهاربا ترـضح  ياعد  هب   ) هک تسا  ییاج  هکم 

زا . 6 دـهد . یم  ناـشن  بآ  هرطق  نیرخآ  اـب  ار  مدرم  هقـالع  اـی  ( تسا هدـیکم  نیمز  ار  نآ  بآ  ییوـگ   ) تسا بآ  مک  هـکم  و  یبآ ، مـک 
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تلاح دوش . یم  هتـساک  هکم  رد  صخـش  هانگ  ای   ) دـنک یم  دوبان  هدـیکم و  ار  ناـهانگ  هکم  نتـساک و  ندـیکم و  ياـنعم  هب  تسا  « کـم »
سک ره  هک  تسا  ییاج  هکم  يدوباـن و  ياـنعم  هب  تسا  « ّکَـم  » زا . 7 تسا .) هانگ  زا  زیهرپ  لـماع  هک  دوش  یم  ادـیپ  صخـش  رد  ییاوقت 
دوبان ار  وا  درک  یم  ملظ  هکم  رد  سک  ره  هک  دوب  نانچ  تیلهاج  رد  ادتبا  رد  ای   ) دش دهاوخ  دوبان  دشاب  هتشاد  ییوس  دصق  نآ  هب  تبـسن 
تسا نیمز  طسو  ییوگ  هکم  و  ناوختـسا ، زغم  نورد  يانعم  هب  تسا  مظعلا » ُتکِّکَمَت  » زا . 8 دندنار .) یم  نوریب  هکم  زا  ای  دـندرک و  یم 

دشاب و خارف  نآ  طسو  گنت و  نآ  يالاب  هک  یفرظ  يانعم  هب  تسا  كوّکَم » » زا . 9 دراد . رارق  نآ  طسو  رد  ناوختسا  زغم  هک  هنوگ  نامه 
يانعم هب  تسا  اکم » » زا . 10 دـشاب . خارف  نآ  طسو  گنت و  نآ  يـالاب  هک  تسا  یفرظ  لـثم  هرد  ناـیم  رد  عفترم و  هوک  ود  ناـیم  رد  هکم 

یقاب رهش  لوا  مان  نیا  داهن ، هکم  تخاسب  هک  ار  هناخ  مان  دوب  لباب  لها  ( مالسلا هیلع  ) میهاربا ترـضح  نوچ  و  تسا ) یلباب  یتغل  هک  ) هناخ
یتوکلم همزمز  تسا و  دـنلب  دـنناوخ  یم  ار  يادـخ  هک  مدرم  يادـص  هکم  رد  هدـنرپ و  یعون  يادـص  يانعم  هب  تسا  اکُم »  » زا . 11 دنام .

نآ رگم  دیـسر  دهاوخن  مامتا  هب  ام  جح  دنتفگ : یم  جـح  ماگنه  یلهاج  جـح  رد  ای  . دـسر یم  شوگ  هب  هراومه  هبعک  فارطا  رد  نایجاح 
نیققحم زا  یخرب  معز  هب  تسا و  اـبوروقم )»  » یناـنوی ظـفلت  هب  و  «) اـبروکَم » زا . 12 میـشکب . توـس  اـج  نآ  رد  میور و  هبعک  راـنک  هب  هک 

ینعم هب  تسا  هَـگْهَم » » زا . 13 تسا . هکم  نامه  هک  دـنا  هدرک  دارم  ادـخ  هب  برقت  ناـکم  ینعم  هب  ار  يرهـش  ماـن ، نآ  زا  ناـینانوی  دـیدج 
. دراد یناریا  يا  هشیر  ام و  هاگیاج 

هکم باقلا  یماسا و 

، نیما رعاشملا ، ما  یثوک ، ما  يرقلا ، ما  افـصلا ، ما  حبـص ، ما  محز ، ما  حور ، ما  همحر ، ما  نامحر ، ما  محر ، ما  محار ، ما  نیـضرالا ، ما  ما ،
، اعدلا تیب  هقزورملا ، ةدلب  هدلب ، مارح ، دلب  نیمالادـلب ، یلاعت ، هللادـلب  هللادـلب ، نیمادـلب ، دـلب ، هکب ، احطب ، قاسب ، هساسب ، هرب ، هساب ، هنیما ،
، دالبلا ریخ  همرح ، نما ، مرح  یلاعت ، هللا  مرح  هللا ، مرح  نمآ ، مرح  مرح ، مارح ، زاجح ، همطاح ، هعماـج ، هماـهت ، جاـت ، هنیب ، سورعلا ، تیب 
، زیزع شیرع ، ضورع ، شورع ، هللا ، شرع  شرع ، ءارذع ، رقاع ، هبیط ، حالص ، هعشابش ، لیس ، مالـس ، هحوبـس ، قاس ، محر ، جاتر ، سأر ،

ۀنیدـم قدـص ، جرخم  هفحتم ، هکرابم ، یحام ، یثوک ، ءاسیرک ، هریبک ، لمنلا ، ۀـیرق  سمحلا ، ۀـیرق  هیرق ، هیـسداق ، سداق ، ناراـف ، هشاـغ ،
، رـشان هتـشان ، هسان ، هردان ، طبهم ، هباهم ، همرکم ، ناتکم ، هسدقم ، همخفم ، هشطعم ، داعم ، مارحلا ، دجـسم  هفرـشم ، هیورم ، بهذم ، برلا ،

. هدلاو عرذ ، يذ  ریغ  يداو  يداو ، يداو ، بارغلا ، ةرقن  هساسن ، رجن ، هیمان ، هشان ،

هکم ياه  هوک 

لبج تمحر =(  ناراف ،) لبج  نآرقلا ، لبج  مالـسالا  لبج  ارح =( نوجح ، شبح ، لحطا ،) روث =( ریبث ، نیما ،) نابـشخا =( سیبقوبا ، هربثا ،
ياه هناخ  رون . هرمن ، هورم ، ناعقیعق ، ریط ، حزق ، حیافـص ، افـص ، هاشملا )، لبج  نیرق ، لبج  تافرع ، لبج  لالا ، لبج  اعدـلا ، لـبج  تباـن ،

(، همطاـف دـلوم  هجیدـخ =( راد  فسوی ) وباراد  ءاـضیبلا =( راد  بلاـطوبا ، راد  نارزیخلاراد ) مقرـالا ، تیب  مالـسا ، تیب  مقرـالا =( راد  هکم 
، یلع بعش  دلوم ، بعش  بلاط =( یبا  بعش  دایج ،) دایجا =( هکم  ياه  بعـشیبنلا  دلوم  هودنلا ، راد  يدتنملاراد ، هلجعلاراد ، هفایـضلاراد ،

خف هاچ  هلیسع ، هاچ  مزمز ،) لیعامسا =( هاچ  هکم  ياه  بآ  هربقملا .) بعش  بد ، یبا  بعش   ) نیرازج بعش  هیشاشق ،) فسوی ، یبا  بعش 
، همطاـف يداو  قیقع ، يداو  تاـفرع ، يداو  میهاربا ، يداو  هکم  ياـه  يداو  يوط . وذ  هفرع ، نیع  هدـیبز ، نیع  هدـیدج ، نیع  نوـمیم ،) )= 

. هلفسم يداو  ینم ، يداو  رعشم ، يداو  رسحم ، يداو  خف ، يداو 

هکم دجاسم 
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)= فیخ هزمح ، هیبیدـح ، هنارعج ، تعیب ،) سرح ، نج =(  هرمع ،) میعنت =( هبقع ،) تعیب =( لالب ، رکبوبا ، میهاربا ، هباـجا ، مارحلا ، دجـسم 
رعـشم هفلدزم =( یبـتخم ، رثوـک ، رحن ،) هرخـص ، چوـق ، شبک =( مخ ، ریدـغ  حیافـص ، رمق ،) قاقـشنا  رمقلا =( قـش  هرجـش ، تیأر ، ینم ،)

(. هنرع هفرع ، هرمن =(  مارحلا )

هکم تموکح 

هب ینامز  قارع و  تسد  هب  یهاگ  رصم و  تسد  هب  یهاگ  رهـش  نیا  تسا . زاجح  خیرات  هدیچیپ  مهم  لئاسم  زا  یکی  هکم  رهـش  ینارمکح 
دراو هللا  لوسر  هک  يرجه  متـشه  لاس  زا  ادـتبا  . دـش یم  هرادا  اهنآ  ریغ  نایکم و  تسد  هب  یهاگ  نایولع و  تسد  هب  یهاـگ  نمی و  تسد 

باختنا یـسابع  يوما و  هسمخ و  يافلخ  طسوت  سپ  نآ  زا  دندش و  یم  بوصنم  بناج  نآ  بناج  زا  هکم  نامکاح  هتـسویپ  دیدرگ  هکم 
لاس ات  داد  رارق  تفالخ  زکرم  ار  هکم  دـناوخ  هفیلخ  ار  دوخ  هک  ریبز  نب  هللادـبع  يرجه  لاس 60  رد  هیواعم  گرم  زا  دعب  دـندیدرگ . یم 
هفیلخ بناج  زا  رهش  نامکاح  دوب و  نایوما  اب  هکم  هرادا  يرجه  لاس 132  ینعی  يوما  هرود  نایاپ  ات  هاگ  نآ  و  دش . هتشک  هک  يرجه   73

نامدود زا  ) ینـسح دمحم  نب  رفعج  هک  نیا  ات  دـیدرگ  یم  نیعم  دادـغب  يوس  زا  هکم  مکاح  یـسابع  هرود  رد  و  دـندش . یم  نییعت  قشمد 
یتیاور هب  دیدرگ . عطق  هکم  رد  یـسابع  ذوفن  دـناوخ و  هبطخ  یمطاف  هفیلخ  مان  هب  يرجه  لاس 338  رد  مالـسلا )) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما 

( رئاث هب  بقلم  ) ینسح دمحم  نب  رفعج  مان  هب  ار  هکم  فیرش  نیلوا  تفای  فرشت  هکم  هب  یمطاف  هفیلخ  نیدلازعم  هک  يرجه  لاس 358  رد 
تموکح هنوگ  نیدب  تفای و  تسد  هکم  تموکح  هب  یـسیع  شرـسپ  رئاث  زا  سپ  .و  درک تموکح  اج  نآ  رد  لاس  نیدنچ  وا  دـیزگ و  رب 

گرم اب  ینـسح  تاداس  هخاش  زا  افرـش  تموکح  اما  درک . یم  تموکح  هکم  رد  فیرـش  کی  دش و  زاغآ  هکم  رد  ثراوت ) روط  هب  ) افرش
نمی ریما  هک  نیا  ات  دندرک  ییاورنامرف  هکم  رد  یتدـم  هبَیَـشونب  وا  زا  سپ  تفای و  نایاپ  يرجه  لاس 453  رد  تشادن ) يدنزرف  هک  ) رْکُش

لاس ات  وا  دیزگرب و  تراما  هب  ار  دـمحم  مشاه  وبا  مان  هب  ینـسح  تاداس  زا  یکی  درک و  تلاخد  هکم  راک  رد  یحیَلُـص ) دـمحم  نب  یلع  )
لاس دودـح  ات  دـنا ) هدـش  فورعم  مِشاوَه »  » مان هب  هکم  خـیرات  رد  هک   ) ینـسح نادـناخ  نیا  تموکح  درک . تراما  هکم  رد  يرجه   487

ات يرجه  لاـس 630  اـت  افرـش  تموکح  دـندش . اورناـمرف  هکم  رد  ینـسح  تاداـس  زا  رگید  يا  هخاـش  سپـس  تفاـی و  همادا  يرجه   597
لاس 923 رد  نوچ  دندوب و  ماش  نمی و  يارما  عبات  ینامز  رصم و  ناهاشداپ  عبات  یهاگ  افرش  دعب  هب  خیرات  نیا  زا  دوب و  لقتـسم  يدودح 

یم نییعت  رصم  يارب  هک  یمکاح  دندیدرگ و  ینامثع  نیطالس  عبات  افرش  تفای  طلست  نیمرح  رصم و  رب  ینامثع  لوا  میلس  ناطلـس  يرجه 
دنک لقتسم  ینامثع  زا  ار  رصم  درک  دصق  رـصم  یلاو  اشاپ  یلع  دمحم  يرمق  يرجه  لاس 1228  رد  نوچ  تشاد و  تراظن  زاجح  رب  دش 

ینامثع ناطلس  رگید  راب  دیدرگ و  عزتنم  رـصم  زا  زاجح  يرمق  لاس 1256  رد  هک  نیا  ات  دیدرگ  رـصم  عبات  زاجح  تموکح  تقو  نیا  زا 
وا دیسر  نیسح  فیرش  هب  هکم  یفیرـش  يرمق  يرجه  لاس 1323  رد  هک  هاگ  نآ  و  دیزگرب . ار  هکم  فیرش  ًامـسر  دیجملادبع ) ناطلـس  )

( دوب هدـش  گنج  دراو  دـحتم و  ناملآ  اب  هک  ) ینامثع تیعبت  زا  يرجه  لاس 1334  رد  ار  زاجح  لوا  یناهج  گنج  نارادمدرـس  يراـی  هب 
لود تیاـمح  دروم  هک  ) دوعـس نبا  اـب  هلباـقم  رد  هک  دیـشکن  یلوط  یلو  دـناوخ ، ناناملـسم  هفیلخ  ار  دوـخ  گـنج ) زا  دـعب  (و  درک دازآ 
هکم يافرش  هلـسلس  دیدرگ و  بولغم  دش ) هتخانـش  تیمـسر  هب  دجن  لقتـسم  نارمکح  ناونع  هب  ایناتیرب  طسوت  هتفرگ و  رارق  رگرامعتـسا 

(1 .) دندش مکاح  يدوعس  نیطالس  داتفارب و 

همرکم هکم 

. تسا عقاو  نآ  رد  هبعک  هک  هکم  رهش  بقل  ِم ) َّر  َك  ُم  )

همظعم هکم 
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. تسا عقاو  نآ  رد  هبعک  هک  هکم  رهش  بقل  ِم ) َّظ  َع  ُم  )

هنیکم

(. ص 119 نیفیرش ، نیمرح  ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  ِن ) َم  )

ءالم

(. ص 59 هکم ، ) دیناشوپ نآ  اب  ار  هبعک  عبت  هک  نمی  ياه  هچراپ  نیرتهب  زا 

مزتلم

( اعد ندش  هتفریذپ  ياج  نتسج و  راذتعا  هانگ و  هب  رارقا  ياج   ) رافغتـسا اعد و  ياج  هبعک ، راوید  زا  یتمـسق  هبعک ، رد  يا  هطقن  َز ) َت  ُم  )
هک نآ  زج  دـیوج  یمن  مازتلا  دریگ و  یمن  هانپ  هاـجتلا و  ناـکم  نیا  هب  يا  هدـنب  چـیه  تاـیاور  قبط  هک  دـنا  هتفگ  نآ  هیمـست  تهج  رد  و 

ار دوخ  هنیس  اهتسد و  تروص و  رس و  گرزب  هباحص  و  مالـسلا ) مهیلع  ) راهطا همئا  مرکا و  ربمایپ  دنک . یم  هدروآ  رب  ار  شتجاح  دنوادخ 
فلتخم لقن  ود  هاگیاج  نیا  عضوم  رد  اما  دنناوخ . یم  اعد  هدش و  مزتلم  راوید  هب  تمسق  نیا  رد  زین  نارئاز  دنا و  هدینابـسچ  ناکم  نیا  هب 

نکر کـیدزن  یبرغ  راوید  رد  هبعک  رد  تشپ  تسا  راجتـسم  . 2 یقرـش . راوید  رد  تسا  هبعک  رد  دوسـالارجح و  نیب  . 1 هک : نیا  هب  تـسا 
. هکم لـیذ  یـسراف ، فراـعملا  ةریاد  یلا 68 ؛ ص 59  نیفیرـش ، نیمرح  دـعب ؛ هـب  ص 151  هکم ، خـیرات  ياـه : باـتک  هب  دـینک  هاـگن  .1
ص 116 و ریبج ، نبا  همانرفـس  ،ص 77 ؛ نیفیرـش نیمرح  و 53 ؛ ص 52  یمالـسا ، راثآ  خـیرات و  ص 233 ؛ ج 6 ، یـسانش ، ماما  .) ینامی

. ململی ك )  ) نامه َل ) َل  َم  ) ململم (. 119

انم

. ینم ك )  ) نامه

مرحلا دجسم  رانم 

يژولونیمرت رد  طوسبم  ) لح زا  مرح  دودح  زیمت  يارب  مرح  درگ  مالسلا ) هیلع  ) میهاربا ترضح  هلیـسو  هب  بوصنم  تامالع  َر ) َح  ْل  ُر  َم  )
(. قوقح

مارحلا دجسم  هرانم 

زا ) رتم عافترا 92  هب  هرانم  ود  مالسلا ) باب  هرمعلا ، باب  زیزعلادبع ، کلم  باب  ياه  مان  هب  ) دجسم یلصا  باب  هس  زا  کی  ره  رـس  رب  ِر ) َم  )
( تسا بصن  يراک  ـالط  زنرب  زا  رتم  عافترا 6/5  هب  یلاله  هراـنم  ره  كراـت  رب  (و  تسا عقاو  رتم  داعبا 7×7  هب  يا  هدعاق  اب  دجـسم ) فک 
( تسا هدیسر  هب 9  اه  هرانم  دادـعت  هجیتن  رد  دـش و  هتخاس  رگید  هرانم  ود  ریخا  ياه  لاس  رد  (و  تسا عقاو  افـصلا  باـب  رب  هراـنم  نیمتفه 
اه هرانم  نیا  زا  کی  ره  تسا و  هدیدرگ  سابتقا  نیچ  ناتسودنه و  زا  دش  هتخاس  اه  يدوعس  نامز  رد  هک  ییاه  هرانم  ینامتخاس  بولـسا 

باب هرانم  يابتیاق 5 . باب  هراـنم  مالـسلا 4 . باب  هرانم  هرمعلا 3 . باب  هراـنم  یلع 2 . باب  هراـنم  . 1 زا : دـنترابع  هک  دنتـسه  یمان  ياراد 
رارسا هفـسلف و  ص 112 ؛ نیفیرـش ، نیمرح   ) هروزح اـی  عادولا  باـب  هراـنم  . 7 ( 2 () هرایزلا  ) هدایزلا باب  هراـنم  .6 ( 1 () همکح  ) همکحملا
نارود هب  یبنلا  دجـسم  رد  هرانم  داجیا  هقباـس  یبنلا  دجـسم  هراـنم  ص 48 .) نایـشرع ، ص 86 ؛ نآ ، رارـسا  جـح و  ماکحا  ص 26 ؛ ، جح

یقتدمحم جاح  ياقآ  یمظعلا  هللاهیآ  ترضح  يواتف  اب  قباطم  هرمع  جح و  کسانم 
( هر  ) تجهب

هیمئاق ياهنایار  تاقیقحت  زکرم 
www.Ghaemiyeh.com زا 725ناهفصا   هحفص 686 

www.takbook.com

http://www.ghaemiyeh.com


یلا ياه 88  لاس  یط  هنیدم  رد  دوخ  يرگیلاو  نامز  رد  وا  دش . هتخاس  هنیدم  یلاو  زیزعلادبع  نب  رمع  طسوت  هک  دوش  یم  طوبرم  نایوما 
هرانم دادعت  نیطالس  ارما و  طسوت  دجسم  تاحالطصا  تاریمعت و  رثا  رب  اهدعب  دومن و  انب  دجـسم  هشوگ  راهچ  رد  هرانم  راهچ  يرجه   91
هرانم يوبن  دجسم  يایاوز  رد  هزورما  و  هسمخ ) هرانم  . ) تسا هدوب  ددع  جنپ  اه  هرانم  دادعت  ینامثع  نیطالـس  نارود  رد  تشگ . نوزفا  اه 

دجـسم دوجوم  ياه  هرانم  عومجم  تسا و  رتم  کی 104  ره  هدش  هتخاس  هک  دیدج  هرانم  شش  عافترا  دنا و  هتـشارفا  رب  رـس  یمیظع  ياه 
: زا دنترابع  نآ  ياه  هرانم  هلمج  زا  و  دنا . هدرک  رکذ  ددع  ار 10  یبنلا 

مالسلا باب  هرانم 

رب فارـشا  تلع  هب  یلو  دـش  اـنب  زیزعلادـبع  نب  رمع  هنیدـم  یلاو  طـسوت  دـیلو و  ناـمز  رد  ادـتبا  یبرغ . بونج  هیواز  رد  تسا  يا  هراـنم 
دمحم ناطلس  روتسد  هب  ًاددجم  يرجه  لاس 706  رد  هک  نیا  ات  دیدرگ  بیرخت  کلملا » دبع  نب  نامیلس  » روتـسد هب  و  مکح » ناورم  » لزنم

اه يدوعـس  طسوت  هرانم  نیا  تسا . يریرح  هب  فورعم  هلودلا  لبـش  مادخلا  خیـش  ياه  هتخاس  زا  دـنیوگ  یخرب  دـیدرگ و  انب  نووالق  نب 
. تسا هدش  ظفح 

هیسیئر هرانم 

رد رتم  تصش  عافترا  هب  يرجه ) لاس 886  هب   ) هک تسا  يابتیاق  فرشا  ناطلس  راثآ  زا  یقرش و  بونج  هیواز  رد  تسا  يا  هرانم  هیسأر ) )
دنچ ره  ار  نآ  اه  يدوعـس  تفگ . یم  ناذا  نآ  رب  نینذؤم  سیئر  هک  تساج  نآ  زا  هیـسیئر  هیمـست  هجو  دش و  هتخاس  ارـضخلا » ۀـبق  » رانک

