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لئاسملا حیضوت 

باتک تاصخشم 

 - 1298 هللافطل ، یناگیاپلگ ، یفاص  هسانشرس : 
. یناگیاپلگ یفاص  هللافطل  ياواتف  اب  قباطم  لئاسملا /  حیضوت  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

[. 13 ، ] یناگیاپلگ یفاص  هللافطل  خیش  جاح  یمظعلا  هللاتیآ  ترضح  رتفد  مق : رشن :  تاصخشم 
608 ص. يرهاظ :  تاصخشم 

. متصش پاچ  تشاددای : 
. یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هللاتیآ  ترضح  لئاسملاحیضوت  هلاسر  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 

. یناگیاپلگ یفاص  یمظعلا  هللاتیآ  ترضح  لئاسملاحیضوت  هلاسر  دلج :  يور  ناونع 
هیلمع هلاسر  يرفعج --  هقف  عوضوم : 

یناگیاپلگ یفاص  یلع  خیش  جاح  یمظعلا  هللاتیآ  رتفد  هدوزفا :  هسانش 
BP 183/9/ص24ت9 1300ي هرگنک :  يدنب  هدر 

297/3422 ییوید :  يدنب  هدر 
2155808 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

همدقم

میحّرلا  نمحّرلا  هللامسب 

دهاشم ترایز  و  مالـسلا ، مهیلع  يده  همئا  هب  لسوت  زامن و  صوصخ  هب  تدابع ، اعد و  ادخ و  دای  زا  دینکن و  شومارف  هاگچـیه  ار  ادـخ 
. دیشاب راودیما  دنوادخ  ددم  کمک و  فطل و  هب  دیورب و  شیپ  لامک  تداعس و  يوس  هب  دیریگب ، ورین  هفّرشم ،

هللا تاولص  نیرهاط  همئا  يارب  نیتسار و  يوریپ  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  يارب  حلاص و  ياهدنب  لاعتم ، دنوادخ  يارب  دینک  یعس 
صلخم و هعیـش  ءادـفلا ، هل  نیملاعلا  حاورا  نسحلا  نب  ۀـجح  يدـهم ، ترـضح  رـصع ، یلو  رمالا و  بحاص  صوصخ  هب  نیعمجا ، مهیلع 

قوقح دیشاب ؛ نابرهم  راوخمغ و  يرهاوخ  ای  ردارب  تانمؤم  نینمؤم و  همه  يارب  و  نیما ، يرادساپ  نآرق  مالـسا و  يارب  یقیقح ، يزابرس 
هتـسارآ یمالـسا  همیرک  قالخا  هب  ار  دوخ  هک  نآ  نخـس  هاتوک  دـینک و  تیاعر  ار  املع  دـیتاسا و  ردام و  ردـپ و  قح  ًاصوصخم  ناگمه 

. دییامن مامتها  مدرم  جیاوح  ياضق  قلخ و  هب  یکین  رد  دیزاس و 
یفاص  هللا  فطل 

2 ص : لئاسملا ، حیضوت 

َو اًلیلَد  َو  ًارِـصان  َو  ًاِدئاق  َو  ًاِظفاحَو  ًاِیلَو  ٍۀَـعاس  ِّلُک  یف  َو  ِۀَـعاّسلا  ِهِذـه  یف  ِِهئابآ  یلَعَو  ِهیَلَع  َُکتاوَلَـص  ِنَسَْحلا  ِْنب  ِۀَّجُْحلا  َکِیلَِول  ْنُک  َّمُهّللا 
ُهَعِّتَُمت  َو  ًاعْوَط  َکَضْرأ  ُهَنِکُْست  یّتَح  ًانیَع 
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اًلیوَط اهیف 

3 ص : لئاسملا ، حیضوت 

میحَّرلا  نمْحَّرلا  ِهللاِمِْسب 

ِهللا ُۀَنَْعلَو  َنیِـضَرَألا ، یف  ِهللاُۀیَِقب  امیِـس  ال  َنیِرِهاَّطلا ، ِِهلآو  دَّمَُحم  ِِهتیَِرب  ِفَرْـشاَو  ِهِْقلَخ  ِریَخ  یلَع  ُمالَّسلاَو  ُةولَّصلاَو  َنیَِملاْعلا ، ِّبَر  ُدْـمَْحلا ِهللا 
. ِنیِّدلا ِمْوی  ِماِیق  یلإ  َنیِعَمْجأ  ْمِِهئادْعأ  یلَع 