. دندرک یم  ریمعت  هاگ 

همحرلا باب  هرانم 

رد اما  دـش  هتخاس  يرجه  لاس 888  رد  ياـبتیاق  ناطلـس  طـسوت  تشاد و  رارق  همحرلا  باـب  کـیدزن  یبرغ  علـض  رد  هک  تسا  يا  هراـنم 
. دیدرگ بیرخت  يدوعس  نارود  رد  دجسم  لوا  هعسوت  نایرج 

هینامیلس هرانم 

هب ار  هرانم  نیا  نامیلس  ناطلـس  ینوناق . نامیلـس  ناطلـس  مان  زا  هتفرگ  رب  تشاد  رارق  یقرـش  لامـش  هیواز  رد  هک  تسا  يا  هرانم  هیزیزع ) )
اریز دـنیوگ  یم  مه  هیزیزعلا » » ار هرانم  نیا  داد . رارق  دوب ) يرجه  یفوتم 745  یلُواج  رَْجنَس  ریما  راثآ  زا  ًارهاظ  هک   ) هیراجنـس هرانم  ياج 

ار نآ  هرایزلا . باب  عباـنم  یخرب  رد  و  . 2 همکح . باب  عباـنم  یخرب  رد  و  اه 1 . يدوعـس  و  دومن . ریمعت  ار  نآ  دومحم  نب  ناخ  زیزعلادـبع 
. دیدرگ انب  رتم  عافترا 70  هب  يدوعس  زیزعلادبع  کلم  طسوت  نآ  ياج  رد  يرگید  هرانم  دندرک و  بیرخت 

هیدیجم هرانم 

هرانم دیدرگ و  بیرخت  اه  يدوعـس  طسوت  اما  دش  انب  ینامثع  دـیجملادبع  طسوت  تشاد و  رارق  یبرغ  لامـش  هیواز  رد  هک  تسا  يا  هرانم 
دجسم یلامـش  هعـسوت  رد  ًاریخا  مه  هرانم  نیا  اما  تشگ ، انب  رتم  عافترا 70  هب  يدوعـس  زیزعلادـبع  کلم  نارود  رد  نآ  ياج  رد  يرگید 

ص ج 1 ، یـسانش ، هنیدم  ص 148 ؛ نیفیرش ، نیمرح  .) دوب فورعم  زین  هبیشخلا »  » و هیلکـشا »  » )و هیلیکـش « ) هیلیکـشتلا » هب دیدرگ . بیرخت 
...( و ص 315 ؛ يرقلا ، ما  يوس  هب  ص 87 ؛ هلبق ، نایهار  اب  ص 238 و 262 ؛ یمالسا ، راثآ  خیرات و  122 و 123 ؛
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کسانم

جح کسانم  ك )  ) راصتخا ِس ) َم  )

جح کسانم 

بادآ و هعومجم  دـنیوگ . ار  جـح ) صوصخم  تادابع   ) جـح لامعا  مسارم و  ًاحالطـصا  هرقب 200 )  ) هللا اورکذاف  مککـسانم  متیـضق  اذاَف 
جح هرمع و  تداـبع  ود  زا  یلک  روط  هب  دریگ و  یم  تروـص  هللا  تیب  تراـیز  تهج  صاـخ  ینکاـما  رد  صاـخ و  یناـمز  رد  هک  یلاـعفا 

. دریذپ یم  تروص  فلتخم  نامز  ود  رد  دراد و  توافت  يرادقم  ود ، نیا  لامعا  دوش و  یم  لیکشت 

ینم کسانم 

رد طوـسبم   ) سأر قـلح  حــبذ و  هـبقعلا ، ةرمج  یمر  زا  تـسا  تراـبع  بـیترت  هـب  هـک  تـسا  هـجح ) يذ  مـهد  زور   ) رحنلا موـی  تاداـبع 
(. قوقح يژولونیمرت 

شیرق بصانم 

هبعک بصانم  (ك )

هبعک بصانم 

هراشا

دوب و شیرق  رفاو  تیانع  دروم  هطوبرم  تاسـسؤم  هبعک و  روما  یتسرپرـس  اب  طابترا  رد  هک  دوش  یم  هتفگ  یبصانم  هب  شیرق ، بصانم  اـی 
ار هبعک  هب  هتـسباو  تاسـسؤم  زا  کی  ره  تساـیر  دوب . راوتـسا  هبعک  هب  طوبرم  بصاـنم  ساـسا  رب  شیرق  تسایـس  داـصتقا و  تقیقح  رد 

ینب  ) شیرق مهم  هفیاط  هد  تسد  رد  بصاـنم  نیا  تیلوئـسم  ( 1) مالـسا روهظ  اب  نراـقم  تشاد . هدـهع  هب  شیرق  فیاوط  زا  یکی  گرزب 
تاسـسؤم عاونا  دوب و  حَـمُج ) ینب  ّيدَـع و  ینب  موزخَم ، ینب  ْمیَت ، ینب  دَـسَا ، ینب  راّدـلاُدبَع ، ینب  لَفَون ، ینب  هیَُما ، ینب  مهـس ، ینب  مشاـه ،

: زا دوب  ترابع  هبعک  شیرق و 

هنعا . 1

. دوب گنج  ماگنه  رد  شیرق  ناروتس  یتسرپ  رس 

، مالزا راسیا و   2.

. تشاد رارق  حمج  ینب  زا  هیما  نب  ناوفص  تسد  هب  هک  دوب  يریگلاف  ییامزآ و  تخب  اب  هطبار  رد 

تباجح . 3
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. دوب رادلادبع  ینب  زا  هحلط  نب  نامثع  تسد  هب  هک  هبعک  يراد  دیلک  ینابرد و 

تظافح . 4

. تشاد رارق  حمج  ینب  زا  هیما  نب  ناوفص  تسد  هب  هک  اه  تب  هبعک و  هب  قلعتم  لاوما  يرادهگن  يروآ و  عمج 

هید . 5

. تشاد رارق  میمت  ینب  هفیاط  تسد  هب  هک  دوب  تمارغ  تخادرپ  دروم  رد 

تدافر . 6

درک و یم  عمج  دوخ  نایم  زا  ار  لوپ  یغلابم  نیعم  عقاوم  رد  شیرق  هک  وحن  نیا  هب  دوب  هبعک  نارئاز  زا  ییاریذپ  يرادنامهم و  اب  هطبار  رد 
(2 .) تفرگ رارق  مشاه  ینب  رایتخا  رد  دعب  دوب و  لفون  ینب  زا  رماع  نب  ثراح  اب  هدافر  يدصت  داد . یم  هدافر  نایدصتم  هب  ماعطا  يارب 

تنادس . 7

. دوب رادلا  دبع  ینب  زا  هحلط  نب  نامثع  تسد  هب  هک  هبعک  يراد  هدرپ  یمداخ و 

ترافس . 8

بصانم زا  مالـسا  روهظ  اب  ماوقا 1 . ربارب  رد  ترخافم  راهظا  ای  گنج  ای  حلـص  تارکاذـم  ماـجنا  يارب  هدـنیامن  ندرک  هناور  اـب  هطبار  رد 
تیاقس بصنم  و  وا ) نادنزرف  و   ) هحلط نب  نامثع  هب  ار  تنادس  تیلوت و  بصنم  ادخ  لوسر  هک  نآ  زج  دنامن  یقاب  يزیچ  شیرق  هبعک و 

هبعک راوید  هب  و  دمآ . یم  هبعک  يوس  هب  نادادماب  دـید  یم  ار  هجح  يذ  لاله  هک  عقوم  ره  مشاه  . 2 دیشخب . بلطملادبع  نب  سابع  هب  ار 
هداد ياج  دوخ  هناخ  رد  ار  امـش  ادـخ  دـیتسه . برع  هعماج  هریت  نیرت  یمارگ  نیرتالاب و  امـش  شیرق ! هورگ  تفگ : یم  درک و  یم  هیکت 

هب یبیجع  روش  اب  هام  نیا  رد  ادخ  هناخ  نارئاز  مدرم ! يا  ناه  تسا . هدیزگرب  لیعامسا  نادنزرف  نایم  زا  امش  يارب  ار  تلیضف  نیا  تسا و 
نیا هب  رود  هطقن  زا  هک  تسدیهت  دارفا  اهنآ  نایم  رد  تسامش و  هدهع  هب  نانآ  زا  ییاریذپ  دنتسه . ادخ  نانامهم  نانآ  دنیآ . یم  امش  يوس 
یلو مدیبلط  یمن  کمک  امش  زا  هدومن  ییاریذپ  ار  همه  متـشاد  ییاناوت  تردق و  رگا  دنگوس ، هناخ  نیا  بحاص  هب  دنناوارف . دنیآ  یم  اج 

زا ادابم  مهد  یم  دنگوس  ادـخ  هب  ار  امـش  همه  یلو  منک  یم  جرخ  هار  نیا  رد  ما  هدروآ  تسد  هب  لالح  هار  زا  مراد و  ناوت  رد  نالا  هچنآ 
لالح لام  لذب  رد  هک  نآ  ای  دـیا و  هدروآ  تسد  هب  متـس  ملظ و  قیرط  زا  ار  نآ  هک  یلام  دـینک ، ییاریذـپ  مارح  لام  اب  ادـخ  هناخ  نارئاز 

، مالـسا خـیرات  ) دـنک يراددوخ  قاـفنا  زا  درادـن  سفن  بیط  دوـخ  لاـم  لذـب  رد  هک  سک  نآ  دـیوش . راـبجا  هارکا و  اـیر و  راـچد  دوـخ 
. دوب يدع  ینب  زا  باطخ  نب  رمع  تسد  هب  هک  رگید  ،ص 16 .) یناحبس

تیاقس . 9

. دوب مشاه  ینب  زا  بلطملادبع  نب  سابع  تسد  هب  هک  هبعک  نارئاز  نایجاح و  نداد  بآ 
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ترامع . 10

نب ۀبیش  تسد  هب  هک  دنزن  دایرف  دنکن و  ییوگدب  ییارس و  هوای  سدقم  لحم  نآ  رد  یـسک  هک  نیا  هب  تبقارم  مارحلادجـسم و  ینابهاگن 
. دوب رادلادبع  ینب  زا  نامثع 

هبق . 11

تـسد هب  تشگ و  یم  مهارف  نآ  رد  یگنج  تامهم  دـش و  یم  اپ  رب  موزل  ماگنه  نیعم و  عقاوم  رد  هک  دوب  یمرچ  يا  همیخ  هناخ ، هحلـسا 
. دوب موزخم  ینب  زا  دیلو  نب  دلاخ 

اضق . 12

. دوب تاموصخ  رد  يرواد 

تدایق . 13

. دوب هیما  ینب  زا  نایفسوبا  تسد  هب  هک  نایهاپس  ای  یناگرزاب و  ياه  ناوراک  یتسرپرس  يرادرس و 

ءاول . 14

. دوب هیما  ینب  زا  نایفسوبا  تسد  هب  هک  دندروآ  یم  نوریب  گنج  عقوم  رد  هک  باقع  مان  هب  یمچرپ  اب   ) يرادمچرپ

تروشم . 15

. دوب دسا  ینب  زا  هعمز  نب  دیزی  تسد  هب  هک  یتروشم  يا  هسسؤم 

هودن . 16

، مالسا ندمت  خیرات  یلا 27 ؛ ص 25  مالـسا ، ربمایپ  خیرات  .) دوب رادلا  دبع  ینب  زا  هحلط  نب  نامثع  تسد  هب  هک  هودنلا  راد  ياروش  نمجنا 
ص 583) هدنیاپ ، همجرت  دمحم ، یناگدنز  دعب ؛ هب  ص 20  ج 1 ،

هکم بصانم 

هبعک بصانم  (ك )

ربمایپ ربنم 

يوبن ربنم  ك )  ) نامه

مارحلا دجسم  ربنم 
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ناطلـس نامز  رد  يرمق  لاس 996  رد  هک  میهاربا  ماقم  یلامـش  تمـسق  رد  عقاو  مارحلا ) دجـسم  نحـص  زا   ) رتم عاـفترا 12  هب  دوب  يربنم 
هعـسوت و رد  ربنم  نیا  تشاد ) دوجو  يرت  کچوک  ياهربنم  زین  نآ  زا  لبق  و   ) دـش هتخاس  دیفـس  رمرم  زا  ینامثع  هاشداپ  ینوناـق  ناـمیلس 

. دش هتشادرب  اه  يدوعس  نامز  رد  مارحلا  دجسم  تاریمعت 

یبنلا دجسم  ربنم 

يوبن ربنم  ك )  ) نامه

يوبن ربنم 

رد ترضح  نآ  لقن  قبط  تسا ) رقتسم  يوبن  بارحم  برغ  رد  و   ) هللا لوسر  هباطخ  ظعو و  هاگیاج  رد  عقاو  یبنلا  دجسم  رد  تسا  يربنم 
يرجه مجنپ  لاس  رد  هک  نیا  ات  دومرف  یم  داشرا  یعامتجا  ینید و  روما  رد  ار  مدرم  ییامرخ  تخرد  هنت  ای  ینوتس  هب  تشپ  یبنلا  دجـسم 

دوب عفترم  اهنت  دش و  هتخاس  لگ  زا  ربنم  نیلوا  یلقن  هب  و  ( 1) دش هتخاس  يربنم  تخرد ) هنت  زا  هدافتسا  ياج  هب   ) ترضح نداد  هیکت  يارب 
لوسر و  هلپ ) ود  هاـگیاج و  کـی   ) هلپ هس  ود  اـب  دـش  هتخاـس  یلگنج  بوچ  زا  يربنم  يرجه  متفه  لاـس  رد  مه  یلقن  هب  تشادـن و  هلپ  و 

هک یـسک  نیتسخن  دروم  رد  تشاذگ . یم  نینایم  هلپ  رب  ار  شکرابم  ياهاپ  تسـشن و  یم  نیربز  هلپ  رب  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) ادخ
ینز مالغ  زا  صاع و  نب  دیعس  مالغ  زا  بلطملادبع و  نب  سابع  مالغ  زا  ناورم و  زا  فالتخا  هب  تخاسب  بوچ  زا  يربنم  شترضح  يارب 

ای » زا مه  یخرب  تسا و  هتخاس  ار  ربنم  يو  دنیوگ  یم  دـنهد و  یم  تبـسن  يراد  میمت  هب  ار  رکف  نیا  عبانم  یـضعب  دـنا . هدرک  دای  يراصنا 
نیا ات  دوب  یقاب  ناـنچمه  ربنم  تلحر ، زا  سپ  . 1 دـنا : هدروآ  هلمج  زا  ربنم  تارییغت  تاریمعت و  دروم  رد  اما  دـننک و  یم  داـی  یمور » موق 

رد هنیدـم  یلاو  مکح  ناورم  دوب و  ناـنچمه  ربنم  نیا  رگید  یلقن  هب  دـش . هلپ  هن  ًاـعومجم  هک  دوزفا  نآ  هب  نییاـپ  زا  هلپ  شـش  هیواـعم  هک 
شورفم رمرم  اب  ار  ربنم  هنیدـم ، یلاو  روتـسد  هب  يرجه ، لاس 150  . 2 دنتخاس . وا  يارب  هجرد  شـش  ياراد  ربنم  داد  روتـسد  هیواعم  نامز 

نمی ریما  رفظملا  کـلملا  لاس 656 ) اـی   ) لاـس نیا  رد  اذـل  تخوسب و  یبنلا  دجـسم  يزوس  شتآ  رد  ربنم  يرجه ، لاس 654  . 3 دندومن .
ربنم يرادـُق  دـنب  سرَْبَیب  رهاظلا  کـلملا  يرجه ، لاـس 664  . 4 دـیدرگ . بصن  يوبن  ربـنم  ياـج  رد  هک  داتـسرف  لدنـص  بوچ  زا  يربـنم 

هک هدمآ  تیاور  رد  و  لاسرا 1 . يربنم  قوقرب  رهاظلا  کلملا  يرجه ، لاس 797  . 5 دش . هتشاذگ  یلبق  ربنم  ياج  هب  هک  داتـسرف  يدیدج 
. دش شوماخ  ات  دیشک  شرب  رد  دمآ و  شیوس  هب  ادخ  لوسر  داد و  رس  هلان ) ) نینح ترضح  قارف  رد  تخرد  هنت  نآ  ربنم ، تخاس  زا  دعب 

ربنم بصن  لحم  رد  هک  داتسرف  يربنم  يدومحم  خیـش  دیؤملا  کلملا  يرجه ، لاس 820  . 6 دـیدرگ . بصن  سربیب  ربنم  ياج  هب  هک  درک 
رجآ زا  يربنم  هنیدم  مدرم  تخوسب و  یبنلا  دجسم  يزوس  شتآ  رد  خیـش  دیؤملا  کلملا  ربنم  يرجه ، لاس 886  . 7 دش . هتشاذگ  قوقرب 

روتسد هب  ًارهاظ  رمرم و  زا  يربنم  يرجه ، ای 889 ) لاس 888( . 8 دنداد . ياج  نآ  ناکم  رد  دنتفرگ و  کهآ  چـگ و  رد  ار  نآ  دـنتخاس و 
ینامثع موس  دارم  ناطلـس  روتـسد  هب  يرجه ، لاس 998  . 9 دـنداد . رارق  يرجآ  ربنم  ياج  هب  ار  نآ  هک  دـش  هنیدـم  هناور  يابِتیاق  کـلملا 

تمس رد  یبنلا و  دجسم  رد  زین  نونکا  مه  ربنم  نیا  ( 1 .) دنداهن يابتیاق  ناطلس  ربنم  ياج  هب  دش و  هتخاس  رمرم  گنـس  زا  هچراپکی  يربنم 
. دراد رارق  ربنم  یلـصا  هاگیاج  رد  هنانح ) نوتـس  لباقم  یبنلا  ۀـضور  یبرغ  هیحان  رد  و   ) لالب ناذا  لحم  لباقم  رد  یبنلا و  بارحم  تسار 

راثآ خـیرات و  .) تسا هدـیدرگ  بصن  يرد  نآ  یناقوف  هلپ  هن  یناتحت و  هلپ  هس  نیب  هدـش و  بیهذـت  هرقن  الط و  اـب  هدوب و  هلپ  ربنم 12  نیا 
ص ج 1 ، یـسانش ، هنیدم  ص 73 ؛ هنیدـم ، هکم و  یمالـسا  راثآ  ص 82 ؛ ج 5 ، نیفیرـش ، نیمرح  ياـمنهار  و 213 ؛ ص 212  یمالسا ،

...( 19؛و

رحنم
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( همان تغل  ) جح رد  ینابرق  ياج  . 2 جح . صاخ  تدابع  . 1 َس ) َم   ) کسنم دنیوگ . ار  ینم  نیمزرس  هاگنابرق  رحن . لحم  َح ) ِم  )

ینم

دودح 10 هلصاف  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  مارحلا  رعشم  يداو  هکم و  نایم  هکم و  یقرش  بناج  رد  هک  تسا  یعیسو  نابایب  ( 2 () ان ُم ، ِم ، َم ، )
هدوب و رتمولیک  دودح 3(5/3 ) ینم  يداو  لوط  دشاب . یم  روصحم  تشرد  تخس و  ياه  گنـس  اب  هوک  هتـشر  ود  نیب  هللا  تیب  يرتمولیک 
تسا و هکم  مرح  ءزج  ینم  دنیامن . یم  هفاضا  هدافتسا  دروم  ياضف  رب  اه  هوک  ندیشارت  اب  ًاریخا  دراد و  عبرم  رتمولیک  شش  دودح  یتعسو 

سپ ینم  تابجاو  تسا . یلامعا  ماجنا  لحم  نایجاح و  فقوت  لحم  ینم  جح ، اب  هطبار  رد  رـسحم ، يداو  ات  تسا  هبقع  هرمج  زا  نآ  دـح 
یلامعا و  ) یتابجاو بش  ود  زور و  هس  یط  دـنیآ ، یم  ینم  يوس  هب  رعـشم  زا  مارحا  لاـح  اـب  ناـیجاح  هک  هجح  يذ  مهد  حبـص  عولط  زا 
ای قلح  ینابرق ، هبقع ، هرمج  یمر  ینعی   ) جـح لامعا  زا  لمع  نیمـشش  نیمجنپ و  نیمراهچ و  مهد ، زور  رد  دـنروآ . یم  ياـج  هب  فوقو )

بـش رد  داد . ماجنا  دـیاب  ار  ثالث ) تارمج  یمر  ینعی  ) جـح لمع  نیمهدزیـس  مهدزاود ، مهدزای و  زور  رد  داد . ماـجنا  دـیاب  ار  ریـصقت )
زامن ندومن  دـیع  زور  لسغ  ینم  تابحتـسم  دروآ . لمع  هب  دـیاب  ار  ینم ) رد  فوقو  ینعی   ) جـح لـمع  نیمهدزاود  مهدزاود ، مهدزاـی و 
بـش ندناوخ  تعیب  شبک و  دجاسم  رد  زامن  ندرک  دیع  زور  لامعا  زا  سپ  ادـخ  دـمح  ندـناوخ  دـیع  زور  ياهاعد  ندـناوخ  دـیع  زور 
فیخ دجسم  رد  یبحتسم  زامن  تعکر  دص  ندومن  نفد  ینم  رد  ار  رعشم  دازام  ياه  گیر  ( 3) ندرب رس  هب  ینم  رد  ار  هجح  يذ  مهدزیس 

الا هلا  ال  (، ) هللا ناحبـس   ) راکذا زا  کی  ره  ندروآ  اج  هب  ار  ریـصقت ) ای  قلح  ینابرق ، یمر ، ) بجاو لامعا  زا  کی  ره  تابحتـسم  ندـناوخ 
ات دیع  زور  رهظ  زا   ) زامن زا 15  دعب  ار  انالبا ) ام  یلع  دمحلا  و  ... ربکا هللا   ) تاریبکت نتفگ  فیخ  دجـسم  رد  راب  دص  ار  دـمحلا هللا ) (، ) هللا

لقتنم ابق  دجسم  هب  ار  يابتیاق  ناطلس  ربنم  . 1 نیمزرس . نیا  رد  تسا  یهوک  مان  لقن : توافت  هب  ینم  هیمست  ندناوخ  مهدزیـس ) زور  حبص 
رد دـیاب  تروص  نیا  رد  . 3 ص 79 . نایـشرع ، ُم ) ِم  َم  ،) یـسراف گنهرف  ِم ) ، ) همان تغل  َم ) . ) 2 تساج . نآ  رد  زین  نونکا  مه  هک  دـندرک 
اوح ترضح  مدآ و  ترضح  نک . انمت » :» تفگ میهاربا  ترضح  هب  لیئربج  ترضح  اج  نیا  رد  دنک . یمر  ار  هثالث  تارمج  مهدزیـس  زور 

؟ يراد ییانمت  اـیآ  هک  لـیئربج  لاؤس  هب  خـساپ  رد  اـج  نیا  رد  مالـسلا ) هیلع  ) مدآ ترـضح  دـندرک . اـنمت » » ار یهلا  شزرمآ  هطقن  نیا  رد 
دنوادـخ تسا و  تنم » » زا دوش . یم  هتخیر  ینابرق  نوخ  اج  نیا  رد  هک  ارچ  تسا ، نتخیر ) نوخ  ینعم  هب  « ) ءانِما » زا تنج . ياـنمت  تفگ :

دجسم حیافص ، دجسم  فیخ ، دجسم  نوچ : دجاسم ، ینم 1 . نکاما  داد . دای  نانآ  هب  ار  جح  لامعا  اج  نیا  رد  تشاذـگ و  تنم  مدرم  رب 
رد رعشم  هار  رـس  رد  تسا  يروصحم  عیـسو و  لحم  رحنم . حبذم و  خلـسم و  هب  موسوم  هاگنابرق ، . 2 رثوک . دجسم  تعیب ، دجـسم  شبک ،
(. تسا زیاج  ینم  زا  يا  هطقن  ره  رد  ندرک  نابرق  هچرگ   ) تسا هتفای  صاصتخا  ندرک  ینابرق  يارب  هک  تسار  تمس  رد  ( 1) ینم هب  دورو 

ینم قمع  هب  هدش و  عورش  تسا  ینم  هکم و  نایم  لصاف  هک  یهوک  هنماد  زا  هک  تسا  یگنس  نوتس  هس  ( هرمج عمج   ) رامج ای  تارمج  . 3
. دور یم  شیپ  لوط 271 ات 

ینم عیاقو 

ربمایپ و یعامتجا  يداصتقا  هرصاحم  يارب  هنوعلم  هفیحص  اج  نیا  رد  . 1 داتفا . قافتا  ینم  يداو  رد  مهم  یخیرات  هعقاو  هس  تثعب  زا  دعب  - 
رد . 3 دـندرک . تعیب  ( مالـسلا هیلع  ) مرکا ربمایپ  اب  برثی  یلاها  يرجه  هدزیـس  هدزاود و  ياه  لاس  رد  اج  نیا  رد  . 2 دش . میظنت  مشاه  ینب 

. دز ودرا  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  هاپس  هکم  حتف  رد  يرجه  متشه  لاس  هب  هک  دوب  اج  نیا 

ینم هارمه 
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مدرم يارب  ناملد  نابز و  تسد و  زا  نیا  زا  دعب  هک  تشاد  نآ  دصق  دـیاب  ینم  هب  نتفر  رد  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب 
. دشاب ینمیا 

ههجاوم

ج 1،ص 85) یسانش ، هنیدم  ...) ههجاوملا ینعی  هللا  لوسر  هرجح  هلبق )  ) یلبق تهج  ِه ) َج  ُم  )

عضاوم

هعبرا نطاوم  ك )  ) نامه ِض ) َم  ) هعبرا

هعبرا نطاوم 

( مارحلا دجسم   ) هکم دجسم  زا  دنترابع  تسا و  ریخم  زامن  مامتا  ای  هتسکش )  ) رصق نایم  رفاسم  هک  دنتسه  يدجاسم  هعبرا . عضاوم  ِط ) َم  )
، كرادم اب  یسراف  هقف  ص 91 ؛ هقف ، لوصا  ص 99 ؛ ج 3 ، نیقداصلا ، جهنم   ) ینیسح ریاح  هفوک و  دجسم  یبنلا ) دجـسم  ) هنیدم دجـسم 

(. ص 199 و 286

فقاوم

. ینم ، مارحلا رعشم  تافرع ، دننام : دومن ، فقوت  دیاب  اج  نآ  رد  جح  لامعا  بادآ و  يارجا  يارب  هک  یطاقن  ِق ) َم  )

تیقاوم

جح تیقاوم  ك )  ) راصتخا تاقیم . عمج  َم .) )

مارحا تیقاوم 

جح تیقاوم  ك )  ) نامه

جح تیقاوم 

. تسب مارحا  نآ  رد  دیاب  جح  ماجنا  تهج  زین  هکم و  هب  دورو  تهج  هک  دنتسه  ینیعم  نکاما  مارحا ، تیقاوم  ای 

تیقاوم

. دنا هدنکارپ  یفلتخم  طاقن  رد  اه  « تاقیم ( » ك  ) ای

هفورعم تیقاوم 

. دنیوگ ار  هرجش ) دجسم  هفحج ، ، لزانملا نرق  قیقع ، يداو  ململی ،  ) هناگجنپ ياه  تاقیم 

ءوجوم
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ص 168) جح ، کسانم  . ) دشابن ءوجوم  ینابرق  هک  تسا  نیا  طوحا  جح  رد  دنشاب . هدیلام  ار  وا  ياه  گر  هک  یناویح  َم ) )

مسوم

ص 189) میامض ، ورسخ ، رصان  همانرفس  . ) تسا هجح  يذ  لوا  همین  هک  جح  يارب  نایجاح  ندمآ  ندرگ  ماگنه  ِس ) َم  )

جاحلا مسوم 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) مسوم ك )  ) نامه ّج ) ْل  ُم  )

زئانجلا عضوم 

زئانجلا ناکم  ك )  ) نامه ِء) َج  ْل  ُع  ِض  َم  )

هیفوم

یم ییاریذـپ  نیدراو  زا  تیونعم  ناوارف و  ياه  تمعن  اـب  دـنک و  یم  ادا  ار  ناـنامهیم  قوقح  اریز  تسا ، هنیدـم  ياـه  ماـن  زا  ِي ) ّف  َو  ُم  )
ش 7،ص 173؛ جـح ، تاقیم  ص 119 ؛ نیفرـش ، نیمرح  . ) درب یم  نیب  زا  ار  مازج  شرابغ  دـشخب و  یم  افـش  ار  اهدرد  شکاخ  دـیامن و 

. تسا ینم  زا  نوریب  دیدج  هاگنابرق  دنا  هتفگ  . 1 همان ) تغل 

فقوم

هداتـسیا نآ  رب  هک  ار  یهوک  درک ، فقوت  هفرع  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربمایپ  یتقو  همان ) تغل  . ) دننک جح  هک  اجنآ  ِق ) َم  )
تـسا فقوم  هفلدزم  همه  تسا و  فقوم  اج  نیا  دومرف  دوب  هداتـسیا  حزق  رب  هک  هاگحبـص  تسا و  فقوم  هفرع  همه  و  دـیمان ، فقوم  دوب 

ص 1279) يربط ، خیرات  )

يرایتخا فقوم 

. دوش فوقو  رایتخا  ساسا  رب  هک  هاگ  نآ  رعشم  تافرع و 

يرارطضا فقوم 

. دوش فوقو  رارطضا  ساسا  رب  هک  هاگ  نآ  رعشم  تافرع و 

لوا فقوم 

. دنیوگ ار  تافرع 

مود فقوم 

. دنیوگ ار  مارحلا  رعشم 
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نیفقوم

ص 353) لوصا ، هقف و  يدابم  .) مارحلا رعشم  تافرع و  فقوم  ود  َف ) ِق  َم  )

همطاف هدیس  دلوم 

. همطاف دلوم  ك ) ( ) ص 56 فسوی ، جح  . ) مرکا لوسر  دالوا  هاگداز  هکم  رد  هجیدخ  ترضح  هناخ  ترهش  مالسلا ) اهیلع  )

یلع دلوم 

. تسا همرکم  هبعک  مالسلا ) هیلع  )

همطاف دلوم 

قرش رد  « ) هیشاشقلا  » هب فورعم  یلحم  رد  یبنلا » دلوم   » یکیدزن رد  هکم  رد  مالسلا ) اهیلع  ) هجیدخ ترضح  هناخ  ترهش  مالسلا ) اهیلع  )
لیقع سپس  دنتشاد و  تنوکـس  نآ  رد  ترجه  نامز  ات  هللا  لوسر  و  نیراطعلا ) قاقز  « ) رجحلا قاقز   » مان هب  يا  هچوک  رد  مارحلا ) دجـسم 

ار نآ  اه  يدوعـس  هک  نیا  ات  دـش  اـنب  دـیدجت  ریمعت و  یفلتخم  نیطالـس  طـسوت  خـیرات  لوط  رد  هناـخ  نیا  تفرگ . ار  نآ  بلاـط  یبا  نب 
هورم و افص و  تشپ  رد  يرهـش  سوبوتا  لانیمرت  نادیم  لخاد  نونکا  هک  دوب  هورم  يرتم  دودح 150 نآ  یبیرقت  ناکم  دـندرک و  بیرخت 

دلوت هللا  لوسر  جاودزا  نوچ : تسا  هدید  دوخ  هب  يددعتم  ثداوح  دوب  هکم  هکربتم  دهاشم  زا  هک  هناخ  نیا  تسا . هدش  وحم  هزغ  نابایخ 
فورعم هناخ  نیا  رد  یناکم  دوجو  ترجه  عورش  تیبملا و  ۀلیل  هثداح  مرکا  یبن  رب  لیئربج  لوزن  هجیدخ  ترضح  تافو  همطاف  ترضح 

رد ترضح  دنا  هتشون  ناکرشم . ینارپ  گنس  زا  ترضح  يافتخا  تهج  هب  ای  اج و  نیا  رد  مالسا  هب  هنایفخم  توعد  تهج  هب  یبتخم »  » هب
یقاب هناخ  بیرخت  زا  لبق  ات  گنـس  هتخت  نیا  دـنداد و  یم  رارق  ناما  رد  بهلوبا  هناخ  يوس  زا  ینارپ  گنـس  زا  ار  دوخ  یگنـس  هتخت  هاـنپ 

ص 94) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 106 ؛ نیفیرش ، نیمرح  ص 166 و 176 ؛ ش 3 ، جح ، تاقیم  . ) دوب

یبنلا دلوم 

نب هللادبع  ترضح  رسمه  بهو  تنب  هنمآ  ترضح  هناخ  ینعی  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلص  ) مرکا ربمایپ  دلوت  لحم  هناخ  ترهش  َّن ) ُد  ِل  ُم  )
رد بلاط  یبا  بعش  رد  تسا و  هکم  هکربتم  دهاشم  زا  مالسا ، خیرات  رد  شزرا  اب  سدقم و  رایـسب  هناخ  نیا  مالـسلا .) مهیلع  ) بلطملادبع
زا یخرب  هک  دـید  دوخ  هب  يدـنچ  ثداوح  ترجه  زا  دـعب  هناخ  نیا  تسا . عقاو  ( دـلوملا قاقز  هب  روهـشم  يا  هچوک  رد   ) لیللا قوس  رانک 

جاجح ردارب  یفقث  فسوی  نب  دمحم  دیشخب . لیقع  هب  ار  نآ  ترـضح  یمعز  هب  تفرگ و  دوخ  فرـصت  ردار  نآ  لیقع  زا : دنترابع  اهنآ 
هناـخ زا  تفرگ و  ار  نآ  يرجه  لاس 171 رد  دیـشرلا  نوراه  ردام  نارزیخ  درک . دوخ  هناخ  ءزج  دـیرخ و  لیقع  نادـنزرف  زا  ار  نآ  یفقث 

يا هرفح  هللا  لوسر  دـلوت  لـحم  هناـشن  هب  نآ  بارحم  یکیدزن  رد  هک   ) درک لیدـبت  دجـسم  هب  تخاـس و  ادـج  یفقث  فـسوی  نب  دـمحم 
لاس رد  نمی  ریما  رفظم  کـلم  لاس 576 و  رد  یـسابع  رـصان  دومن . زاب  دلوملا » قاقز   » هب نآ  زا  رد ي  و  دندومن ) نییزت  هرقن  اب  دـندنک و 

فرشا نیدلارـصان  کلم  لاس 757 و  رد  يرـصم  درمتلود  نوخیـش  ریما  لاس 740 و  رد  رفظم  کلم  هون  دـهاجم  کـلم  و  ( 666 ای  ) 659
يرجه ياه 785 801  لاس  یط  تراـما  ) رـصم یجرب  کـیلامم  زا  رهاـظ  قوقرب  کـلم  لاس 766 و  رد  رـصم  يرحب  کـیلامم  زا  ناـبعش 

ار دبنگ  لاـس 963  رد  تخاـس و  يدـبنگ  نآ  رب  يرجه  لاس 937  رد  نامیلـس  ناطلـس  یناـمثع  نارود  رد  دـندومن . ریمعت  ار  نآ  يرمق )
هرانم هبق و  نآ  يارب  درک و  ترامع  ون  زا  ار  نآ  ینامثع  ناخ ) دارم  ناطلـس  رـسپ   ) دمحم ناطلـس  يرجه  لاس 1009  رد  دـندرک و  ریمعت 
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وحم روظنم  هب   ) دوب نارئاز  ترایز  هجوت و  دروم  هک  یخیرات  سدقم و  هناخ  نیا  زیزعلادبع  کلم  نامز  رد  دوعـس  لآ  نارود  رد  تخاس .
ناونع هب  يا  هقبط  ود  نامتخاس  راچان  هب  ناهج  نیملسم  نایم  رد  لمع  نیا  یفنم  باتزاب  تلع  هب  ًادعب  یلو  دیدرگ  بیرخت  یمالسا ) راثآ 

اب نامتخاس  نیا  دوش . یم  هدـید  نآ  رب  همرکملا » ۀـکملا  ۀـبتکملا  فاقوالا ، جـحلا و  ةرازو   » يولباـت نونکا  هک  دـنتخاس  نآ  رد  هناـخباتک 
روکذم نادیم  رد  انب  نیا  اهنت  دراد و  رارق  ( تسا سوبوتا  هاگتـسیا  هک   ) هورم افـص و  نادـیم  تمـس  رد  ددـعتم  ياه  هرجنپ  دیفـس و  ییامن 

ص نیفیرش ، نیمرح  ص 55 ؛ مالسا ، ربمایپ  خیرات  ص 165 ؛ ش 3 ، جح ، تاقیم  ص 87 و 88 ؛ یمالـسا ، راثآ  خیرات و  . ) دوش یم  هدید 
ص 71) نایشرع ، 107 ؛

هنمؤم

ص 169) ش 7 ، جح ، تاقیم  ص 118 ؛ نیفیرش ، نیمرح   ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  ِن ) ِم  ُم  )

هسنؤم

ص 91) ش 10 ، جح ، تاقیم  ) تسا مزمز  ياه  مان  زا 

هباهم

ص ش 21 ، جـح ، تاقیم  . ) دـنراد ساره  فوخ و  هبعک  یعیبط  یقلخ و  تباـهم  زا  هرباـبج  نیدـحلم و  نوچ  تسا  هکم  باـقلا  زا  َب) َم  )
(. 123

هللا لوسر  رجاهم 

ص 119) نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  َج ) ُم  )

نیرجاهم

ترجاهم هنیدم  هب  هکم  زا  ترـضح  نآ  نامرف  هب  تثعب  زا  دـعب  مهدزیـس  لاس  رد  هللا  لوسر  رـصع  رد  هک  تسا  یناناملـسم  ناونع  ِج ) ُم  )
. دندومن

طبهم

( همان تغل  .) تسا هکم  ياه  مان  زا  ِب ) َم  )

لیئربج طبهم 

لیئربج ماقم  ك )  ) نامه

سارهم

يدوگ رد  هک  یبآ   ) سارهم زا  شیوخ  رپس  اب  ریما  ترـضح  دـحا  هوزغ  نایاپ  رد  تسا . هدـش  عقاو  دـحا  هار  رد  یمعز  هب  یبالگنـس . ِم ) )
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ش 31، جح ، تاقیم  ص 241 ؛ ج 2 ، یـسانش ، هنیدم  . ) تخیر یم  ادـخ  لوسر  تروص  هب  دروآ و  یم  ( دوب هدـش  عمج  هوک  ياه  گنس 
ص 54)

لهم

( همان تغل   ) تاقیم ّل ) َه  ُم  )

لهم

ص 254) جح ، باتک   ) هدنیوگ ( کیبل  ) هیبلت هتسب . مارحا  ّل ) ِه  ُم  )

للهم

رسحم ك )  ) يداو رگید  مان 

لهلهم

رسحم ك )  ) يداو رگید  مان 

هعیهم

هفحج ك )  ) میدق مان  ِع ) َي  َم  )

مان بازیم 

هبعک نادوان  (ك )

تمحر بازیم 

هبعک نادوان  ك )  ) مان

تاقیم

يارب هک  یـصاخ  نامز  دـننک و  یم  عامتجا  نآ  رد  نیعم  تقو  رد  هک  یلحم  تسا . صوصخم  یناکم  رگنایب  صوصخم و  ینامز  رگناـشن 
لامعا ماجنا  ندش و  مرحم  يارب  زاجم  تقو  دارم  ینامز  تاقیم  تسا : مسق  ود  رب  تاقیم  جـح  ثحبم  رد  دوش و  یم  هداد  رارق  ینیعم  راک 

ماجنا تهج  ندـش و  مرحم  تهج  جـح ) یـصاصتخا  مایا  زجب   ) تسا لاس  مایا  لوط  هدرفم ، هرمع  . 1 رد : نامز  نیا  تسا و  هرمع  جـح و 
ماجنا تهج  ندش و  مرحم  تهج  تسا  رهظ ) زا  شیپ  ات   ) هجح يذ  لوا  زور  هن  هدـعق و  يذ  لاوش و  ياه  هام  لوط  عتمت ، هرمع  . 2 هرمع .

مهدزاود زور  ات  و  ( 1) ندش مرحم  يارب  تسا  رهظ ) زا  شیپ  ات   ) هجح يذ  لوا  زور  هن  هدعق و  يذ  لاوش و  ياه  هام  لوط  جـح ، . 3 هرمع .
ندش مرحم  صاخ  عضوم  یناکم  تاقیم  جح .) لامعا  زا  یخرب  يارب  هجح  يذ  رخآ  ات  و   ) جح ماجنا  يارب  تسا  هجح  يذ  مهدزیـس ) ای  )

هب هجوت  اب  زین  هرمع و  ای  جح و  تدابع  عون  هب  هجوت  اب  دـنددعتم و  ( 2) اه تاقیم  تسا . جـح  هرمع و  ماجنا  تهج  هکم و  هب  دورو  تهج 
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جح رد  يذاحم 1 . ای  اه و  تاقیم  نیا  زا  روبع  و  دـنا . هتفرگ  ارف  ار  هکم  فارطا  يا  هریاد  طخ  کی  دـننام  دـنتوافتم و  مرح  هب  دورو  هطقن 
. دیناسر تافرع  يرایتخا  فوقو  هب  هجح  يذ  مهن  زور  رهظ  زا  دـعب  يارب  ار  دوخ  ناوتب  هک  یماگنه  ات  تسا  عتمت  هرمع  مامتازا  دـعب  عتمت 
جح و دصاق  يارب  نکاس و  ای  رفاسم  يارب   ) اهنآ تسا . یناکم  تاقیم  روظنم  دنروآ  ناکم  دـیق  نودـب  قلطم و  روط  هب  « تاقیم  » نوچ و  . 2

. تسا مارح  مارحا ، نودب  دصق ) دقاف  ای  هرمع 

عتمت جح  تاقیم 

هکم رهـش  دوخ  دریگ ) یم  تروص  عتمت  هرمع  ماجنا  زا  سپ  هک   ) عتمت جـح  تاقیم  تسا . عتمت  جـح  ماجنا  يارب  نتـسب  مارحا  لحم  ینعی 
الط نادوان  ریز  لیعامسا و  رجح  میهاربا 3 . ماقم  مارحلا 2 . دجسم  . 1 رد : تیلضفا  اب  تسا 

عتمت هرمع  تاقیم 

دومن و روبع  مارحا  نودـب  نآ  يذاحم  ای  تاقیم  زا  هک  تسین  هزاجا  و   ) تسا عتمت  هرمع  ماـجنا  هکم و  هب  دورو  يارب  نتـسب  مارحا  ناـکم 
.1 زا : دنترابع  دنتـسه  عقاو  مرح  زا  جراخ  رد  هک  ( تیقاوم ) اه تاقیم  نیا  تسب و  مارحا  ناوت  یم  ( تاقیم  ) ناکم دنچ  رد  )و  دش هکم  دراو 

تاقیم عیمج  زا  و  يرتمولیک ) یبیرقت 486  هلـصاف  هب  و   ) هکم فرط  هب  هنیدم  بونج  يرتمولیک  دنچ  دودـح  رد  تسا  یتاقیم  هفیلحلاوذ ؛
نآ ياج  ره  رد  هک  دراد  رارق  هرجش  دجسم  اج  نیا  رد  قوثو . رظن  زا  تساه  تاقیم  همه  لضفا  تسا و  رترود  هکم  هب  تبـسن  رگید  ياه 