لئاسملا  حیضوت  يهلاسر  نیا 

. تسا قباطم  ریقح  ياواتف  اب 

* دیلقت ماکحا  * 

یـسک هتفگ  لیلد ، نودب  ینعی  دیامن ، دیلقت  نید  لوصا  رد  دناوتیمن  و  دشاب ، لیلد  يور  زا  دیاب  نید  لوصا  هب  ناملـسم  هدیقع  هلأسم 1 .
ای دـیاب  نید  ماکحا  رد  و  تسا ، یفاک  وا  ندوبناملـسم  هب  مکح  رد  دـنک  ادـیپ  نیقی  ینید  دـیاقع  هب  ریغ  هتفگ  زا  رگا  یلو  دـنک ، لوبق  ار 

طایتحا هار  زا  ای  دیامن ، راتفر  وا  روتـسد  هب  ینعی  دنک ، دیلقت  دهتجم  زا  ای  دروآ ، تسد  هب  لیلد  يور  زا  ار  ماکحا  دناوتب  هک  دشاب  دـهتجم 
، دننادیم مارح  ار  یلمع  نیدهتجم  زا  ياهدع  رگا  اًلثم  تسا ، هداد  ماجنا  ار  دوخ  فیلکت  دنک  نیقی  هک  دیامن  لمع  دوخ  هفیظو  هب  يروط 

اجهب ار  نآ  دننادیم ، بحتسم  یـضعب  بجاو و  یـضعب  ار  یلمع  رگا  و  دهدن ، ماجنا  ار  لمع  نآ  تسین ، مارح  دنیوگیم  رگید  ياهدع  و 
. دنیامن دیلقت  دهتجم  زا  تسا  بجاو  دننک ، لمع  طایتحا  هب  دنناوتیمن  دنتسین و  دهتجم  هک  یناسک  سپ  دروآ .

لقاع و غلاب و  درم و  هک  درک  دیلقت  دیاب  يدهتجم  زا  و  نآ ، هب  لمع  هب  مازتلا  اب  تسا  دهتجم  ياوتف  نتفرگ  دای  ماکحا ، رد  دیلقت  هلأسم 2 .
اج هب  تسا  بجاو  وا  رب  هک  ار  ییاهراک  تلادع  هکلم  اب  هک  تسا  یـسک  لداع  و  دشاب ، لداع  هدنز و  هدازلالح و  یماما و  هدزاود  هعیش 

كرت تعاـطا و  هب  ار  ناـسنا  دـنک  راداو  هک  یتلاـح  زا  تسا  تراـبع  تلادـع  هکلم  و  دـنک ، كرت  تـسا  مارح  هـک  ار  ییاـهراک  دروآ و 
ار وا  یبوخ  دنسرپب ، ار  وا  لاح  دنراد  ترـشاعم  وا  اب  هک  یناسک  ای  وا  ناگیاسمه  ای  لحم  لها  زا  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  هناشن  و  تیـصعم ،

دیاب بجاو  طایتحا  ربانب  ریغ - ياوتف  اب  وا  ياوتف  تفلاخم  هب  ملع  تروص  رد  دنکیم - دیلقت  وا  زا  ناسنا  هک  يدهتجم  و  دنیامن ، قیدـصت 
هب دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  ردان  ذاش و  ملعا ، ياوتف  ای  دـشاب  طاـیتحا  اـب  قفاوم  ملعا  ریغ  ياوتف  هک  نآ  رگم  دـشابن  وا  زا  ملعا  ریغ ،

. دشاب رتداتسا  دوخ  نامز  ياهدهتجم  مامت  زا  ادخ  مکح  ندیمهف  رد  هک  یسک  ینعی  ملعا  و  دیامن ، لمع  تسا  طوحا  هک  یلوق 
: تخانش ناوتیم  هار  هس  زا  ار  ملعا  دهتجم و  هلأسم 3 .