یقرش لامـش  رد  تسا  یتاقیم  قیقع ؛ يداو  . 2 دنتـسه . هکم  مزاع  هنیدم  هار  زا  هک  تسا  یناسک  همه  تاقیم  اج  نیا  . دـش مرحم  ناوت  یم 
« قرع تاذ   » ار نآ  رخاوا  »و  هرمغ  » ار نآ  طـساوا  و  خلـسم »  » قارع فرط  زا  ار  تاـقیم  نیا  لـیاوا  يرتمولیک ) یبیرقت 94  هلـصاف  هب   ) هکم

همه دـجن و  قارع و  لها  تاقیم  اج  نیا  تسا . « خلـسم  » زا مارحا  نتـسب  لضفا  تسب و  مارحا  ناوت  یم  يداو  نیا  ياـج  همه  رد  دـنیوگ و 
هفحج يرتمولیک ) یبیرقت 156  هلـصاف  هب   ) هکم یبرغ  لامـش  رد  تسا  یتاقیم  هفحج ؛ . 3 دنتـسه . هکم  مزاع  هار  نآ  زا  هک  تسا  یناـسک 

هار زا  و   ) هار نیا  زا  هک  تسا  یناسک  همه  برغم و  رـصم و  ماش و  لها  تاقیم  تعـسو ،) اب  ینعم  هب  دش  یم  هدیمان  هعیهم »  » میدق رد  هک  )
مارحا رتولج  تاقیم  نامه  رد  دـیاب  الا  و   ) دنـشاب هدرکن  دروخرب  يرگید  تاـقیم  هب  نآ  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  دـنور  یم  هکم  هب  هدـج )

ای لزانملا  نرق  . 4 دش . مرحم  هفحج  زا  تسا  مزال  دشابن  نکمم  نآ  هب  نتشگرب  دوش و  روبع  نیـشیپ  تاقیم  زا  مارحا  نودب  رگا  اما  تسب )
لها تاقیم  اـج  نیا  يرتمولیک ، دودـح 80  ضاـیر  هار  زا  يرتمولیک و  یبیرقت 94  هلـصاف  هب   ) هکم قرـش  رد  تسا  یتاقیم  بلاـعثلا » نرق  »
ياـه هوک  زا  تسا  یهوک  مرمری »  » اـی ململم »  » اـی ململا »  » اـی ململی  . 5 دـنوش . یم  هکم  مزاـع  هار  نیا  زا  هک  تسا  یناـسک  همه  فیاـط و 

تاقیم اج  نیا  يرتمولیک ،) دیدج 54  هار  زا  يرتمولیک و  یبیرقت 94  هلصاف  هب   ) هکم یقرش  بونج  رد  تسا  یتاقیم  ململی  يداو  و  هماهت ،
هکم هب  نتفر  ماگنه  رگا  ینعی  تسا  تاقیم  يذاحم ، يدراوم  رد  يذاحم ؛ . 6 ( 1 .) دنوش یم  هکم  مزاع  هار  نیا  زا  هک  تسا  یناسک  نمی و 
رگا هک  يروط  هب  ًافرع )  ) دریگ رارق  پچ  ای  تسار  تمس  رد  دایز  هلصاف  نودب  تاقیم  نداتسیا ، هلبق  هب  ور  تروص  رد  هک  دنسر  ییاج  هب 

هک یصاخشا  تاقیم  لهالا ؛ ةریود  هناخ ، . 7 تسین . زیاج  مارحا  نودب  اج  نآ  زا  نتشذگ  دوش  تشپ  هب  لیامتم  تاقیم  دنرذگب  اج  نآ  زا 
ناشدوخ ياه  هناخ  تسا  ململی ) لزانملا ، نرق  هفحج ، قیقع ، يداو  هفیلحلاوذ ،  ) هناگجنپ ياه  تاقیم  زا  رت  کیدزن  هکم  هب  ناشیاه  هناخ 

و دشاب ) یم  نوریب  مرح  زا  هک  یلحم  نیرت  کیدزن   ) تسا رت  کیدزن  هکم  هب  ّلِح  عضاوم  رگید  زا  هک  تسا  ییاج  لحلا ؛ یندا  . 8 تسا .
هدرکن و روبع  اهنآ  يذاحم  ای  اه و  تاقیم  زا  مادـک  چـیه  زا  هک  تسا  یناسک  تاقیم  تسین و  زیاج  مارحا  نودـب  مرح  هب  دورو  اج  نآ  زا 

دجسم هناگجنپ  ياه  يداوچ  هدودحم 1 . رد  ) هکم يدورو  لخدم  رد  تسا  يا  هطقن  خـف  . 9 دـنرادن . مه  ار  اهنآ  زا  یکی  هب  نتفر  نکمت 
(. ص 142 ش 6 ، جـح ، تاقیم  .) دـندومرف نییعت  مالـسا  یمارگ  لوسر  ار  ململی  هفحج و  لزاـنملا ، نرق  قیقع ، يداو  هفیلحلاوذ ،)  ) هرجش

( دنرادن ار  امرگ  امرس و  تقاط  هک   ) اه غلابان  ناکدوک و  تاقیم  اهقف  یخرب  رظن  هب  تسا و  مرح  نیزاغآ  طاقن  زا  یکی  هک  میعنت ) دجـسم 
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( نایبص تاقیم  . ) دشاب یم 

هدرفم هرمع  تاقیم 

یسک هکم : جراخ  تاقیم  فلا : تسا : توافتم  هکم  رد  روضح  ای  هکم و  هب  دورو  هب  هجوت  اب  هدرفم  هرمع  ماجنا  يارب  نتـسب  مارحا  ناکم 
: ینعی  ) عتمت هرمع  ياه  تاقیم  نامه  اه  تاقیم  ددـنبب ، مارحا  هدرفم  لامعا  ماجنا  هکم و  هب  دورو  تهج  دـهاوخب  تسا و  رود  هکم  زا  هک 
هک یـسک  هکم : لخاد  تاقیم  ب : ( é . ) دـشاب یم  خـف ) هناخ ، لحلا ، یندا  يذاحم ، ململی ، لزانملا ، نرق  هفحج ، قیقع ، يداو  هفیلحلاوذ ،

مارحا یـصاخ  ياه  تاقیم  رد  دور و  مرح  زا  جراخ  هب  دیاب  ددنبب  مارحا  هدرفم  هرمع  لامعا  ماجنا  تهج  دـهاوخب  تسا و  هکم  لخاد  رد 
(. تسا هدش  هکم  رهش  هب  لصتم  هزورما  هک  ) هکم هب  هنیدم  هار  رـس  رد  هکم  یبرغ ) ) لامـش رد  تسا  یناکم  میعنت : . 1 زا : دنترابع  هک  ددنب 

: هنارعج . 3 يرتمولیک .) دودـح 20  هلـصاف  رد  یلقن  هب  ) هکم یکیدزن  رد  مرح  برغم  رد  هکم  هدـج و  نیب  ام  تسا  ینیمزرـس  هیبیدـح : . 2
رانک رد  تسا  یکچوک  ياتـسور  و  يرتمولیک ) ای 29  یبیرقت 26  هلـصاف  رد  ) مرح یلامـش  بناج  رد  هکم  فیاط و  نیب  ام  تسا  ینیمزرس 

رد .) تسا هکم  مرح  دـح  یقرـش ) ) بونج بناـج  زا  هک  نمی  هار  رـس  رد  تسا  یلحم  شقع » نبا  هأـضا  » اـی نبل  هأـضا  . 4 ( 1 .) فرس يداو 
دارم لحلا : یندا  . 7 مرح . قرـش  رد  تسا  یناـکم  هنرع : يداو  مرح 6 . قرـش  رد  تسا  یناـکم  هلخن : يداو  . 5 يرتمولیک ) هدزاود  هلـصاف 

عضاوم رگید  زا  هک  تسا  ییاج  لحلا  یندا  نیرت و  کیدزن  ینعی  یندا » .» تسا ققحم  بناوج  همه  زا  هک  تسا  مرح  زا  جراخ  هطقن  نیلوا 
یندا » فورعم ياهاج  هلمج  زا  تسا و  مرح  جراخ  هطقن  نیلوا  ای  تسا و  لصتم  نآ  هب  مرح  هیلا  یهتنم  هک  تسا  رت  کـیدزن  هکم  هب  لـح 

(2 .) تسا هنارعج  میعنت و  هیبیدح و  نامه  لحلا »

نومیم

نومیم هاچ  (ك )

هنومیم

طاقن نیا  رد  مالسا  یمارگ  لوسر  تسا و  هنارعج  هیبیدح و  میعنت و  اه ، تاقیم  نیا  نقیتم  ردق  لضفا و  . 1 تسا . مزمز  ياه  مان  زا  ِن ) َم  )
ج 1،ص 114؛ هعمل ، تاقیم : هراـبرد  هدافتـسا  دروم  عباـنم  . 2 تسا . لکـشم  يرادقم  دراوم  هیقب  رد  مرح  دـح  ندرک  ادـیپ  . دـندش مرحم 
،ش 2 و ش 6؛ جح تاقیم  یلا 130 ؛ ص 127  یمالسا ، راثآ  خیرات و  یلا 35 ؛ ،ص 13  جح کسانم  حیضوت  ،ص 155 ؛ نیملعتملا هرصبت 

... ص 86؛و كرادم ، اب  یسراف  هقف  ،ص 26 ؛ لوا رتفد  هرمع ، جح و  همانگنهرف 

ن

یئان

خسان ص 6 ؛ هرمع ، ماـکحا  . ) دـشاب یم  ضرف  عـتمت  یئاـن  رب  دراد و  هلـصاف  هکم  زا  خـسرف )  16  ) لیم وا 48  لزنم  هک  تـسا  یـسک  ِء ) )
ص 3) ج 4 ، لوسر ، ترضح  خیراوتلا ،

تبان

تمحر هوک  ك )  ) ای ِب ) )
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هیبان

ش 4،ص 133) جح ، تاقیم  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  ِي ) )

هیجان

ص 119) نیفیرش ، نیمرح  . ) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  ِي ) )

ندیچ نخان 

ریصقت ك )  ) نامه

هردان

ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 147 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  ِرِد ) )

رذان

( هبعک لیذ  یسراف ، فراعملا  ةریاد  ) میدق رایسب  ياه  نامز  رد  هبعک  مان  ِذ ) )

ردغلا ران 

یم گناب  دنتخورفا و  یم  شتآ  ینم  رد  بشخا  هوک  ود  زا  یکی  زارف  رب  جـح  مایا  رد  درک  یم  گنرین  هیاسمه  اب  یـسک  هاگ  ره  َغ ) ْلُر  )
( شتآ لیذ  یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةریاد  .) تسا نالف  گنرین  نیا  دندز 

هفلدزملا ران 

یسک لوا  دوب و  هدرک  مگ  ار  هفرع  هار  هک  یسک  ییامنهار  يارب  دنتخورفا  یم  جح ) رعاشم  زا  ) هفلدزم رد  بارعا  هک  یـشتآ  ِف ) َل  َد  ُم  )
( همان تغل  شتآ ؛ لیذ  یمالسا ، گرزب  فراعملا  ةریاد  .) دوب بالک  نب  یصق  تخورفارب  ار  شتآ  نیا  هک 

هسان

ص 142؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  .) دـنک درط  ار  وا  ادـخ  دزرو  داحلا  نآ  رد  سک  ره  هک  نیا  ای  یبآ  مک  تلع  هب  تسا  هکم  ياه  مان  زا  ِّس ) )
ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 14 ؛ نیفیرش ، نیمرح 

هتشان

ص 146) ش 4 ، جح ، تاقیم  .) تسا هدش  رکذ  هکم  ياه  مان  زا  (ش ت )

رشان

ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و  .) تسا هکم  ياه  مان  زا  (ش )
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هشان

ص 146) ش 4 ، جح ، تاقیم  ) تسا هکم  ياه  مان  زا  (ش )

هوسکلا رظان 

ص 95) ش 11 ، جح ، تاقیم  .) دنتفگ یم  ار  هبعک ) ششوپ  هیهت  هاگراک   ) هوسکلا راد  سیئر  ِو ) ِك  ْل  ُر  ِظ  )

هعفان

. تسا مزمز  ياه  مان  زا  ِع ) ِف  )

هریملا لقان 

، هرمع ماکحا  .) دوش مرح  دراو  مارحا  نودب  دراد  هزاجا  یصخش  نینچ  دراد  دمآ  تفر و  رابراوخ ، لقن  يارب  هک  تسا  یـسک  ِر ) ْل  ُل  ِق  )
...( و ص 13 ،

هیمان

ص 37) یمالسا ، راثآ  خیرات و  .) تسا هکم  ياه  مان  زا  ِي ) )

تمحر نادوان 

هبعک نادوان  ك )  ) مان

الط نادوان 

هبعک نادوان  ك )  ) مان

هبعک ناودان 

نیا دنک . یم  لقتنم  رجح  نایم  هب  ار  ناراب  بآ  هک  لیعامسا ) رجح  فرط   ) یلامش علـض  رد  هبعک  فقـس  يالاب  رد  رقتـسم  تسا  ینادوان 
زا نادوان  نیا  يراذگراک  دروم  رد  بازیم و  تمحر ، بازیم  الط ، نادوان  تمحر ، نادوان  نوچ : تسا ، موسوم  يددعتم  ياه  مانب  نادوان 

هبعک نیا  زا  لبق  و   ) دومن بصن  بوچ  زا  هبعک ) يانب  دـیدجت  ماگنه   ) تثعب زا  شیپ  لاـس  ار 5  نادوان  نیلوا  شیرق  . 1 دنا : هدروآ  هلمج 
رد فسوی  نب  جاـجح  . 3 دومن . نادواـن  بصن  يرجه  لاس 64  هب  هک  دوب  یـسک  نیتسخن  مالـسا  رد  ریبز  نب  هللادـبع  . 2 تشادن .) نادوان 
نب دیلو  روتـسد  هب  ّيرْـسَق  هللادبع  نب  دلاخ  . 4 تشاذـگ . هبعک  ماب  هب  ینادواـن  يرجه  لاس 74  هب  کلملادـبع  روتـسد  هب  هبعک  يزاسزاب 
خیش . 5 درک . يراـک  ـالط  نوریب  نورد و  زا  ار  يا  هرقن  نادواـن  ـالط  قاروا  اـب  هک  نیا  اـی  تخاـسب  ـالط  زا  ار  هناـخ  نادواـن  کلملادـبع 

بصن وا  مداخ  طسوت  شگرم  زا  سپ  يرجه  لاس 537  رد  هک  داد  رییغت  ار  نادوان  هکم  روهشم  طابر  بحاص  یسراف  تشم  ار  مساقلاوبا 
هدش دودنا  علق  اب  هک  بوچ  زا  ینادوان  یـسابع  رـصان  . 7 دراذـگ . راک  رگید  ینادوان  يرجه  لاس 541  رد  یـسابع  هفیلخ  یفتقم  . 6 دش .

نامیلس ناطلس  . 10 دـش . يراذـگراک  سم  زا  يرگید  نادوان  اهدـعب  . 9 دـش . نییزت  نادواـن  يرجه  لاـس 781  رد  . 8 دومن . بصن  دوـب 
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يرجه لاس 962  رد  رصم  زا  . 11 داد . رارق  هبعک  ماب  رب  يا  هرقن  ینادوان  تشادرب و  ار  یسم  نادوان  يرجه  ای 959 )  ) لاس 954 رد  ینوناق 
ینادوان يرجه  لاس 1012  رد  ینامثع  ناخ  دمحا  ناطلـس  . 12 دـیدرگ . بصن  يا  هرقن  نادوان  ياج  هب  هک  دـش  هداتـسرف  الط  زا  ینادوان 
ینادوان يرجه  لاس 1040  هب  هبعک  يزاس  هرابود  رد  ینامثع  دارم  ناطلـس  . 13 دراذـگ . هبعک  رب  دروجال  انیم و  الط و  هب  شقنم  يا  هرقن 

ای ای 1273   ) لاس 1270 رد  ینامثع  دـیجملادبع  ناطلـس  . 14 درک . بصن  دوب  هدـش  يراـک  نیرز  هرقن  ياـه  هحفـص  نآ  رب  هک  بوـچ  زا 
، نیفیرـش نیمرح  .) تسا یقاب  نانچمه  هک  داد  رارق  دوب ) هدـش  هتخاس  هینطنطـسق  رد  هک   ) الط زا  هچراـپکی  ینادواـن  يرمق  يرجه  ( 1276

خیرات ص 50 ؛ یمالـسا ، راـثآ  خـیرات و  ص 96 ؛ نآ ، رارـسا  جـح و  ماـکحا  هـکم ص 117 ؛ خـیرات  ص 35 ؛ هـبعک ، و 63و69 ؛ ص 54
ص 142) هبیط ، هنیدم  همظعم و  هکم  ییایفارغج 

بیان

تباین هب  ار  جح  لامعا  زا  یـضعب  هک  یـسک  . 2 دـهد . یم  ماجنا  يرگید  تباین  هب  ار  جـح  لامعا  هیلک  یتباین  جـح  رد  هک  یـسک  . 1 ِي ) )
... ینابرق و ای  تارمج  یمر  يارب  تباین  لثم  دهد  یم  ماجنا  يرگید 

ءالبن

ص 119) نیفیرش ، نیمرح  .) تسا هنیدم  ياه  مان  زا  َب ) ُن  )

هیاقس ذیبن 

رکـسم و هک  دوبن  يدـح  هب  بآ  نیا  هزیمآ  دنـشونب . نایجاح  دوش و  نیریـش  ات  دـنتخیر  یم  شمـشک  ای  اـمرخ  نآ  رد  هک  تسا  یبآ  َن ) )
ص 128) ،ش 28 ، جح تاقیم  ) دشاب مارح 

فتن

. تسا تامرحم  زا  مارحا  رد  تسا و  ندنکرب  يوم  َن ) )

طبالا فتن 

. تسا تامرحم  زا  مارحا  رد  لغب و  ریز  يوم  هلازا  ِا ) ْل  ُف  َن  )

دجن

دجن تسا  رتدنلب  رواجم  طاقن  هب  تبسن  نوچ  هک  تسا  یناتسهوک  ینیمزرـس  تسا و  ارحـص ) بلق  و   ) برعلا ةریزج  هبـش  زا  یـشخب  َن ) )
. دشاب یم  یباهو  هقرف  أشنم  دوعس و  لآ  نطوم  دجن  تسا . لصتم  قارع  ماش و  نمی و  زاجح و  هب  شدودح  دش و  هدیمان 

رجن

( همان تغل  .) تسا هنیدم  نیمز  مان  . 2 تسا . هکم  نیمز  مان  گنر 1 . ترارح ، َن ) )

رحن
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ل) ( ) ص 173 ش 7 ، جح ، تاقیم  .) شرازاب یگنراگنر  ای  ترارح  تدش  تهج  هب  هنیدم  مان  ترارح 2 . تدش  تهج  هب  هکم  مان  . 1 َن ) )

هلواخن

رد دـنیاهنآ و  طولخم  زین  تاداس  زا  یفیاوط  هک  دنتـسه  هرونم  هنیدـم  رد  راد  هشیر  لیـصا و  یمالـسا  یبرع  لیابق  زا  يا  هفئاـط  ِل ) ِو  َن  )
یم هبیط  هنیدم  رد  زابرید  زا  هک  هفیاط  نیا  دنناوخ . یلوخن  ار  نانآ  ماوع  دـننکاس و  هلواخن  هلحم  مان  هب  يا  هلحم  رد  رهـش  بونج  تمـسق 

رد هلواخن  دنتسه . دایز  یتیعمج  ياراد  هیماما و  نایعیش  زا  همه  دنتسه ) مالسلا ) امهیلع  ) نینسح لسن  زا  هک  ) اهنآ تاداس  زین  دنا و  هتـسیز 
رارق يراتفردب  ریقحت و  دروم  عیشت  تلع  هب  هدومن و  لحنم  ار  اهنآ  يزرواشک  هیداحتا  اه  يدوعس  یلو  دنتـشاد  يا  هیداحتا  ینامثع  نامز 

دنتشک و ار  رفن  رازه  تفه  زا  شیب  هدرک و  بوکرـس  ار  نآ  اه  يدوعـس  اما  دندومن  مایق  يرمق  لاس 1346  یناثلا  عیبر  رد  هلواخن  دنداد .
نامرف دـنتخادرپ و  اه  يا  هلواخن  ریقحت  هب  دوعـس  لآ  یعیـش ، یلم  تضهن  نیا  زا  سپ  دـندومن . يدـعت  رافک  نانز  ناونع  هب  اهنآ  ناـنز  رب 

رد دندرگن . مادختـسا  شزرا  یب  تسپ و  ياهراک  رد  زج  دنباین و  راک  بسک و  هزاجا  دوشن و  تبحاصم  دـمآ و  تفر و  نانآ  اب  ات  دـنداد 
دنرب یم  رس  هب  رقف  رد  اهنآ  دنتفرگ . رارق  روشک  ریزو  هلمح  دروم  اما  دندش  دوخ  اب  هنافصنم  راتفر  راتـساوخ  اه  هلواخن  يرمق  لاس 1371 

اه يا  هلواخن  هقطنم ، یسایس  عاضوا  رد  ریخا  تالوحت  رثا  رد  هک  نیا  ات  دندومن  یم  يدام  کمک  نانآ  هب  جح  مسوم  رد  یناریا  جاجح  و 
لسن زا  . 2 دنتـسه . هنیدـم ) هکم و  نیب   ) هلخن هیرق  هب  بوـسنم  . 1 دـنا : هتفگ  توافت  هب  نانیا  هیمـست  رد  دـنا . هتفای  يرتهب  يداـصتقا  عضو 
خیرات . ) دنتسه تراهم  ياراد  لخن ) یناشفا  هدرگ  هاگراک  رد   ) لخن يزرواشک  رد  . 3 دنتسه . هباحص ) زا  ود  ره   ) یبهل ای  دیعس  هیلخنوبا 

ص 144) ج 5 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  یلا 277 ؛ ص 271  هکم ،

هلخن

هلخن يداو  ك )  ) نامه

یلوخن

هلواخن ك )  ) ای َن ) )

ینم لوزن 

یمر  ) اج نآ  کسانم  ات  دوش  ینم  دراو  هجح  يذ  مهد  زور  مارحلارعـشم  زا  هضاـفا  زا  سپ  رئاز  هک  تسا  جـح  لاـعفا  تاـبجاو  زا  اـن ) َِم  )
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دروآ ياج  هب  ار  قلح ) حبذ ، هرمج ،

هساسن

ص 92) ش 21 ، ص 142 ؛ ش 4 ، ص 219 ؛ ش 2 ، جح ، تاقیم  همان ؛ تغل  . ) تسا هکم  ياه  مان  زا  ِس ) ّس  َن  )

کسن

؛ عطاق ناهرب  . ) دور یم  راک  هب  ینابرق  دروم  رد  ًابلاغ  نکل  دـشاب ، ادـخ  هب  برقت  هلیـسو  هک  يراک  ره  ادـخ . تداـبع  ُن ) ِن -  َن  ( ) ُس ُن  )
ص 34) ج 9 ، نایبلا ، عمجم 
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نیکسن

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم   ) هرمع جح و  ینعی 

ءیسن

هک دوب  یلهاج  بارعا  طسوت  اه  هام  زا  یضعب  ییاج  هب  اج  ندوزفا ) ریخأت و  يانعم  هب   ) ءیسن هبوت 37 )  ) رفکلا یف  ةدایز  ءیسنلا  امنا  َن ) )
يا هژیو  نایدـصتم  طـسوت  راـک  نیا  دومرف ) یهن  نآ  زا  مالـسا  یلو   ) دـنداد یم  ماـجنا  ار  نآ  یـصاخ  مسارم  یط  يرجه ) مهن  لاـس  اـت  )
درک یم  ءیـسن  برع  يارب  ار  اـه  هاـم  هک  یـسک  نیلوا  دـنیوگ  هک  تهج  نآ  زا  دـنتفگ  یم  هسمـالق »  » اـهنآ هب  هـک  تـفرگ  یم  تروـص 

رد برع  نوچ  . 1 دراد : دوجو  رظن  ود  هدوب  هچ  برع  طسوت  اه  هام  ندرک  اج  هب  اج  ءیـسن و  زا  فده  هک  نیا  رد  و  تشاد ، مان  سَّمَُلق » »
یلام هقیضم  راچد  تراغ  گنج و  میرحت  تلع  هب  دوب ، مه  رس  تشپ  نآ  هام  هس  هک  بجر ) مرحم ، هجح ، يذ  هدعق ، يذ   ) مارح ياه  هام 
يارب یتصرف  ات  دومن  یم  راذـگاو  رفـص  هام  هب  ار  مرحم  هام  ندوب  مارح  هک  وحن  نیا  هب  درک  یم  اج  هب  اج  ار  مارح  ياه  هاـم  اذـل  دـش  یم 

درک یم  اج  هب  اج  ار  اه  هام  دـهد  ماجنا  بساـنم  ياوه  رد  ار  جـح  تساوخ  یم  برع  نوچ  . 2 دوش . ادـیپ  یلگنج  میانغ  بسک  گنج و 
جح مه  اذل  داتفا  یم  هکم  ياسرف  تقاط  يامرگ  لصف  هب  هجح  يذ  یهاگ  دش و  یم  ماجنا  هجح  يذ  هام  رد  دیاب  جح  هک  اج  نآ  زا  ینعی 

اب هک  دوب  نیا  تفرگ ؛ یمن  تروص  بولطم  وحن  هب  تـالدابم  رازاـب ، رد  تسوـپ  هوـیم و  ندوـبن  تلع  هب  مه  دـندوب و  تمحز  رد  نارازگ 
نیا قبط  تشاد ) یقنور  رپ  رازاب  تالوصحم ، هضرع  اب  ناوتب  ات  ) دشاب لدتعم  نامز  کی  رد  جح  مسوم  هک  دندرک  یم  يراک  یئـسن  لمع 

طـسوت ) یـسمش ياه  لاس  هب  يرمق  ياه  لاس  قیبطت  ندرک و  هسیبک  یعون  هکلب  دوبن  رگید  هام  هب  مارح  هام  کی  ریخأـت  طـقف  یئـسن  رظن 
لاس درک  یم  توافت  هام  کی  لاس  هس  ره  رد  هک  یسمش  يرمق و  ياه  لاس  نیب  زور  هد  فالتخا  هب  هجوت  اب  هک  وحن  نیا  هب  دوب  هسمالق )

هام ار  نآ  یلو  دـش  یم  رفـص  هام  لوا  موس  لاس  أدـبم  باسح  نیا  يور  دـنتفرگ و  یم  هام  هدزیـس  ار  نآ  هدرک و  داـیز  هاـم  کـی  ار  موس 
یم رارق  رفـص  هام  رد  جح  لاس  ود  نتـشذگ  اب  دـنداد و  یم  ماجنا  یقیقح  مرحم  هام  رد  ًارهق  ار  لاس  نیا  جـح  اذـل  و  دـندیمان ، یم  مرحم 

...( و یلا 125 ؛ ص 118  ش 3 ، جح ، تاقیم  . ) ددرگ مامت  رود  کی  ات  نینچمه  تفرگ و 

هکیسن

( همان تغل  ) ینم هب  دننک  نابرق  هک  هچ  نآ  هحیبذ . ینابرق 3 . نوخ  ینابرق 2 . حبذ ، . 1 ِك ) َن  )

هناشن

يا هعقر  ای  تسا و  ینابرق  هک  دوش  هتـسناد  ات  دـنز  ناـهوک  رب  نادـب  دـیالایب و  یناـبرق  رتش و  نوخ  هب  ار  دوخ  شفک  هک  تسا  نآ  ِن ) ِن  )
( یقرواپ و  ص 134 ، ج 1 ، هعمل ، . ) دراذگ ینابرق  رتش  رد  ار  نآ  دسیون و  تسا  ینابرق  نآ  هک  نیا  رب  رعشم 

مهرد فصن 

ص 52) یمالسا ، قوقح  رد  یلام  ياه  تازاجم  مرح  رد  ّلُِحم  صخش  طسوت  رتوبک  هجوج  نتشک  هرافک  رد  تسا  یتخادرپ 

رفن

(â ( ) همان تغل  ) رفنلا موی  رد  ینم  زا  نایجاح  ندش  نوریب  َن ) () َف َن  )
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لوا رفن 

ص نیملعتملا ، ةرـصبت  .) دـشاب رهظ  زا  سپ  دـیاب  هک  دـنیوگ  لوا  رفن  هجح ) يذ   ) مهدزاود زور  لـمع  متخ  تین  هب  ار  ینم  زا  نتفر  نوریب 
(198

یناث رفن 

ص 198) نیملعتملا ، ةرصبت  .) تسا زیاج  رهظ  زا  شیپ  هک  دنیوگ  مود  رفن  هجح ) يذ  ) مهدزیس زور  رد  ار  ینم  زا  نتفر  نوریب 

بارغلا ةرقن 

، جح تاقیم   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  . 2 ش 10،ص 91 ) ص 144 ؛ ش 4 ، جـح ، تاقیم   ) تسا مزمز  يزاجم  یماسا  زا  . 1 ُغ ) ْل  ُت  َر  ُن  )
ص 63) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 144 ؛ ش 4 ،

عقن

ص 452) ج 2 ، ناقتالا ،  ) هفلدزم ات  تافرع  نیب  ام  يارب  تسا  مسا  دنیوگ  َق ) َن  )

هبعک هب  هاگ 

بادآ زا  فیراعم ) فراعم و  «. ) دزاس یم  دوبان  ار  ناـهانگ  نآ ، راـنک  زا  هبعک  هب  هاـگن  : » دومرف ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ 
ص 137) ج3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف   ) تسا تدابع  هبعک  هناخ  هب  ندرک  هاگن  دومرف : مالسلا ) هیلع  ) قداص ماما  تسا . نآ  هب  هاگن  هبعک 

يا هرادتسا  زامن 

. هبعک هریاد  رد  مارحلا  دجسم  رد  تعامج  زامن  ِر ) ِت  ِا  )

فاوط زامن 

( ینکر ریغ  ) تابجاو زا  فاوط  زامن  دنناوخ . یم  ءاسن ) ترایز و  ) ياه فاوط  لمع  ماجنا  زا  دعب  هرمع  جـح و  مسارم  رد  هک  تسا  يزامن 
یم ادا  میهاربا  ماقم  کیدزن  تشپ و  رد  مارحلا  دجسم  رد  هتـسهآ ) ای  دنلب  روط  هب  ) هک هماقا  ناذا و  نودب  تسا  یتعکر  ود  يزامن  تسا و 
نیا هب  نآ  يادا  ناکما  مدـع  و  تیعمج ) ماـحدزا   ) تروص رد  دریگ و  رارق  هبعک  هناـخ  رازگزاـمن و  نیب  میهاربا  ماـقم  هک  يروط  هب  دوش 

: تسا هنوگ  ود  فاوط  زامن  دوش . هدروآ  ياج  هب  زامن  میهاربا  ماقم  کیدزن  فرط و  ود  زا  یکی  رد  هک  دنا  هدومرف  تلاح 

ترایز فاوط  زامن 

هدـناوخ مارحا  سابل  اب  تسا و  لمع  نیموس  هدرفم ،) عتمت و   ) هرمع رد  . 1 زامن : نیا  دوش . ادا  دیاب  ترایز » فاوط  » ماجنا زا  دـعب  زامن  نیا 
رد و   ) مهدزاود ات  مهد  زور  زا  نآ  يادا  يارب  دوش و  یم  هدـناوخ  مارحا  سابل  نودـب  تسا و  لمع  نیمتـشه  عتمت ، جـح  رد  . 2 دوش . یم 

. تسه تصرف  هجح  يذ  رخآ ) ات  يدراوم 

ءاسن فاوط  زامن 
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یم هدناوخ  مارحا  سابل  نودب  هک  تسا  لمع  نیمتفه  ( 1) هدرفم هرمع  رد  . 1 زامن : نیا  دوش . ادا  دیاب  ءاسن » فاوط   » ماجنا زا  دعب  زامن  نیا 
يارب دوش و  یم  هدناوخ  مارحا  سابل  نودب  هک  تسا  لمع  نیمهدزای  عتمت  جـح  رد  . 2 دریذـپ . یم  نایاپ  هدرفم  هرمع  نآ  ماجنا  اب  دوش و 

ندروآ ياج  هب  ًاروف  فاوط  زا  دعب  زامن  تابحتسم  تسه . تصرف  هجح  يذ  يرخآ ) ات  يدراوم  رد  و   ) مهدزاود ات  مهد  زور  زا  نآ  يادا 
دنوادخ يانث  دمح و  زامن ، زا  دعب  ندناوخ  نورفاک  هروس  مود ، تعکر  دـمح  زا  دـعب  ندـناوخ  دـیحوت  هروس  لوا ، تعکر  دـمح  زا  دـعب 

ار نآ  ندرک و  سمل  ار  دوسالا  رجح  زامن ، زا  دـعب  نداتـسرف  تاولـص  مالـسلا ) مهیلع  ) نیموصعم رب  زامن ، زا  دـعب  ندروآ  ياج  هب  لاـعتم 
ندیشاپ مکش  تشپ و  رس و  هب  ندیشون و  مزمز  زا  زامن ، زا  دعب  ندومن  بلط  راگدرورپ  هاگرد  زا  ار  لامعا  یلوبق  زامن ، زا  دعب  ندز  هسوب 

ياـهزامن دـیاب  سپ  نیا  زا  میهاربا  ماـقم  رد  زاـمن  اـب  هک  تشاد  هجوت  دـیاب  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماـما  زا  یمـالک  موـهفم  هب  زاـمن  هارمه 
. دیلام كاخ  هب  ار  ناطیش  ینیب  زامن  اب  تشاد و  اپ  رب  یمیهاربا 

ترایز فاوط  زامن 

فاوط زامن  (ك )

ءاسن فاوط  زامن 

فاوط زامن  (ك )

تارمن

«(. جح تقیقح  » روشورب ) تسا بوصنم  هرمن  هوک  يالاب  هک  مرح  ياه  هناشن  ِم ) َن  )

هرمن

تسا و بصن  نآ  رب  مرح  ياه  هناشن  هک  تسا  هکم  مرح  دودح  زا  یکی  تافرع و  دـح  رد  تسا  يا ) هیحان  ای   ) یهوک مان  ِر ) َن  ( ) ِر َم  َن  )
زا یمالک  موهفم  هب  هرمن  هارمه  تسین . فقوم  ءزج  یلو  تسه  تافرع  دودـح  زا  هرمن  دـش . هکم  دراو  اج  نآ  زا  ناوت  یمن  مارحا  نودـب 

لماع نادب  دوخ  هک  نیا  رگم  دننکن  رما  ار  یسک  سپ  نیا  زا  هک  درک  نآ  دصق  دیاب  هرمن  يداو  زا  رادید  ماگنه  مالسلا ) هیلع  ) داجـس ماما 
. دنشاب هدرک  كرت  ار  لعف  نآ  دوخ ، هک  نآ  رگم  دننکن  یهن  يراک  زا  ار  یسک  دنشاب و 

هلخاون

ص 158 و 159) ش 17 ، جح ، تاقیم  ) هلواخن ك )  ) زا يرگید  ترهش  ِل ) ِخ  َن  )

یجاحون

تسا نآ  هبعک  بادآ  زا  قوقح ) يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دروآ ياج  هب  ار  مالسالا  ۀجح  هک  دنا  هتفگ  یسک  هب  یـسراف  هقف  تافیلأت  رد 
ص 137) ج 3 ، كرادم ، اب  یسراف  هقف  . ) دشاب یجاحون  رگا  صوصخ  دوش ، هبعک  هناخ  لخاد  هک 

تباین
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نآ جرح  تقـشم و  رطاخ  هب  جـح  لامعا  زا  یخرب  ماجنا  رد  ینیـشناج )  ) ندوب بیاـن  . 2 جـح . ماجنا  رد  ینیـشناج )  ) ندوب بیان  . 1 َب ) )
. تسین زامن  نیا  عتمت  هرمع  رد  . 1 ینابرق . ای  یمر  ای  فاوط  ای  یعس  رد  الثم  رئاز  يارب 

و

جح تابجاو 

، مارحا تابجاو  لثم  دـنوش ؛ تیاعر  دـیاب  جـح  کسانم  مسارم و  رد  ادـخ و  هناخ  ترایز  رد  هک  یبجاو  روما  جـح . لامعا  جـح . ماـکحا 
. فاوط زامن  ینم ، رعشم ، ینابرق ، تافرع ، فاوط ، یعس ، یمر ، قلح ،)  ) ریصقت

هرمع تابجاو 

تیاـعر دـیاب  هدرفم ) عـتمت و  ) هرمع مسارم  رد  هللا و  تیب  تراـیز  رد  هک  دنتـسه  یبـجاو  روـما  هرمع . لاـعفا  هرمع . لاـمعا  هرمع . ماـکحا 
. فاوط زامن  فاوط ، یعس ، ریصقت ، مارحا ، تابجاو  لثم  دندرگ ؛

جحلا بجاو 

ترایز يارب  هک  یسک  دوش . بجاو  وا  رب  مالـسالا  ۀجح  هک  يدح  رد  یتینما  یمـسج و  یلام و  تاناکما  ياراد  صخـش  ّج ) َح  ْل  ُب  ِج  )
. تعاطتسا ك )  ) ياراد تسا . عیطتسم  مارحلا  هللا  تیب 

يداو

ص 36) یمالسا ، راثآ  خیرات و  ص 138 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم   ) تسا هکم  ياه  مان  زا 

میهاربا يداو 

مارحلادجـسم زا  هک  نآ  زا  سپ  دوـش و  یم  هدیـشک  یبرغ  بوـنج  هب  یقرـش  لامـش  زا  هـک  دراد  رارق  مـیهاربا  يداو  رتـسب  رد  هـکم  رهش 
( هکم لیذ  یسراف ، فراعملا  ةریاد  .) دوش یم  هدیمان  هلفسم  يداو  تشذگ 

هدیج یبا  يداو 

ناحطب يداو  ك )  ) نامه ِد ) َج  )

ناحطب يداو 

یم حتف  دجـسم  کیدزن  نآ  رخآ  هیوشجام و  کیدزن  نآ  يادتبا  تسا  هنیدم  ياه  يداو  زا  هدـیج  یبا  يداو  هب  روهـشم  ُب ) َب  () ِط َب  )
ص 395) یمالسا ، راثآ  خیرات و  . ) تسا تشهب  ياه  هکرب  زا  يا  هکرب  ناحطب  هک  هدش  لقن  مرکا  ربمایپ  زا  دشاب .

عمج يداو 

مارحلا رعشم  ك )  ) نامه
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نج يداو 

( همان تغل  . ) دندروآ مالسا  اج  نآ  رد  نایرپ  هک  هنیدم  کیدزن  یلحم  ّن ) ِج  )

مرحلا يداو 

ص 15) هکم ، خیرات   ) تسا هکم  ياه  مان  زا  َر ) َح  ْل  ُي  )

قینلا نوصح  يداو 

ص 12) یحو ، نیمزرس  نکاما  رد  يریس  ) دنیوگ ار  نیتلبق  وذ  دجسم  ات  هرجش  دجسم  نیب  ام  تحاسم  ّن ) ُن  (ح 

انونار يداو 

ینب رد  هعمج  دجـسم  دور و  یم  رامـش  هب  یبونج  عاطق  رد  ابق  زا  یئزج  انونار  يداو  دنیوگ . ار  نآ  بونج  هنیدم و  قرـش  نیب  ام  تحاسم 
ص 12؛ یحو ، نکاما  رد  يریـس  . ) تسا هتـشاد  رارق  يداو  نیا  نایم  رد  درک  رازگرب  نآ  رد  ار  هعمج  زامن  نیتسخن  مرکا  ربمایپ  هک  ملاـس 

( یمالسا راثآ  خیرات و  ص25 ؛ ج1 ، یسانش ، هنیدم 

لیس يداو 

لزانملا نرق  ك )  ) نامه

تافرع يداو 

تافرع ك )  ) نامه

قیقع يداو 

لامـش رد  تسا  یتاقیم  . 1 دنیوگ ) قیقع  دـهد  تعـسو  دفاکـشب و  لیـس  هک  ار  يداو  ره  و  .) ناتـسبرع رد  يداو  دـنچ  يارب  تسا  یقالطا 
تاذ  » ار نآ  رخاوا  و  هرمغ »  » ار نآ  طساوا  و  خلـسم »  » قارع تمـس  زا  ار  تاـقیم  نیا  لـیاوا  يرتمولیک ) یبیرقت 94  هلـصاف  هب  ) هکم یقرش 

نآ لضفا  دنا  هدومرف  دنتـسه و  هکم  مزاع  هار  نیا  زا  هک  تسا  یناسک  دـجن و  قارع و  لها  تاقیم  قیقع ) نطب   ) اج نیا  و  دـنیوگ ، قرع »
هار هنیدم و  برغ  رد  تسا  يا  هرد  . 2 ص 84 ) كرادم ، اب  یسراف  هقف  ص 33 ؛ جح ، کسانم  حیضوت  . ) دندنب مارحا  خلـسم  زا  هک  تسا 
یلص ) مرکا ربمایپ  دندرک . هیبشت  تارف  هب  ار  نآ  هک  دش  یم  بآ  رپ  نادنچ  نیگنـس  ياه  ناراب  زا  سپ  يداو  نیا  درذگ . یم  نآ  زا  هنیدم 

ربـکا ریبـک و  ریغـص و  ياـه  شخب  هب  يداو  نیا  دـناوخ . یم  كراـبم » يداو  » ار نآ  و  تشاد . یم  تسود  ار  قـیقع  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا 
نیا دومن و  رفح  نآ  رد  ییاه  هاچ  ترضح  دوب و  ( مالسلا هیلع  ) نینمؤملاریما یلع  ترضح  تسد  رد  نآ  ربکا  تمسق  تسا و  هدش  میـسقت 
راثآ خیرات و  . ) تسا فورعم  یلع  رایبا  ای  رابآ و  دجسم  هب  هرجـش  دجـسم  تهج  نیمه  هب  هتـشاد و  رارق  ینونک  هرجـش  هقطنم  رد  اه  هاچ 

( قیقع لیذ  یسراف ، فراعملا  ةریاد  ص 359 ؛ یمالسا ،

عرذ يذ  ریغ  يداو 
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رد ناـمز  نآ  رد  هک  تسا  حـطبا  ینعی  هکم  يداو  عرذ  تـشک و  یب  يداو  میهاربا 37 )  ) عرذ يذ  ریغ  داوب  یتیرذ  نم  تنکـسا  ینا  اـنبر 
هیلع  ) میهاربا ترـضح  تعاـط  یگدـنب و  لاـمک  دـهاش  هک  تشک  لـباق  ریغ  يداو  نیمه  اـما  تشادـن . دوجو  یتعارز  بآ و  هکم  يداو 

(37 میهاربا تارمثلا  نم  مهقزراو  ) میهاربا ترـضح  ياـعد  هب  لیعامـسا و  ترـضح  دوجو  تکرب  هب  دوب  یلاـعت  يادـخ  ربارب  رد  مالـسلا )
. تفای نادابآ  يا  هرهچ  دش و  تشک  بآ و  ياراد  ملاع ، يدابع  ناکم  نیرت  سدقم  هبنج  زا  يادج 