. دسانشب ار  ملعا  دهتجم و  دناوتب  دشاب و  ملع  لها  زا  هک  نآ  لثم  دنک ، نیقی  ناسنا  دوخ  هک  نآ  لوا 
طرش هب  دننک  قیدصت  ار  یسک  ندوبملعا  ای  ندوبدهتجم  دنهد ، صیخـشت  ار  ملعا  دهتجم و  دنناوتیم  هک  لداع  ملاع  رفن  ود  هک  نآ  مود 

اب رگید  لداع  ملاع  رفن  ود  هک  نآ 
4 ص : لئاسملا ، حیضوت 
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. دنیامنن تفلاخم  نانآ  هتفگ 
ای ندوبدهتجم  دوشیم ، ادیپ  نانیمطا  نانآ  هتفگ  زا  و  دنهد ، صیخـشت  ار  ملعا  دـهتجم و  دـنناوتیم  هک  ملع  لها  زا  ياهدـع  هک  نآ  موس 

. دننک قیدصت  ار  یسک  ندوبملعا 
تفلاخم ای  دشاب  هتـشادن  وا  زا  نارگید  ندوبملعا  هب  نیقی  هک  دنک  دـیلقت  یـسک  زا  دـناوتیم  دـشاب ، لکـشم  ملعا  نتخانـش  رگا  هلأسم 4 .

دیلقت نانآ  زا  یکی  زا  دیاب  دنـشاب ، يواسم  رگیدکی  اب  نارگید و  زا  ملعا  وا  رظن  رد  رفن  دنچ  رگا  و  دـشابن ؛ مولعم  ملعا  ياوتف  اب  وا  ياوتف 
. دنک دیلقت  وا  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  دشاب ، رتراکزیهرپ  یکی  هچنانچ  یلو  دنک ،

: دراد هار  راهچ  دهتجم ، روتسد  ینعی  يوتف  ندروآ  تسد  هب  هلأسم 5 .
. دهتجم دوخ  زا  ندینش  لوا 

. لداع رفن  ود  زا  ندینش  مود 
. دراد نانیمطا  وا  هتفگ  هب  ناسنا  هک  یسک  زا  ندینش  موس 

. دشاب هتشاد  نانیمطا  هلاسر  نآ  یتسرد  هب  ناسنا  هک  یتروص  رد  دهتجم ، هلاسر  رد  ندید  مراهچ 
لامتحا رگا  و  دیامن ، لمع  هدش  هتـشون  هلاسر  رد  هچنآ  هب  دـناوتیم  تسا ، هدـش  ضوع  دـهتجم  ياوتف  هک  دـنکن  نیقی  ناسنا  ات  هلأسم 6 .

. تسین مزال  وجتسج  هدش  ضوع  وا  ياوتف  هک  دهد 
دهتجم ياوتف  هب  هلأسم  نآ  رد  دناوتیمن  طایتحا  ربانب  دنکیم ، دیلقت  وا  زا  هک  یـسک  دهد ، يوتف  ياهلأسم  رد  ملعا  دـهتجم  رگا  هلأسم 7 .
تعکر رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  دیامرفب  اًلثم  دوش ، لمع  روطنالف  هک  تسا  نآ  طایتحا  دیامرفب  دهدن و  يوتف  رگا  یلو  دنک ، لمع  رگید 

، طایتحا نیا  هب  ای  دیاب  دلقم  دنیوگب ، ُرَبْکا » ُهللاَو  ُهللا  اَّلإ  َهلِإ  الو  ُدْمَْحلاَو ِهللا  ِهللا  َناْحبُس   » ینعی هعبرا  تاحیبست  هبترم  هس  زامن ، مراهچ  موس و 
ياهدـهتجم زا  رتمک و  ملعا  دـهتجم  زا  وا  ملع  هک  يدـهتجم  ياوتف  هب  ای  دـیوگب ، هبترم  هس  دـنک و  لمع  دـنیوگیم  شبجاو  طاـیتحا  هک 

دهتجم رگا  تسا  نینچمه  و  دـیوگب . هبترم  کی  دـناوتیم  دـنادب ، یفاک  ار  نتفگ  هبترم  کی  وا  رگا  سپ  دـیامن . لمع  تسا  رتشیب  رگید 
. تسا لاکشا  لحم  ای  لمأت  لحم  هلأسم  دیامرفب  ملعا 

موس و تعکر  رد  ندـناوختاحیبست  هبترم  کی  دـیامرفب  اًلثم  دـنک ، طاـیتحا  ياهلأـسم  رد  يوتف  ناـیب  زا  دـعب  ملعا  دـهتجم  رگا  هلأسم 8 .
تسا  نیا  طایتحا  هچرگا  دنکیم  تیافک  مراهچ 

5 ص : لئاسملا ، حیضوت 
طایتحا نیا  دناوخب و  هبترم  هس  هدومن ، طایتحا  تیاعر  دناوتیم  دنک و  افتکا  هبترم  کی  ندناوخ  هب  دناوتیم  دلقم  دنناوخب ، هبترم  هس  هک 