(س) همطاف يداو 

گنس تسا . يدایز  ياه  ناتسلحن  ناوارف و  ياه  همشچ  نآ  رد  دراد و  رارق  مرح  هدودحم  هب  هدیسرن  هکم  یبرغ  لامش  يرتمولیک  رد 85 
هتفرگ رارق  هدافتسا  دروم  يا  هدرتسگ  حطس  رد  مارحلادجسم  یبنلا و  دجـسم  يزاسون  تاریمعت و  رد  يداو  نیا  یلاع  رایـسب  یندعم  ياه 

مان هدـش و  هیهت  يداو  نیمه  زا  دوش  یم  هداد  ادـخ  هناخ  نارئاز  هب  جـح  مایا  رد  یکیتسالپ  فورظ  رد  هک  ییاراوگ  ياه  بآ  رثکا  تسا .
ص هلبق ، نایهار  اب  ص 81 ؛ نآ ، رارـسا  جح و  ماکحا  ،ج 5،ص 265 ؛ نیفیرـش نیمرح  يامنهار  .) دوش یم  هدـید  نآ  رب  زین  همطاف  يداو 

(174

خف يداو 

خف ك )  ) نامه

نرق يداو 

لزانملا نرق  ك )  ) نامه

نیمزأم يداو 

نیمزأم ك )  ) نامه

كرابم يداو 

(2) قیقع يداو  ك )  ) نامه

مرحم يداو 

لزانملا نرق  ك )  ) نامه

رسحم يداو 

رسحم ك )  ) نامهپ

بصحم يداو 

بصحم ك )  ) نامه
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هلفسم يداو 

میهاربا يداو  ك )  ) همادا ِل ) َف  َم  ( ) 1)

رعشم يداو 

مارحلا رعشم  ك )  ) نامه

ینم يداو 

ینم ك )  ) نامه

رانلا يداو 

رسحم ك )  ) نامه

هلخن يداو 

. هکم لخاد  زا  هدرفم  هرمع  يارب  تسا  یتاقیم  هکم . قرش  رد  تسا  یناکم  ِل ) َن  )

ململی يداو 

ململی ك )  ) نامه

مقاو

(. هرح لیذ  عیشت ، فراعملا  ةریاد  کسانم ص 205 ؛  ) قرش رد  تسا  هنیدم  مرح  دودح  زا  هک  یخالگنس  نیمز  ِق ) )

هدلاو

ش 21، جـح ، تاقیم  .) دـننک یم  تعجارم  عوجر ) دوع و  اج  نآ  هب  ) جـح کسانم  ياضقزا  سپ  جاجح  راوز و  نوچ  تسا  هکم  باقلا  زا 
ص 123)

حاشو

...( ص 50،و ش 5 ، جح ، تاقیم  ) دنکفا یم  شود  هب  مرحم  هک  مارحا  زا  يا  هعطق  ءادر . ِو ) )

لئاصو

َم هکم ) لیذ  یسراف  فراعملا  ةریاد  طبض  ِم( . 1 ص 59 ) هکم ، خیرات  .) دناشوپ نآ  اب  ار  هبعک  عبت  هک  نمی  تفاب  ياه  هچراپ  نیرتهب  زا  . 1
هدـیمان لئاصو  ار  نآ  برع  دوب  هلـصو  هلـصو  نوگانوگ و  ياه  گـنر  اـب  هبعک  شـشوپ  نوچ  . 2 ص 147 .) ریبج ، نبا  همانرفـس  طبـض  )

ص 106) نآ ، رارسا  جح و  ماکحا  ) تسا
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جح تیصو 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  .) دنک جح  وا  بناج  زا  يرگید  هک  دنک  تیصو  یسک  ینعی 

مارحا تقو 

، عتمت هرمع  . 2 جح .) یـصاصتخا  مایا  زجب  ) تسا لاس  مایا  لوط  هدرفم ، هرمع  . 1 رد : نامز  نیا  تسا . ندـش  مرحم  يارب  زاجم  تقو  دارم 
لوا زور  هن  هدعق و  يذ  لاوش و  ياه  هام  لوط  جـح ، . 3 تسا . رهظ  زا  شیپ  ات  هجح  يذ  لوا  زور  هن  هدـعق و  يذ  لاوش و  ياه  هاـم  لوط 

(. عتمت هرمع  مامتا  زا  دعب  زا  عتمت  جح  رد  (و  رهظ زا  شیپ  ات  هجح  يذ 

لالحا تقو 

( لح لیذ  همان ، تغل   ) مارحا زا  ندش  نوریب  تقو 

يرایتخا تقو 

یعرش بورغ  ات  هجح  يذ  مهن  زور  زا  ینعی  تسا ، تافرع  رد  يرایتخا  فوقو  تقو  تافرع ، يرایتخا  تقو  . 1 جح : مسارم  حالطصا  رد 
عولط اـت  هجح  يذ  مهد  بش  زا  ینعی  تسا ، رعـشم  رد  يراـیتخا  فوقو  تقو  رعـشم ، يراـیتخا  تقو  . 2 راتخم . صخـش  يارب  زور  نیمه 

ص 111) کسانم ، حیضوت  ج 1،ص 245 ؛ نیون ، هلاسر  .) راتخم صخش  يارب  باتفآ 

يرارطضا تقو 

.2 روذـعم . صخـش  يارب  نابرق  دـیع  بش  ینعی  تسا ، تافرع  رد  يرارطـضا  فوقو  تقو  تاـفرع ، يرارطـضا  تقو  . 1 جـح : مسارم  رد 

. نیعولطلا نیب  فقوت  زا  روذعم  صخش  يارب  نابرق  دیع  بش  ینعی  تسا ، رعشم  رد  يرارطـضا  فوقو  تقو  رعـشم ، لوا  يرارطـضا  تقو 
كدنا رادقم  هب  یتح  نابرق  دیع  زور  رهظ  ات  باتفآ  عولط  زا  ینعی  تسا ، رعشم  رد  يرارطضا  فوقو  تقو  رعشم ، مود  يرارطضا  تقو  . 3

ص 245) نیون ، هلاسر  . ) روذعم صخش  يارب 

جح تقو 

مرحم يارب  تسا  رهظ  زا  شیپ  ات  هجح  يذ  لوا  زور  هن  هدـعق و  يذ  لاوش و  ياه  هاـم  لوط  و  تسا . جـح  مسارم  تداـبع و  ماـجنا  ناـمز 
(. هجح يذ  رخآ  ات  جح  لامعا  زا  یخرب  يارب  (و  جح ماجنا  يارب  تسا  هجح  يذ  مهدزیس ) ای   ) مهدزاود زور  ات  و  ( 1) ندش

هرمع تقو 

هام لوط  عتمت ، هرمع  . 2 جـح .) یـصاصتخا  مایا  زجب  ) تسا لاس  مایا  لوط  هدرفم ، هرمع  . 1 رد : تسا  هرمع  مسارم  تدابع و  ماجنا  ناـمز 
. تسا ( رهظ زا  شیپ  ) ات هجح  يذ  لوا  زور  هن  هدعق و  يذ  لاوش و  ياه 

هیفرع هفقو 

ص 171) ریبج ، نبا  همانرفس  ) تسا تافرع  رد  فوقو )  ) گنرد َّي ) َر  َع  )
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فوقو

ینم رد  فوقو  رعشم 3 . رد  فوقو  تافرع 2 . فوقو  . 1 بیترت : هب  ناکم  دنچ  رد  تسا  فقوت  دارم  جح ، حالطصا  رد  ُو ) )

يرایتخا فوقو 

رد فوقو  ك ) . ) تسا رعـشم  يراـیتخا  فوقو  تاـفرع 2 . رد  فوقو  ك ) . ) تسا تاـفرع  يراـیتخا  فوقو  . 1 دارم : جح ، حالطـصا  رد 
رعشم

يرارطضا فوقو 

رد فوقو  ك ) . ) تسا رعشم  يرارطـضا  فوقو  تافرع 2 . رد  فوقو  ك ) . ) تسا تافرع  يرارطـضا  فوقو  . 1 دارم : جح ، حالطصا  رد 
رعشم

تافرع رد  فوقو 

تافرع رد  فوقو  و  ( 2 .) تافرع يارحـص  رد  ندنام ) و   ) فقوت زا  تسا  ترابع  تافرع  رد  فوقو  هرقب 198 .) ... ) تافرع نم  متضفا  اذاف 
و 1. دریذپ . یم  ماجنا  تافرع  هب  ندمآ  تاقیم و  رد  مارحا  زا  سپ  هک  تسا  جح  مسارم  زا  بجاو  نیمود  تسا و  جـح  ینکر  تابجاو  زا 

تاـفرع يراـیتخا  فوقو  هب  هجح  يذ  مهن  رهظ  زا  دـعب  يارب  ار  دوخ  ناوتب  هک  یماـگنه  اـت  تسا  عتمت  هرمع  ماـمتا  زا  دـعب  عتمت  جـح  رد 
یفلتخم تـالاح  رد  دـناوت  یم  تسا ) جـح  مسارم  رد  لوا  فقوم  هک   ) تاـفرع رد  فوقو  تیفیک  تاـفرع .»  » هب دـینک  عوجر  . 2 دیناسر .

رد ار  تافرع  رد  فوقو  فوقو .) تقو  زا  یتمسق  رد  هتبلا   ) ندوب هدیباوخ  ندوب ، هراوس  ندوب ، هتـسشن  ندوب ، هدایپ  نتفر ، هار  نوچ  دشاب ،
جح دریگن  تروص  فوقو  نامز  رادـقم  کی  نیا  رد  رگا  و   ) تسا نکر  نامز  نیا  زا  رادـقم  کـی  اـهنت  هک  داد  ماـجنا  ناوت  یم  تقو  ود 

یعرـش بورغ  ات  هجح ) يذ  مهن  زور   ) هفرع رهظ  لوا  زا  تسا  تافرع  رد  ندـنام  يرایتخا ، فوقو  زا : تسا  تراـبع  هک  دوش ) یم  لـطاب 
بورغ زا  هجح ) يذ  مهد  بش   ) نابرق دیع  بش  رد  تسا  تافرع  رد  ندـنام  يرارطـضا ، فوقو  تسا . راتخم  هک  یـصخش  يارب  زور  نیا 

هجح يذ  مهن  زور  بورغ  اـت  رهظ  زا  ار  تاـفرع  رد  ندـنام  نکمت  هک  یـسک  ینعی  ) تسا رطـضم  هک  یـصخش  يارب  رجف  عولط  اـت  یعرش 
رس هب  هلبق  هب  ور  ندروآ  نابز  هب  تین  فوقو  تابحتسم  دنیوگ . مه  هنابش » يرارطـضا   » ار تافرع  يرارطـضا  فوقو  نیا  و  تسا ) هتـشادن 
رس هب  نارفسمه  اب  ندوب  هداتـسیا  تلاح  هب  ندرب  رـس  هب  نامـسآ  ریز  ندوب  هیرگ  لاح  رد  نتفرگ  رارق  هرمن  رد  ندرب  رـس  هب  وضو  اب  ندرب 

ترایز ندروآ  ياج  هب  ار  یهلا  يانث  دمح و  ندومن  رافغتسا  هانگ و  يروآدای  ندرب  هانپ  ادخ  هب  ناطیش  زا  ندرک -  مادقا  تاریخ  هب  ندرب 
تاجاح ندرک  يرازگرکـش  يروآدای و  ار  یهلا  ياـیاطع  نداتـسرف  تاولـص  وا  لآ  مرکا و  ربماـیپ  رب  ندـناوخ  ار  ءادهـشلادیس  ترـضح 

ندرک اعد  نارگید  دوخ و  نیدلاو  دوخ و  يارب  ندومن  تشهب  ياضاقت  دنوادخ  زا  هبترم  داتفه  نتـساوخ  دـنوادخ  زا  ار  یترخآ  ییایند و 
ماما نیسح و  ماما  هفرع  ياعد  ندروآ  ياج  هب  لسغ  رهظ ) کیدزن  ینعی  ) لاوز زا  لبق  نتـشاد  رود  دنوادخ  هب  هجوت  عنام  زا  ار  دوخ  نهذ 
تقو لوا  رد  ار  رـصع  رهظ و  زامن  ود  ندومن  بلط  یهلا  هاگرد  زا  ار  هبعک  هلاس  ره  ندرک  ترایز  قیفوت  ندناوخ  ار  مالـسلا ) هیلع  ) داجس
نآرق زا  یتایآ  ندومن  توالت  قلف ) سان و  دـیحوت و  ياه  هروس  دـننام  ) ار دـیجم  نآرق  زا  يرَوُس  ندروآ  ياج  هب  هماقا  ود  ناذا و  کی  هب 

، هللا ـالا  هلا  ـال  ربـکا ، هللا   » راـکذا زا  کـی  ره  ندرک  تئارق  تسا  یهلا  يوـکین  يامـسا  ریبـکت و  حـیبست و  دـمح و  اـهنآ  رد  هک  ار  دـیجم 
پچ نییاـپ  فرط  رد  نـتفگ . هـبترم  دـص  ار  دـمحم » لآ  دـمحم و  یلع  لـص  مـهللا  هللااـب ، ـالا  ةوقـال  هللاءاـشام و  هللا ، ناحبــس  هللادـمحلا ،

. نتفرگ رارق  راومه  نیمز  رد  دیآ ) یم  تافرع  يوس  هب  همرکم  هکم  زا  هک  یسک  هب  تبسن  ) هوک
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تافرع هارمه 

باتک اهراک و  همان  هک  دوب  دیاب  رکف  نیا  هب  دیسر و  يدنوادخ  تفرعم  هب  دیاب  تافرع  رد  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب 
ص 128؛ ج 1 ، هعمل ، ص 183 ؛ نیملعتملا ، ةرـصبت  نایبلا ؛ عمجم  هنومن ؛ ریـسفت  .) تسا هاگآ  اه  یناهنپ  رب  وا  تسا و  دـنوادخ  دزن  لامعا 

...(. و ص 164 ؛ ش 12 ، جح ، تاقیم  ص 237 ؛ نآ ، رارسا  جح و  ماکحا 

رعشم رد  فوقو 

ناـبایب رد  ندـنام ) و   ) فقوت زا  تسا  تراـبع  رعـشم ، رد  فوـقو  هرقب 198 .)  ) مارحلا رعـشملا  دـنع  هللا  اورکذاف  تاـفرع  نم  متـضفا  اذاـف 
تکرح اب  تافرع ) رد  فوقو  زا  سپ  ) هک تسا  جح  مسارم  زا  بجاو  نیموس  تسا و  جح  ینکر  تابجاو  زا  رعشم  رد  فوقو  و  ( 1 .) رعشم
بورغ زا  دعب  مارحا  لاح  رد  هک  بیترت  نیا  هب  دریگ  یم  تروص  مارحلا  مارحلا .» رعـشم   » هب دـینک  عوجر  رعـشم 1 . هب  ندمآ  تافرع و  زا 

دناوت یم  تسا ) مود  فقوم  هک   ) رعشم رد  فوقو  تیفیک  دننک . یم  تکرح  رعشم  تمـس  هب  تافرع  زا  هجح ) يذ  مهن  ) هفرع زور  یعرش 
(. فوقو تقو  زا  یتمـسق  رد  هتبلا  ) ندوب هدـیباوخ  ندوب ، هراوس  ندوـب ، هتـسشن  ندوـب ، هداـیپ  نتفر ، هار  نوـچ : دـشاب  یفلتخم  تـالاح  رد 

فوقو تقو ، رادقم  کی  نیا  رد  رگا  (و  تسا نکر  نامز  نیا  زا  رادقم  کی  اهنت  هک  داد  ماجنا  ناوت  یم  تقو  هس  رد  ار  رعـشم  رد  فوقو 
( نابرق دیع  بش  ) هجح يذ  مهد  بش  زا  تسا  رعـشم  رد  ندنام  يرایتخا ؛ فوقو  زا : تسا  ترابع  هک  دوش ) یم  لطاب  جح  دریگن  تروص 

ینکر ریغ  بجاو  نآ  زا  لبق  تدـم  و   ) باتفآ عولط  ات  تسا  رجف  عولط  زا  فوقو  نیا  بجاو  نکر  راتخم . صخـش  يارب  باتفآ  عولط  اـت 
روذعم رطضم و  صخش  يارب  هجح ) يذ  مهد  بش   ) نابرق دیع  بش  زا  يرادقم  رد  تسا  رعشم  رد  ندنام  لوا ؛ يرارطضا  فوقو  تسا .)

« هنابش يرارطضا  » ار فوقو  نیا  دنور ) یم  ینم  هب  باتفآ  عولط  زا  لبق  بیترت  نیا  هب  (و  دراد يرورض  راک  هک  یسک  ضیرم و  ریپ و  نوچ 
يارب رهظ  زا  شیپ  ات  هجح ) يذ  مهد  ) نابرق دیع  زور  باتفآ  عولط  زا  دعب  تسا  رعـشم  رد  ندنام  مود ؛ يرارطـضا  فوقو  دنیوگ . یم  مه 

نیا تسا . هدـشن  نکمتم  باتفآ  عولط  ات  رجف  عولط  نیب  ام  فوقو  زا  يرگید  رذـع  ای  یـشومارف  يور  زا  هک  یـسک  ینعی  رطـضم  صخش 
ددـع داتفه  ندـناوخ  لولـشم  ياـعد  ندوب  اـیحا  لاـح  هب  ندوب  وضو  اـب  فوقو  تابحتـسم  دـنیوگ . یم  مه  هنازور » يرارطـضا  » ار فوقو 

هب ار  یهلا  يالب  تمظع و  اه و  تمعن  ندروآ  ياج  هب  ار  راگدرورپ  يانث  دـمح و  ندوب  هلبق  هب  ور  هوک و  هنماد  رد  ( 1) نتشادرب هزیرگنس 
يالاب رد  هنهرب  اپ  ندناوخ  خرـس  لت  رد  ار  یفقوم »... محرا  مهللا   » ياعد ندـناوخ  ار  عمجت »... نا  کلئـسا  ینا  َّمهللا   » ياعد ندروآ  رظن 

اعد جرف  لیجعت  همئا و  يارب  ندرک  اعد  نارگید  لام  لها و  دالوا و  نیدلاو و  دوخ و  قح  رد  ندومن  دنوادخ  رکذ  ندز و  مدـق  حزق  هوک 
برغم و ياهزامن  ندـیزگ  ياج  هداج  تسار  تمـس  فرط  رد  مارحلا و  رعـشم  يداو  طسو  رد  نتـسج  يرازیب  ناشیا  يادـعا  زا  ندرک و 

لـص مهللا  هللا ، الا  هلا  ال  هللا ، ناحبـس  هللادمحلا ، ربکا ، هللا  » راکذا زا  کی  ره  ندروآ  ياج  هب  هلـصاف  نودـب  هماقا  ود  ناذا و  کی  هب  ار  اشع 
رافغتسا هبترم  تفه  ناهانگ و  هب  فارتعا  هبترم  تفه  ریبث  هوک  يالاب  رب  باتفآ  عولط  کیدزن  نتفگ  راب  دص  ار  دمحم » لآ  دمحم و  یلع 

نداتفا و هار  رافغتسا  رکذ و  راقو و  شمارآ و  اب  ندشن  جراخ  رـسحم  يداو  زا  باتفآ  عولط  ات  ندرک و  چوک  باتفآ  عولط  زا  شیپ  ندرک 
دیاب رعشم )  ) هفلدزم رد  گیر  نتشادرب  ماگنه  هب  مالسلا ) هیلع  ) داجس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب  رعشم  هارمه  ندرک  هلوره  رسحم  يداو  رد 

اوقت و راعش  هناشن  هب  ار  لد  دیاب  مارحلا  رعشم  زا  نتـشذگ  اب  تشاد و  ار  لمع  شناد و  رب  يراوتـسا  ینادان و  هانگ و  زا  يریگ  هرانک  دصق 
. درک يراذگ  هناشن  ادخ  زا  فوخ 

ینم رد  فوقو 

مسارم زا  بجاو  نیمهدزاود  تسا و  جح  ینکر  ریغ  تابجاو  زا  ینم  رد  فوقو  ( 2 .) ینم يداو  رد  ندرک  هتوتیب ) ) فقوت زا  تسا  ترابع 
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تهج گیر  تارمج و 21  یمر  يارب  گیر   49 يذ 1 . مهد  زور  باتفآ  عولط  زا  دـعب  مارحلارعـشم  زا  تکرح  زا  سپ  هک  تسا  ( 3) جح
ناــمز دریگ و  یم  تروـص  ینم  يداو  هـب  ندــمآ  هـجح و  بـجاو . نیمهدزاــی  دارفا » جــح  » رد و  . 3 ینم .» » هـب دـینک  عوـجر  . 2 هریخذ .

هچ جاجح  مهدزاود : مهدزای و  ياـه  بش  بش : هس ) اـی  ) ود زا  کـی  ره  رد  تسا  بش  همین  اـت  یعرـش  بورغ  زا  ینم  رد  هتوتیب ) ) فوقو
مهدزای و ياه  بش  دـیاب  دـنا  هدـنام  یقاـب  ینم  رد  دـنا و  هتفرن  هک  اـهنآ  هچ  دـنا و  هتفر  هکم  هب  ینم  زا  جـح  لاـمعا  همادا  يارب  هک  اـهنآ 

جاح رگا  مهدزیس : بش  دندرگ . زاب  ینم  هب  بورغ  زا  لبق  دیاب  دنا  هتفر  هکم  هب  هک  اهنآ  نیاربانب  دنـشاب و  ینم  رد  ار  هجح  يذ  مهدزاود 
رد دنک و  هتوتیب ) ) فوقو ینم  رد  مه  ار  مهدزیـس  بش  دیاب  تروص  نیا  رد  دوش  جراخ  ینم  زا  هجح  يذ  مهدزاود  زور  بورغ  ات  دـناوتن 

ینم هب  نتفر  رد  مالـسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  زا  یمالک  موهفم  هب  ینم  هارمه  دوش . جراـخ  ینم  زا  هدومن  هثـالث  تارمج  یمر  مهدزیـس  زور 
. دشاب ینمیا  مدرم  يارب  ناملد  نابز و  تسد و  زا  نیا  زا  دعب  هک  تشاد  نآ  دصق  دیاب 

هناگ هس  فوقو 

رعـشم فوقو  تافرع  رد  فوقو  ك )  ) نامه تاـفرع  فوقو  ینم  رد  فوقو  رعشم 3 . رد  فوقو  تاـفرع 2 . رد  فوقو  . 1 زا : تسا  دارم 
ینم رد  فوقو  ك )  ) نامه ینم  فوقو  رعشم  رد  فوقو  ك )  ) نامه

نیفوقو

. دنیوگ ار  يرارطضا  فوقو  يرایتخا و  فوقو  . 2 دنیوگ . ار  رعشم  رد  فوقو  تافرع و  فوقو  . 1 َف ) (و 

نایباهو

( یسراف فراعملا  ةریاد   ) هیباهو ك )  ) نامه

هیباهو

. يدوعس ناتسبرع  ك )  ) نیمزرس رد  مکاح  مالسا و  مان  هب  هتخاس  ون  یبهذم  ِّي ) ّه  َو  )

ه

ترجه

رهش نیا  هکم  نیکرشم  رافک و  رازآ  تدش  رثا  رب  بانج  نآ  تسا . هنیدم  هب  هکم  زا  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  ندمآ  دارم 
دراو یلوق ) هب   ) لوالا عیبر  هام  زور  نیمهدزاود  رد  دندرک و  كرت  هنیدم  تمـس  هب  تثعب  مهدراهچ  لاس  لوالا  عیبر  لوا  هبنـشجنپ  رد  ار 

. دندیدرگ هنیدم  دراو  قافتا  هب  هثالث ) مطاوف   ) شناهارمه و  مالسلا ) هیلع   ) یلع ریما  ترضح  نتسویپ  اب  یفقوت  كدنا  زا  سپ  دندش و  ابق 

يده

مارحلا هللا  تیب  صوصخم  ینابرق  يدـه  هدئام 97 ) ) دـئالقلا يدـهلا و  مارحلا و  رهـشلا  سانلل و  ًامایق  مارحلا  تیبلا  ۀـبعکلا  هللا  لعج  ْد ) َه  )
هدش و یفرعم  مدرم  یگدنز  هلیـسو  مارح ، هام  هبعک و  فیدر  رد  نآرق  رد  يده  (. دنتـسرف هکم  هب  ینابرق  يارب  جح  رد  هک  یناویح  ) تسا
دوش و یم  ینابرق  ینم  رد  جح  مسارم  رد  يده  دراد . یگتسب  ادخ  هناخ  نوئش  هب  تسا و  جح  لامعا  زا  یتمسق  يده  هک  دوش  یم  مولعم 
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نیا هزورما  هتبلا  هک  هورم  راـنک  رد  هروزح » » رد دجـسم  راـنک  رد  ) دوـش یم  یناـبرق  هکم  رد  تسا ، بحتـسم  یناـبرق  هک  هرمع  مـسارم  رد 
هبعک و يوس  هب  ینابرق  . 2 ددرگ . یم  ادها  هبعک  هناخ  هب  ینابرق  . 1 هک : دنا  هتفگ  تهج  نآ  زا  ار  يده  هیمـست  هجو  درادن ) دوجو  ناکما 

. ددرگ یم  تیاده  هداد و  قوس  مرح 

للحت يده 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  .) دوش یم  نوریب  مارحا  لاح  زا  دنک و  یم  روصحم  ای  دودصم  هک  ینابرق  ْل ) ُّل  َح  َت  ِي  ْد  َه  )

عتمت يده 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  .) هعتملا مد  هعتملا ، يده  عتمت ، جح  رد  تسا  رئاز  ینابرق  ُّت ) َم  َت  )

قایسلا يده 

نارقلا يده  ك )  ) نامه ّس ) )

نارقلا يده 

طوسبم  ) تسا قایسلا  يده  هیمـست  هجو  هک  تسا  ندنار  نیمه  و  دنارب ، دوخ  اب  نارق  جح  رد  رئاز  هک  تسا  يرتش  قایـسلا . يده  ِق ) ْل  )
( قوقح يژولونیمرت  رد 

هعتم يده 

عتمت يده  ك )  ) نامه ِع ) ُم  )

بودنم يده 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  .) دشابن بجاو  هک  هبعک  رئاز  رب  تسا  ینابرق  ره  َم ) )

بجاو يده 

زین و  ددرگ ، بجاو  هرافک ) دـننام  ) ازج ناونع  هب  ای  رذـن و  هب  هک  ینابرق  عتمت و  جـح  رد  ینابرق  دـننام  هبعک ، رئاز  رب  تسا  بجاو  یناـبرق 
( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  .) ددرگ بجاو  دیلقت  راعشا و  هب  هک  نارقلا  يده  رد  ینابرق 

نیملاعلل يده 

هب هبعک  هک  تسا  یتفـص  نیملاعلل  يده  نارمع 96 ) لآ  ) نیملاعلل يدـه  اکرابم و  ۀـکبب  يذـلل  سانلل  عضو  تیب  لوا  نا  َل ) ْل  ِل  ْن  َد  ُه  )
تهج هب  ار  ناـنآ  هنوـگ  نیدـب  و  تسا ، ناـیناهج  هلبق  دـنوادخ و  يوـس  هب  تسا  ناـیناهج  تیادـه  تلـالد و  هک  ارچ  تسا ، فـصتم  نآ 
ربمایپ تلاسر  قدص  اتکی و  يادخ  دوجو  رب  تلالد  دـنک و  یم  تیادـه  تنج  يوس  هب  نآ  فاوط  جـح و  اب  دـنک . یم  تیادـه  ناشزامن 

رود و زا  هک  یجاجح  هب  اـی  هکم و  نینکاـس  هب  شتیادـه  تسا و  تیادـه  لـماع  هبعک  يرآ  دـنک . یم  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا
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و دوش . یمن  مه  مالـسا  نارود  هب  دودـحم  یتح  دریگ و  یم  رب  رد  ار  نایناهج  همه  دوش و  یمن  دودـحم  دـنیآ  یم  نآ  ترایز  هب  کیدزن 
کلذ عم  دوب ، اه  یتسردان  تافارخ و  هب  هدولآ  جـح  مسارم  هک  نآ  مغر  یلع  مه  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا ربماـیپ  تثعب  زا  لـبق 

هملک و تدـحو  ناـمه  هک  يویند  تداعـس  هب  ار  ناناملـسم  هبعک  دوـب . تیادـه  هاـگیاج  تفرگ و  یم  ار  اـه  يور  جـک  زا  يا  هراـپ  وـلج 
فلتخم و ياوق  یگنهامه  یمالـسا و  تدـحو  جـیاتن  هب  ات  دـنک  یم  رادـیب  مه  ار  ناناملـسم  ریغ  دـنک و  یم  يربهر  دـشاب  تما  یگناگی 
ص نآرق ، هاگدید  زا  جح  هبعک و  هب  یعامتجا  یشرگن  ص 156 ؛ ش 4 ، جح ، تاقیم  . ) دنوش رادیب  تلفغ  باوخ  زا  هدرب  یپ  نآ  تتشتم 

(. 40

ءارذه

(. ص 173 ش 7 ، جح ، تاقیم  .) شیاه بآ  يدایز  تهج  هب  ای  شیامرگ  تدش  يدایز  تهج  هب  تسا  هنیدم  ياه  مان  زا  َه ) )

هلوره

افص و نیب  یعس  ك )  ) زا يا  هلصاف  رد  تسا  بحتسم  نآ  ماجنا  هک  تساه  هناش  نداد  ناکت  اب  هارمه  نتشادرب  مدق  هاتوک  یعون  ِل ) َو  َه  )
. هورم

لیعامسا همزه 

(. ص 91 ش 10 ، جح ، تاقیم  .) تسا مزمز  ياه  مان  زا  ِء ) ِم  َه  )

لیئربج همزه 

(. ص 35 جح ، لامعا  باوث  ص 23 ، نیفیرش ، نیمرح  .) دومن یفرعم  ار  نآ  لیئربج  نوچ  تسا  مزمز  یماسا  زا 

کلم همزه 

(. ش 10،ص 90 ص 140 ؛ ش 5 ، جح ، تاقیم  .) تسا مزمز  يامسا  زا  َل ) َم  )

ریبکت تفه 

(. یسراف گنهرف  .) دنیوگ ریبکت  راب  تفه  افص  رد  نداتسیا  زا  سپ  جح .) لامعا  زا  ) یعس رد  نتفگ  ریبکت  راب  تفه 

لیلهت تفه 

(. یسراف گنهرف  .) دننک ادخ  لیلهت  راب  تفه  افص  رد  نداتسیا  زا  سپ  (. جح لامعا  زا  ) یعس رد  نتفگ  لیلهت  راب  تفه 

گنس تفه 

(. نونفلا سیافن  تافیرعت  تاحالطصا و  گنهرف  .) تسا جح  تابجاو  زا  گنس  تفه  یمر 

طوش تفه 
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. یعس رد  هورم  افص و  نیب  ندرک  دمآ  تفر و  راب  تفه  . 2 فاوط . رد  هبعک  هناخ  رود  هب  ندیدرگ  راب  تفه  . 1

دجسم تفه 

. هعبس دجاسم  ك )  ) نامه

هکرب یه 

(. ص 91 ش 10 ، جح ، تاقیم  .) تسا مزمز  یماسا  زا 

ي

برثی

تـسا هدوب  اجنآ  هب  هللا  لوسر  ترجه  زا  لبق  لوسرلا ) ۀنیدم   ) هنیدـم مان  برثی  بازحا 13 ) .) برثی لها  ای  مهنم  ۀـفئاط  تلاق  اذا  و  ِر ) َي  )
سپ تشادن و  تسود  ار  برثی  مسا  ادخ  لوسر  و  دوب ) نآ  وزج  هنیدم  هک  يا  هیحان  مان  ای  دوب  هنیدـم  زا  يا  هیحان  مان  رگید  یلاوقا  هب  (و 

زا . 1 دـنا : هتفگ  فالتخا  هب  برثی  هیمـست  هجو  رد  دـندیمان . هبیط  ای  هباط و  ار  نآ  دوشن و  هدرب  راک  هب  هملک  نیا  دـندومرف  نآ  هب  دورو  زا 
.3 هدـش . ماجنا  هک  یهاـنگ  هطـساو  هب  هذـخاؤم  ناربج و  ياـنعم  هب  تسا  بیرثَت »  » هداـم زا  . 2 داـسف . بیع و  ياـنعم  هب  تسا  َبََرث »  » هداـم
ص یمالـسا ، راثآ  خیرات و   ) حون نب  ماس  نب  مرا  داژن  زا  برثی  مان  زا  درک . انب  ار  رهـش  نیا  هک  تسا  يدـحوم  ریغ  صخـش  مان  زا  ذوخأم 

ناـمه َر ) َر  َي  ) مرمری و .)... ص 452 ؛ ج 2 ، قاقتالا ، ص 174 ؛ ص 91 ، ش 6 و7  جـح ، تاقیم  ص 97 ؛ مالـسا ، یلیلحت  خـیرات  173 ؛
رتش و زا  دنترابع  هدـش  ررقم  مرح  مارحا و  تارافک  رد  هک  یتاناویح  عاونا  جـح . تارافک  رد  تسا  ندرک  ینابرق  نوخ  کی  ململی . (ك )

لاثتما دنفـسوگ  ندرک  نابرق  اب  تسا  مد ) هیلع   ) بکترم هدـهع  رب  نوخ  کی  دـنا  هدومرف  ًاقلطم  هک  دراوم  یـضعب  رد  و  دنفـسوگ ، واگ و 
مخت نتسکش  هرافک  . 1 مرح . مارحا و  تارافک  رد  تسا  یتخادرپ  مهرد  کی  یمالسا ص 53 .) قوقح  رد  یلام  ياه  تازاجم  .) دوش یم 
لحم صخش  طسوت  تسا  رتوبک  نتـشک  هرافک  . 2 مرح . رد  مرحم  صخـش  طسوت  دبنجب ) هک  دـشاب  يا  هجوج  نآ  رد  هک  ) تسا يرتوبک 

يرتوبک مخت  نتـسکش  هرافک  نآ  تاراـفک و  رد  تسا  یتخادرپ  عبر  کـی  ص 52 .) یمالـسا ، قوقح  رد  یلام  ياه  تازاـجم   ) مرح رد 
(. ص 52 یمالسا ، قوقح  رد  یلام  ياه  تازاجم  ) مرح رد  لحم  صخش  طسوت  دبنجب ) هک  دشاب  يا  هجوج  نآ  رد  هک  ) تسا

رتش کی 

، موـس هبترم  رد  غورد  دـنگوس  انمتـسا ، یـسنج ، شزیمآ  نز ، ندیـسوب  دـننام  دـشاب  مارحا  تاـمرحم  زا  هک  تسا  یلمع  باـکترا  هراـفک 
(. ص 46 و 70 جح ، همانگنهرف  لئاسم و  زا  يا  هدیزگ  .) دوش ینم  جورخ  ببس  هک  یهاگن 

واگ کی 

زا يا  هدیزگ  .) مرح گرزب  تخرد  ندنک  مود ، هبترم  رد  غورد  دنگوس  دـننام  دـشاب ، مارحا  تامرحم  رد  هک  تسا  یلمع  باکترا  هرافک 
(. ص 46 و 70 جح ، همانگنهرف  لئاسم و 

دنفسوگ کی 
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، نادرم يارب  رـس  ندـناشوپ  ینم ، هتوـتیب  كرت  شوـخ ، يوـب  لامعتـسا  دـننام  دـشاب  مارحا  تاـمرحم  زا  هک  تسا  یلمع  باـکترا  هراـفک 
ياه نخان  همه  ندیچ  ندب ، زا  نوخ  ندرک  جراخ  نادرم ، يارب  هتخود  سابل  ندیشوپ  اهقف ) یـضعب  رظن  هب   ) نانز يارب  تروص  ندیـشوپ 

، نادرم يارب  ریـس  لاح  رد  نداد  رارق  رـس  رب  هیاس  تبون ، کی  رد  اپ  تسد و  ياه  نخان  همه  ندـیچ  اپ ، ياـه  نخاـن  همه  ندـیچ  تسد ،
ریز يوم  ندنک  مرح ، کچوک  تخرد  ندیرب  ندنک و  موس ، هبترم  رد  تسار  دنگوس  لوا ، هبترم  رد  غورد  دنگوس  ندیلام ، رطعم  نغور 

(. ص 46 و 70 جح ، همانگنهرف  لئاسم و  زا  يا  هدیزگ  ... ) اه و لغب 

ململی

هار زا  یبیرقت 94(و  هلـصاف  هب  هکم  یقرـش  بونج  رد  ململی  يداو  و  تسا . هماهت  ياه  هوک  زا  مرمری »  » ای ململم »  » اـی ململا »  » اـی َل ) َل  َي  )
ش جح ، تاقیم  .) دنا هکم  مزاع  هار  نیا  زا  هک  یناسک  نمی و  لها  يارب  تسا . هدرفم ) عتمت و  ) هرمع ياه  تاقیم  زا  يرتمولیک  دیدج 54 )

...(. و همان ؛ تغل  ص 118 ؛ ش 23 ، ص 102 ؛ ش 19 ، ص 150 ؛ ، 6

هللا نیمی 

(. ص 126 ریبج ، نبا  همانرفس  ص 147 ؛ ش 31 ، جح ، تاقیم  ) تایاور رد  دوسالارجح  ناونع  ّال ) ُن  َي  )

عبنی

. عوبنی ك )  ) نامه ُب ) َي  )

عوبنی

ياه بآ  اه و  همـشچ  هیرق  نیا  هک  اـج  نآ  زا  و  هکم ، هب  هنیدـم  هار  يرتمولیک  تسیود  دودـح  رد  تسا  يا  هیرق  همـشچ ) « ) عبنی » اـی َي ) )
عبنی و  دـندرازگ ، زامن  نآ  رد  هللا  لوسر  لـقن ، قبط  هک  دـندوب  هتخاـس  يدجـسم  اـج  نیا  رد  تسا . هتفاـی  ترهـش  ماـن  نیا  هب  دراد  ناوارف 

هب ییاه  هاچ  رفح  اب  ترضح  نآ  دش و  مالسلا ) هیلع  ) یلع ترضح  مهس  ملسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا یبن  طسوت  ءْیَف  میـسقت  ماگنه 
رد ًاتدمع  تفالخ  زا  لبق  ات  ترضح  نآ  داد . صاصتخا  مشاه  ینب  نادنمتـسم  نامیتی و  هب  ار  هلـصاح  دمآرد  تخادرپ و  ناتـسلخن  داجیا 

شومارف یلو   ) مهم ياه  هاگترایز  زا  یکی  اـج  نیا  هزورما  دوب و  نسحلا  ینب  تسد  رد  عبنی  دوب . لوغـشم  راـک  هب  تشاد و  تنوکـس  عبنی 
رمع . 1 زا : دـنترابع  نانآ  نیرت  فورعم  هک  دنتـسه  نوفدـم  نآ  رد  ردـقلا  لـیلج  تاداـس  همئا و  دـالوا  زا  نت  دـنچ  هک  ارچ  تسا ، هدـش )

کچوک نیـسح و  ماما  هون  رغـصا ، یلع  . 2 دوب . تلیـضف  اب  واوقت  اب  يدرف  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع  ) ریما ترـضح  دـنزرف  نیرخآ  فارطالا 
هنیدم هکم و  رد  هک  ( مالـسلا هیلع  ) سابع لضفلاوبا  ترـضح  ناگداون  زا  دمحم ، نب  دواد  . 3 تسا . مالسلا ) هیلع  ) داجـس ماما  دنزرف  نیرت 

هب اـج  نیا  رد  هک  هفینح  دـمحم  ناـگداون  زا  یلع ، نب  دـمحا  . 4 دیـسر . تداهـش  هب  اـج  نیا  رد  تساـخرب و  تموکح  متـس  روج و  هیلع 
،ج5،ص236) نیفیرش نیمرح  يامنهار  ،ص158؛ یمالسا راثآ  خیرات و  . ) دیسر تداهش 

ددنی

،ش7،ص174) جح تاقیم  ،ص119؛ نیفیرش نیمرح  ؛ همان تغل  .) تسا هنیدم  یماسا  زا  َد) َي  )

ردنی
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ش7،ص174) جح ، تاقیم  ص119 ؛ نیفیرش ، نیمرح  .) تسا هنیدم  یماسا  زا  َد ) َي  )

حاتفتسا موی 

لاوقا رد  (و  دـندوشگ یم  نارئاز  يور  هب  ار  هبعک  برد  زور  نیا  رد  هک  تهج  نآ  زا  دـنیوگ  ار  بجر  مهدزناپ  زور  حاتتفا » موی  » اـی ِت) ِا  )
(. زور نیا  رد  یهلا  تمحر  ياهرد  ندوب  هدوشگ  ای  زور  نیا  رد  نامسآ  ياهرد  ندوب  هدوشگ  تهج  هب  رگید 

حاتتفا موی 

حاتفتسا موی  ك )  ) نامه

عراکالا موی 

نارتش و هچاپ ) ینعم  هب  عارک  عمج  « ) عراکا  » نایجاح زور  نیا  رد  نوچ  دـنیوگ  ار  هجح  يذ  مهدزاود  زور  عرکالا » موی   » اـی ِر) َا  ُم ل  َي  )
ص 30) ج 4 ، لوسر ، ترضح  خیراوتلا ، خسان  ص 224 ؛ ج 6 ، یسانش ، ماما  . ) دنزپ یم  ار  نادنفسوگ 

عرکالا موی 

عرکالا موی  ك )  ) نامه ُر ) َا  (ل 

بیصحتلا موی 

( قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  . ) دنیوگ ار  هجح ) يذ  13 زور ینعی   ) یناثرفن زور  هبصحلا . موی  َّت ) )

هیورتلا موی 

هب ندیـسر  تهج   ) جاجح زور  نیا  رد  الومعم  تسا و  جـح  لامعا  عورـش  زاغآ  زا  لبق  زور  هک  دـنیوگ  ار  هجح  يذ  متـشه  زور  ِي ) َّت  )
ندرک رکف  ینعم  هب  يورت ، . 1 هشیر : زا  هک  دنا  هتفگ  توافت  هب  نآ  هیمـست  هجو  رد  دنور و  یم  تافرع  هب  هتـسب و  مارحا  ( تافرع هب  عقوم 

رطاخ هب  یحـضا  دـیع  زور  رد  ار  وا  حـبذ  رمـالا  رخآ  اـت  دوب  رکفتم  دـنزرف ، یناـبرق  باـب  رد  باوخ  تهج  هب  هللا  لـیلخ  ترـضح  تسا و 
یم نایب )  ) تیاور مدرم  يارب  زور  نیا  رد  ار  جـح  ماکحا  کسانم و  ترـضح  تسا و  ندرک  نایب  ینعم  هب  تیاور ، . 2 داد . رارق  شکرابم 
دزن لـیئربج  ترـضح  زور  نیا  رد  تسا . نتـشادرب  بآ  ینعم  هـب  اوـترا ، . 4 تـسا . نداد  بآ  ندـش و  باریــس  ینعم  هـب  ّير ، . 3 دومرف .