. دنیوگ بحتسم  طایتحا  ار 
ياوتف هب  ياهلأسم  رد  هک  یـسک  یلو  دنک ، دیلقت  هدنز  دهتجم  زا  دیاب  دورب  ایند  زا  دنکیم ، دیلقت  وا  زا  ناسنا  هک  يدـهتجم  رگا  هلأسم 9 .
دهتجم ياوتف  هب  هلأسم  نآ  رد  دهتجم  نآ  ندرم  زا  دعب  رگا  دشاب ، هدـش  نآ  هب  لمع  هب  مزتلم  هتفرگ و  دای  ار  نآ  ای  هدرک  لمع  يدـهتجم 
لئاسم ریاس  رد  وا  دیلقت  رب  اقب  زاوج  هکلب  دشاب ، یقاب  هتفر  ایند  زا  هک  يدهتجم  ياوتف  هب  هلأسم  نآ  رد  دناوتیم  دشاب ، هدرکن  راتفر  هدـنز 

رگا هکنانچ  تسا  بجاو  طایتحا  ربانب  وا  دیلقت  رب  اقب  دشاب ، یح  زا  ملعا  هدرکیم  دیلقت  وا  زا  هک  یتیم  دهتجم  رگا  یلو  تسین . دـیعب  زین 
. تسا بجاو  یح  هب  لودع  دشاب ، ملعا  تیم  زا  یح  دهتجم 

هرابود دیامن ، راتفر  هدنز  دهتجم  ياوتف  هب  هلأسم  نامه  رد  وا  ندرم  زا  دعب  و  دـنک ، لمع  يدـهتجم  ياوتف  هب  ياهلأسم  رد  رگا  هلأسم 10 .
طایتحا و  دـهدن ، يوتف  ياهلأسم  رد  هدـنز  دـهتجم  رگا  یلو  دـهد ، ماجنا  تسا  هتفر  ایند  زا  هک  يدـهتجم  ياوتف  قباـطم  ار  نآ  دـناوتیمن 

نتفگ يدهتجم  رگا  اًلثم  دیامن ، لمع  هتفر  ایند  زا  هک  يدهتجم  ياوتف  هب  دناوتیم  هرابود  دنک ، لمع  طایتحا  نآ  هب  یتدم  دـلقم  دـیامن و 
روتـسد نیا  هب  یتدم  دلقم  و  دنادب ، یفاک  زامن  مراهچ  موس و  تعکر  رد  ار  ُرَبْکا » ُهللا  َو  ُهللا  اَّلإ  َهلِإ  الو  ُدْـمَْحلاَو ِهللا  ِهللا  َناْحبُـس   » هبترم کی 

لئاسملا www.Ghaemiyeh.comحیضوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 23 

http://www.ghaemiyeh.com


طایتحا نیا  هب  یتدـم  دـلقم  دـنادب و  نتفگ  هبترم  هس  رد  ار  بجاو  طایتحا  هدـنز  دـهتجم  نآ  هچنانچ  دـیوگب ، هبترم  کی  دـیامن و  لمع 
. دیوگب هبترم  کی  ددرگرب و  هتفر  ایند  زا  هک  يدهتجم  ياوتف  هب  دناوتیم  هرابود  دیوگب ، هبترم  هس  دنک و  لمع 

. دریگب دای  تسا  بجاو  دراد  جایتحا  اهنآ  هب  ًابلاغ  ناسنا  هک  ار  یلئاسم  هلأسم 11 .
ياوتف اـی  دـشابن  مولعم  ملعا  اـب  ملعاریغ  ياوتف  تفلاـخم  رگا  دـنادن ، ار  ملعا  ياوـتف  هک  دـیآ  شیپ  ياهلأـسم  ناـسنا  يارب  رگا  هلأسم 12 .

. دهد ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  طایتحا  يور  زا  دناوتیم  دنک و  عوجر  ملعاریغ  هب  دناوتیم  دشاب ، طایتحا  اب  قفاوم  ملعاریغ 
يوتف هک  دهد  ربخ  وا  هب  تسین  مزال  دوش  ضوع  دهتجم  نآ  ياوتف  هچنانچ  دیوگب ، يرگید  هب  ار  يدهتجم  ياوتف  یـسک  رگا  هلأسم 13 .