نایجاح الومعم  و  وش . هدامآ  تافرع  يارب  رادرب و  بآ  تا  هداوناخ  دوخ و  يارب  میهاربا  يا  تفگ : دمآ و  ( مالسلا هیلع   ) میهاربا ترضح 
هک متـشه  زور  رد  دـندرک و  یم  هیهت  زور  نیا  رد  تافرع  يارب  ار  دوخ  زاین  دروم  یندـیماشآ  بآ  دوبن ، بآ  تافرع  رد  هک  نآ  تهج  هب 

جح و ماکحا  قیلاعت ، ریـسافتلا ، ۀجح  . ) دیرادرب بآ  . دیتشادرب بآ  « میورت  » دنتفگ یم  دندیـسر  یم  هک  مه  هب  دنتـشاد  یم  رب  بآ  هکم  زا 
ص7) جح ، لامعا  باوث  ص254 ؛ جح ، باتک  ص10 ؛ ج4 ، نیفیرش ، نیمرح  يامنهار  ص142 ؛ نآ ، رارسا 

عمجلا موی 

( عمج لیذ  همان ، تغل  . ) تسا هفرع  زور  َج ) ْل  )
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جحلا موی 

ص175) ش2 ، جح ، تاقیم  . ) تسا نابرق  دیع  زور  یلقن  هب  ّج ) َح  (ل 

ربکالا جحلا  موی 

ربکا جح  (ك )

هبصحلا موی 

بیصحتلا موی  ك )  ) نامه ِب ) َح  (ل 

سوئرلا موی 

دنزپ یم  ار  هدش  رحن  حبذ و  تاناویح  ياهرـس  زور  نیا  رد  نایجاح  هک  نآ  تهج  هب  دنیوگ  ار  هجح  يذ  مهدزای  زور  رقلا » موی   » ای ُء ) ُّر  )
ص 30) ج 4 ، لوسر ، ترضح  خیراوتلا ، خسان  ص 224 ؛ ج 6 ، یسانش ، ماما  .) دنروخ یم  و 

ردصلا موی 

( ردص لیذ  همان ، تغل  هب  هجوت  اب  ) رحن ياهزور  زا  مراهچ  زور  َد ) َّص  )

هفرعلا موی 

یم مالــسلا ) هـیلع  ) داجــس ترــضح  و  دـننک . یم  فوـقو  تاـفرع  رد  ناـیجاح  هـک  يزور  دـنیوگ . ار  هـجح  يذ  مـهن  زور  ِف ) َر  َع  ْل  )
ار توفع  هدرتسگ و  نآ  رد  ار  تتمحر  يا و  هتـشاد  گرزب  یمارگ و  فیرـش و  ار  نآ  هک  تسا  يزور  هفرع ، زور  نیا  ادـخ  راب  :» دـیامرف

همجرت هیداجـس ، هلماک  هفیحـص  « ) يا هدومرف  ناسحا  لضفت و  تناگدـنب  رب  نآ  ببـس  هب  هدرک و  رایـسب  نآ  رد  ار  تیاطع  هدومن و  ماعنا 
(. ص 340 مالسالا ، ضیف 

حتفلا موی 

هام مهد  رد  ملـسو ) هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ) مرکا لوسر  ترـضح  خیرات  لقن  قبط  يرجه . متـشه  لاس  رد  تسا  هکم  حتف  زور  دارم  َف ) ْل  )
. دندیسر هکم  هب  زور  هد  زا  دعب  دندومرف و  تکرح  هنیدم  زا  لاس  نیا  ناضمر 

ردقلا موی 

(. ش 29،ص 17 جح ، تاقیم  ) هجح يذ  مهدزاود  زور  َق ) ْل  )

رقلا موی 

. سوئرلا موی  ك )  ) نامه ّر ) َق  ْل  )- 

هفلدزملا موی 
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. دنتسه هفلدزم  رد  جاجح  هک  يزور  ِف ) َل  َد  ُم  ْل  )

دوهشم موی 

(. ج 2،ص 643 ناقتالا ، همان ؛ تغل  .) هفرع زور  َم ) )

رحنلا موی 

. دننک ینابرق  ینم  رد  جاجح  هک  يزور  هجح . يذ  مهد  زور  َّن ) )

رفنلا موی 

(â (. ) قوقح يژولونیمرت  رد  طوسبم  .) دنیوگ ار  ینم  زا  نایجاح  چوک  زور  َّن ) )

لوالا رفنلا  موی 

ص ج 6 ، یـسانش ، ماـما  .) دـننک یم  چوک  ینم  زا  هدـش  ماـمت  ناـشراک  جاـجح  هک  هجح  يذ  مهدزاود  زور  لوا . چوک  زور  َّو ) ْل ا  ِر  ّن  )
(. ص 829 رارسالا ، فشک  تسرهف  224 ؛

یناثلا رفنلا  موی 

زور نیا  رد  دـنا  هتفرن  ینم  زا  لوا  چوک  رد  هک  یجاـجح  هک  نآ  تهج  هب  دـنیوگ  ار  هجح  يذ  مهدزیـس  زور  مود . چوـک  زور  ّث ) ِر  َّن  )
(. ص 829 رارسالا ، فشک  تسرهف  ص 224 ؛ ج 6 ، یسانش ، ماما  .) دومن دنهاوخ  چوک 

روفنلا موی 

زور ینم و  زا  نایجاح  چوک  زور  رفن .) لیذ  همان ، تغل  ) رفنلا موی  ُّن ) )

عبانم

.4 ( 1 () مالسلا هیلع  ) داجس ماما  جح -  رارـسا  . 3 مالسالا . ضیف  حرـش  همجرت و  هغالبلا ، جهن  . 2 یـسراف . ياه ) ) همجرت اب  دیجم ، نآرق  . 1
حوتفلاوبا نانجلا  ضورلا  ریـسفت  . 6 یسراف . همجرت  یسربط  خیـش  نایبلا  عمجم  ریـسفت  . 5 یناشاک . هللا  حتف  الم  نیقداصلا -  جـهنم  ریـسفت 

.10 یشرق . ربکا  یلع  دیـس  نآرق  سوماق  . 9 یغالب . تجحلادبع  دیس  ریـسافتلا  هجح  . 8 يزاریش . مراکم  هللا  تیآ  هنومن  ریـسفت  . 7 يزار .
ةرئاد . 13 ققحم . رقاب  دمحم  رتکد  نآرق  گنهرف  رد  دئارفلا  ةرئاد  . 12 یغالب . ردص  نآرق  صصق  . 11 یلئازخ . دمحم  رتکد  نآرق  مالعا 

.15 يرئاح . يدهم  رتکد  همجرت  یطویس  نیدلا  لالج  نآرقلا  مولع  یف  ناقتالا  . 14 ینارعش . نسحلاوبا  ازریم  جاح  نآرق  تاغل  فراعملا 

. یسلجم همالع  بولقلا  ةویح  . 17 یلماع . نوتاخ  نبا  نیعبرا  حرش  . 16 تعیرش . داوج  دمحم  رتکد  راربالا  ةدعو  رارسالا  فشک  تسرهف 
رتکد لوصا  هقف و  يداـبم  . 20 یمق . سابع  خیـش  جاح  نانجلا  حـیتافم  . 19 یناود . یلع  هـمجرت  یلـسجم ج 13  همالع  راونالا  راـحب  . 18
رتکد ضیف  اـضریلع  رتکد  همجرت  یکم  نب  دـمحم  هعمل  . 22 ینارعـش . حرـش  همجرت و  یلح  همالع  نیملعتملا  ةرـصبت  . 21 ضیف . اضریلع 

یلح همالع  هرصبت  حرش  همجرت و  . 24 يراوزبس . رقاب  دمحم  دیس  هوژپ  شناد  یقت  دمحم  همجرت  یـسوط  خیـش  هیاهنلا  . 23 بذهم . یلع 
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رقاب دمحم  هللا  تیآ  کسانم ) جح و  يامنهار   ) ماکحا ج 3 صوصن  نید و  عورف  كرادم  اب  یسراف  هقف  . 25 نیدجملاوذ . نیدباعلا  نیز 
حیضوت . 29 یناتـسیس . هللا  تیآ  جح  کسانم  . 28 ییوخ . هللا  تیآ  جـح  کسانم  . 27 ینیمخ . ماما  جـح  کسانم  هصالخ  . 26 يا . هرمک 

. یناگیاپلگ هللا  تیآ  هرمع  ماکحا  جـح و  کسانم  . 31 یناگیاپلگ . هللا  تیآ  جـح  ماکحا  بادآ و  . 30 يدورهاش . هللا  تیآ  جح  کسانم 
هللا تیآ  هرمع  ماـکحا  . 33 یناـگیاپلگ . هللا  تیآ  هثعب  جـح  هماـنرب  . 32 جـح . تایعقاو  رارـسا و  هراـبرد  یلبـش  اـب  ماـما  يوگ  تفگ و  . 1

.36 يدوبهب . رقاب  دمحم  نارق  هرمع  بادآ  . 35 یناجریس . یتمحر  دمحم  هرمع  جح و  . 34 یناگیاپلگ . يراختفا  یلع  شراگن  یناگیاپلگ 

.39 یناگیاپلگ . يراختفا  یلع  دـیناوخب  جـح  زا  لبق  . 38 نارظن . بحاص  زا  یعمج  جـح  باـتک  . 37 یقداص . جح  هلدا  کسانم ، رارـسا ،

.42 یهلا . تیآ  داوج  دمحم  تیبلا  جح  . 41 يرلگیب . نسح  نآ  رارسا  جح و  ماکحا  . 40 یناهفصا . یخرسهد  يوسوم  جح  لامعا  باوث 

. ینیسح هاش  نیدلارصان  رتکد  هبعک  . 44 ربهر . یقت  دمحم  ادـخ  هناخ  نارئاز  اب  هارمه  . 43 یهیقف . رغـصا  یلع  متفر  نم  هک  روط  نآ  جح 
نیسح دمحم  جح  کسانم  شزومآ  . 47 هداز . حالف  نیـسح  دمحم  جاجح  روصم  يامنهار  . 46 ناـیرفعج . لوسر  يرقلا  ما  يوس  هب  . 45
هنیدـم همظعم و  هکم  رد  جاجح  روصم  ياـمنهار  . 49 نایرفعج . لوسر  هنیدـم  هکم و  یمالـسا  راثآ  . 48 روپ . يدـهم  دومحم  هداز  حالف 

رفعج دیـس  همجرت  زولق  نیدلازع  ادخ  هناخ  هار  رد  . 51 يدورهاش . یلع  لآ  ینیسح  داوج  دیـس  نیمرحلا  بادآ  . 50 ینادجو . رفعج  هبیط 
هکم یمالـسا  راثآ  خیرات و  . 54 باحس . مساقلاوبا  جح  رارسا  هفـسلف و  . 53 يدابآ . ءایض  دومحم  دیـس  لماکت  همانرب  جح  . 52 يدیهش .
نیسح هبیط  هنیدم  همظعم و  هکم  ییایفارغج  خیرات  . 56 ولناچ . هرق  نیسح  رتکد  نیفیرش  نیمرح  . 55 نادئاق . رغصا  هرونم  هنیدم  همظعم و 
يداه دمحم  رتکد  هکم  خـیرات  . 58 هیئوکـشک . ینیـسح  دمحم  دیـس  نآرق  هاگدید  زا  جح  هبعک و  هب  یعامتجا  یـشرگن  . 57 هدازدامع .

. یفجن رقاب  دمحم  دیس  یسانش  هنیدم  . 60 ولناچ . هرق  نیسح  رتکد  همجرت  هتسر  نبا  هسیفنلا  قالعالا  . 59 يدنوخآ . نسحم  همجرت  ینیما 
رفس . 63 یقایس . ریبد  دمحم  دیس  رتکد  شـشوک  هب  تیاده  یلقیدهم  هکم  همان  رفـس  . 62 يدیهش . رفعج  دمحم  دیس  رتکد  نایـشرع  . 61

دمحم ششوک  هب  . ) روپ نیزو  ردان  ششوک  هب  ورسخ  رصان  همانرفـس  . 64 یکباتا . زیورپ  همجرت  ریبج  نب  دمحا  نب  دـمحم  ریبج  نبا  همان 
ثدحم دمحا  قاشع  هاگداعیم  . 67 یناخ . دـمحم  اضریلع  هلبق  نایهار  اب  . 66 يرافغ . میهاربا  نیفیرـش  نیمرح  يامنهار  . 65 یقایس ) ریبد 

هرونم هنیدم  . 70 يراگدای . يدهملادبع  رتکد  دـییایب  هکم  هب  ام  اب  . 69 ینسح . ربکا  یلع  یحو  نیمزرس  نکاما  رد  يریـس  . 68 یناسارخ .
لوط رد  يوبن  فیرش  دجـسم  هعـسوت  ریمعت و  . 71 یقمـسو . هقیدص  همجرت  یفطـصم  یعمل  حـلاص  يرامعم  ثاریم  ینارمع و  تالوحت 
اـضر دیـس  یناسارخ  ییابع  دـمحم  ناریو  ياه  هنیجنگ  . 72 یتیآ . دـمحملادبع  همجرت  يراصنالا  رداقلادـبع  نسح  دـمحم  یجان  خـیرات 

يدقاو تاقبط  . 75 یسراف . همجرت  یسلجم  همالع  ریدغلا  . 74 يراختفا . دمحم  جح  همانگنهرف  لئاسم و  زا  يا  هدیزگ  . 73 بسن . ینیسح 
خیرات . 78 رهپـس . یقت  دمحم  ازریم  خیراوتلا  خسان  . 77 هدازدامع . مالسا ج 1  لصفم  خیرات  . 76 یناغماد . يودهم  دومحم  رتکد  همجرت 

يدوعسم بهذلا  جورم  . 80 مالک . رهاوج  یلع  همجرت  نادیز  یجرج  مالسا  ندمت  خیرات  . 79 یتیآ . میهاربا  دمحم  رتکد  مالسا -  ربمایپ 
همجرت يدوعـسم  فارـشالا  هیبنتلا و  . 82 یتـالحم . یلوسر  همجرت  یناهفـصا  جرفلاوبا  نییبلاـطلا -  لـتاقم  . 81 هدـنیاپ . مساقلاوبا  همجرت 

هلاسر . 86 يرهطم . یضترم  هقف  هقف ، لوصا  . 85 یناود . یلع  یباهو  هقرف  . 84 یمق . سابع  خیش  جاح  لامآلا  یهتنم  . 83 هدنیاپ . مساقلاوبا 
ماما . 88 راشفا . جریا  مامتها  هب  يرخطصا  میهاربا  قحـساوبا  کلامم  کلاسم و  . 87 يزاریـش . رازآ  یب  میظنت  همجرت و  ینیمخ  ماما  نیون 
ربکا یلع  هماـن  تفل  . 90 ینیـسح . دمحم  دیـس  یمالـسا  قوقح  رد  یلام  ياه  تازاجم  . 89 ینارهط . ینیسح  نیسح  دمحم  دیس  یـسانش 

.94 یـسیفن . ربکا  یلع  رتکد  یـسیفن  گـنهرف  . 93 حایـس . دـمحا  عماج  گنهرف  . 92 نیعم . دـمحم  رتکد  یـسراف  گـنهرف  . 91 ادخهد .
نیدـلا ثایغ  تاغللا  ثایغ  گـنهرف  . 96 يوتت . یندم  نیـسح  دیـشرلادبع  يدیـشر  گنهرف  . 95 داش .) ) هاشداپ دـمحم  جاردـننآ  گنهرف 
گنهرف . 99 يداجـس . رفعج  دیــس  رتـکد  یمالــسا  فراـعم  گـنهرف  . 98 يداجــس . رفعج  دیــس  رتـکد  موـلع  گـنهرف  . 97 يروـپمار .

ةریاد . 101 يداوج . دیـس  جاح  ردص  دمحا  عیـشت -  فراعملا  ةریاد  . 100 يدارم . رغصا  یلع  يراتخم  نیسح  دمحم  یهقف  تاحالطـصا 
جـح و همانگنهرف  . 103 و )...  ) بحاصم نیـسحمالغ  یـسراف  فراعملا  ةریاد  . 102 يدرونجب . يوسوم  مظاک  یمالـسا  گرزب  فراـعملا 
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دیـس فیراعم  فراعم و  . 105 یجتلم . يدهم  ادـخ  هناخ  هب  رفـس  زا  شیپ  ياه  ینتـسناد  گنهرف  . 104 يزیرهم . هطوبرم  نکاـما  هرمع و 
دمحم رتـکد  قوقح -  يژوـلونیمرت  رد  طوـسبم  . 107 یمق . یعقرب  ربـکا  یلع  دیـس  ناروشناد  ییاـمنهار  . 106 یتشد . ینیسح  یفطـصم 
هجوت ًافطل  جـح . تاقیم  ( 1) همانلصف . 110 تاعالطا . يرهـشمه و  همانزور  . 109 مالـسا . بتکم  همانهام  . 108 يدورگنل . يرفعج  رفعج 
تساک مک و  یب  لقن  ینعم  هب  عبنم  رکذ  . 3 دشاب . هدشن  رکذ  لماک  روط  هب  نآرق  هیآ  تسا  نکمم  هب 2 . دینک  عوجر  ك = ) . ) 1 دییامرف :

هب هک  يرگید  ددـعتم  عبانم  و  . 1 هدـش . طبـض  روسکم  یـسراف  لوادـت  هب  انب  هملک ، رخآ  رد  (ه ) لبق ام  فرح  . 4 دـشاب . یمن  عبنم  نآ  زا 
. تسا هدش  هراشا  نتم  رد  اهنآ  زا  یخرب 

ناهفصا هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زکرم  هرابرد 

لاوما و اب  هیآ 41 ) هبوت  هروس   ) َنوُـمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلـیبَس  یف  ْمُکِـسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَأـِب  اوُدِـهاج  میحرلا  نمحرلا  هللا  مسب 
هک ىاهدنب  دیامن  محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دییامن ؛ داهج  ادخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج 

ىزیچ هکنآ  ىب   ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما 
دلج ود  هصالخ  حرـش  همجرت و  - راحبلا ردانب  دننک  ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتـساک و  نآ  زا 
رهش هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب  راونالا ص 159  راحب 
لجع  ) رصع ماما  و  مالسلا ) هیلع   ) اضرلا یسوم  نب  یلع  ترـضح  صوصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبلها هب  یگدادلد  رد  هک  دندوب  ناهفـصا 

چیه هک  دش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا ) هجرف  یلاـعت  هللا 
يرجه لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاق  تاقیقحت  زکرم  دـنهد . یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دـشن و  شوماخ  نآ  غارچ  تقو 
بکرم یمیت  يزور  هنابش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  و  فیرشلا )  هرس  سدق   ) یماما نسح  دیس  جاح  هللا  تیآ  ترضح  فارشا  تحت  یـسمش 

زا عافد   : فادـها تسا . هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذـم ، فلتخم  ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناـگتخیهرف  زا 
هب تبـسن  مدرم  هماع  ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طـسب  هعیـش و  میرح 

داجیا اه  هنایار  هارمه و  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاـج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب 
، بالط نیققحم و  هب  یهد  سیورس  فراعم ، رشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب 

تهج مزال  عبانم  ندوب  سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاـقوا  ندرک  ینغ  هعلاـطم و  گـنهرف  شرتسگ 
نآ شخپ  رشن و  رد  يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرـشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهس 
رد ار  یناریا  یمالـسا  گنهرف  رـشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطـس  رد  ار  تاـناکما  قیرزت  رد  یعاـمتجا  تلادـع  یفرط  زا  دراـمگ و  تمه 
اب هارمه  هماـنهام  هوزج و  باـتک ، ناونع  اـه  هد  رـشن  پاـچ و  ( فـلا زکرم :  هدرتـسگ  ياـهتیلاعف  هلمج  زا  دیـشخب . تعرـس  ناـهج  حـطس 

دیلوت هارمهـس ج) نفلت  یـشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدـص  دـیلوت  یناوخباتک ب) هقباـسم  يرازگرب 
هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د) يرگـشدرگ و ... یبهذـم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدـعب ، هس  ياـه  هاگـشیامن 

تالوصحم دـیلوت  رگید ه) یبهذـم  تیاس  نیدـنچ  هارمه و  نفلت  ياـه  رازفا  مرن  ناـگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com
تالاوس هب  ییوگ  خـساپ  هناـماس  یملع  یناـبیتشپ  يزادـنا و  هار  يا و) هراوهاـم  ياـه  هکبـش  رد  شیاـمن  تهج  ینارنخـس و ...  یـشیامن ،

یتسد راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادـباسح ،  ياـه  متـسیس  یحارط  ز) طخ 2350524 )  ) يداقتعا یقـالخا و  یعرش ،
ياه هزوح  ماظع ، تاـیآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اـههد  اـب  يراـختفا  يراـکمه  ح) SMS و ... کـسویک ،  بو  ثوتولب ،

ناناوجون ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط) نارکمج و ...  دجـسم  دننام  یبهذم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ،
لاـس لوط  رد  يزاـجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياـه  هرود  مومع و  هژیو  یـشزومآ  ياـه  هرود  يرازگرب  هسلج ي) رد  هدـننک  تکرش 
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خیرات ناهفصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجـسم  /خ  ناهفـصا يزکرم : رتفد 
: لـیمیا  www.ghaemiyeh.com تیاـــــس : بو   10860152026 یلم :  هسانـــــــش   2373 تـــبث :  هرامــــش   1385 سیــسأت :
سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25  www.eslamshop.com یتنرتنیا : هاگشورف   Info@ghaemiyeh.com
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