. دنک فرطرب  ار  هابتشا  دیاب  دشاب  نکمم  هک  یتروص  رد  هدرک ، هابتشا  دمهفب  يوتف  نتفگ  زا  دعب  رگا  یلو  تسا ؛ هدش  ضوع 
هب هدوب  يدابع  رگاو  دشاب ، هدش  ماجنا  عقاو  اب  قباطم  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  دنک ، لمع  دیلقت  نودب  یتدم  فلکم  رگا  هلأسم 14 .

عقاو اب  قباطم  هک  دنک  ادیپ  ملع  دعب  ای  هک  تسا  نیا  عقاو  اب  نآ  ندشقباطم  ندروآ  تسد  هب  هار  و  دشاب ، هدروآ  اج  هب  ار  نآ  تبرق  دصق 
. دشاب هدش  عقاو  تسوا  زا  دیلقت  شاهفیظو  اًلعف  هک  يدهتجم  ياوتف  قباطم  هک  نآ  ای  هدوب 

6 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* تراهط ماکحا  * 

فاضم قلطم و  بآ  * 

هراشا

يزیچ اب  ای  بالگ ، هناودـنه و  بآ  لثم  دـنریگب ، يزیچ  زا  ار  نآ  هک  تسا  یبآ  فاضم ، بآ  فاضم : اـی  تسا  قلطم  اـی  بآ  هلأسم 15 .
نآ و  تسا ، قلطم  بآ  اهنیا  ریغ  و  دنیوگن ، بآ  نآ  هب  رگید  هک  دوش  طولخم  نآ  دننام  لِگ و  اب  يردق  هب  هک  یبآ  لثم  دـشاب ، طولخم 

: تسا مسق  جنپ  رب 
. رُک بآ  لوا 

. لیلق بآ  مود 
. يراج بآ  موس 

. ناراب بآ  مراهچ 
. هاچ بآ  مجنپ 

رُک بآ  . 1

رپ ار  فرظ  نآ  دـنزیرب ، دـشاب  بجو  هس  کـی  ره  نآ  قمع  ضرع و  لوـط و  هک  یفرظ  رد  رگا  هک  تسا  یبآ  رادـقم  رُک  بآ  هلأسم 16 .
. تسا رتمک  لاقثم  تسیب  زیربت ، نم  تشه  تسیب و  دص و  زا  نآ  نزو  و  دشاب ، مین  بجو و  هس  نآ  دُعب  ره  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دنک .

7 ص : لئاسملا ، حیضوت 
وب بآ ، نآ  هچنانچ  دسرب ، رُک  بآ  هب  سجن  سابل  دننام  تسا ، هدـش  سجن  هک  يزیچ  ای  نوخ  لوب و  دـننام  سجن ، نیع  رگا  هلأسم 17 .

. دوشیمن سجن  دنکن  رییغت  رگا  و  دوشیم ، سجن  دریگب ، ار  تساجن  هزم  ای  گنر  ای 
. دوشیمن سجن  دنک ، رییغت  تساجن  ریغ  هطساو  هب  رُک  بآ  يوب  رگا  هلأسم 18 .

هچنانچ دـهد ، رییغت  ار  نآ  زا  یتمـسق  هزم  ای  گنر  اـی  وب  دـسرب و  تسا  رُک  زا  رتشیب  هک  یبآ  هب  نوخ  دـننام  سجن ، نیع  رگا  هلأسم 19 .
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ای گنر  ای  وب  هک  يرادقم  طقف  دشاب ، رتشیب  ای  رُک  هزادنا  هب  رگا  و  دوشیم ، سجن  بآ  مامت  دشاب ، رُک  زا  رتمک  هدرکن  رییغت  هک  يرادـقم 
. تسا سجن  هدرک  رییغت  نآ  هزم 

كاـپ ار  نآ  دزیرب ، سجن  بآ  يور  هرطق  هرطق  رگا  یلو  دـنکیم ، كاـپ  ار  سجن  بآ  دـشاب ، رُک  هـب  لـصتم  رگا  هراوـف  بآ  هلأسم 20 .
بجاو طایتحا  ربانب  و  دوش ، لصتم  سجن  بآ  هب  ندـش ، هرطق  هرطق  زا  لـبق  نآ  بآ  اـت  دـنریگب  هراوف  يور  يزیچ  هکنآ  رگم  دـنکیمن ،

. ددرگ طولخم  سجن  بآ  نآ  اب  هراوف  بآ  دیاب 
ای وـب  دـشاب و  رُک  هب  لـصتم  رگا  دزیریم  زیچ  نآ  زا  هک  یبآ  دـنیوشب ، تسا  رُک  هب  لـصتم  هـک  يریـش  ریز  ار  سجن  زیچ  رگا  هلأسم 21 .

. تسا كاپ  دشابن ، نآ  رد  مه  تساجن  نیع  دشاب و  هتفرگن  تساجن  هزم  ای  گنر 
زا ردق  ره  و  دوشیم ، سجن  دسرب  نآ  هب  تساجن  هچنانچ  دشابن ، رُک  ردـق  هب  نآ  یقاب  ددـنبب و  خـی  رُک  بآ  زا  يرادـقم  رگا  هلأسم 22 .

. تسا سجن  دوش  بآ  مه  خی 
، دنکیم كاپ  ار  تساجن  ینعی  تسا ، رُک  بآ  لثم  هن ، ای  هدش  رتمک  رُک  زا  دـنک  کش  ناسنا  رگا  هدوب ، رُک  هزادـنا  هب  هک  یبآ  هلأسم 23 .
رُک بآ  مکح  هن ، ای  هدش  رُک  رادقم  هب  دراد  کش  ناسنا  هدوب و  رُک  زا  رتمک  هک  یبآ  و  دوشیمن . سجن  دـسرب  نآ  هب  مه  یتساجن  رگا  و 

. درادن ار 
: دوشیم تباث  هار  ود  هب  بآ  ندوب  رُک  هلأسم 24 .
. دنک ادیپ  نانیمطا  ای  نیقی  ناسنا  دوخ  هک  نآ  لوا 

. دنهد ربخ  لداع  درم  ود  هک  نآ  مود 

لیلق بآ  . 2

. دشاب رتمک  رُک  زا  دشوجن و  نیمز  زا  هک  تسا  یبآ  لیلق  بآ  هلأسم 25 .
8 ص : لئاسملا ، حیضوت 

سجن زیچ  يور  راـشف  اـب  ـالاب  زا  رگا  یلو  دوشیم . سجن  دـسرب ، نآ  هب  سجن  زیچ  اـی  دزیرب  سجن  زیچ  يور  لـیلق  بآ  رگا  هلأسم 26 .
. دشابیم كاپ  تسا  نآ  زا  رتالاب  هچ  ره  سجن و  دسریم ، زیچ  نآ  هب  هک  يرادقم  دزیرب ،

یلیلق بآ  و  تسا ، سجن  ددرگ  ادـج  نآ  زا  دوـش و  هتخیر  سجن  زیچ  يور  تساـجن  نیع  ندرکفرطرب  يارب  هـک  یلیلق  بآ  هلأسم 27 .
كاپ دوشیم ، كاپ  لحم  نآ  زا  دعب  دوشیم و  ادج  نآ  زا  دنزیریم و  نآ  يور  ندیشکبآ  يارب  تساجن  نیع  ندشفرطرب  زا  دعب  هک 

: تسا كاپ  طرش  جنپ  اب  دنیوشیم  ار  طئاغ  لوب و  جرخم  نآ  اب  هک  یبآ  و  تسا ،
. دشاب هتفرگن  تساجن  هزم  ای  گنر  ای  وب  هکنآ  لوا 

. دشاب هدیسرن  نآ  هب  جراخ  زا  یتساجن  مود 
. دشاب هدماین  نوریب  طئاغ  ای  لوب  اب  نوخ  لثم  يرگید ، تساجن  موس 

. دشابن ادیپ  بآ  رد  طئاغ  ياههرذ  مراهچ 
. دشاب هدیسرن  جرخم  فارطا  هب  تساجن  لومعم  رادقم  زا  رتشیب  مجنپ :

يراج بآ  . 3

. تانق همشچ و  بآ  دننام  دشاب ، هتشاد  نایرج  دشوجب و  نیمز  زا  هک  تسا  یبآ  يراج  بآ  هلأسم 28 .
رییغت تساجن  هطـساو  هب  نآ  هزم  ای  گنر  ای  وب  یتقو  ات  دسرب ، نآ  هب  تساجن  هچنانچ  دـشاب ، رُک  زا  رتمک  هچ  رگا  يراج  بآ  هلأسم 29 .
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. تسا كاپ  هدرکن 
و تسا . سجن  هدرک  رییغت  تساجن  هطـساو  هب  شاهزم  ای  گنر  اـی  وب  هک  نآ  زا  يرادـقم  دـسرب ، يراـج  بآ  هب  یتساـجن  رگا  هلأسم 30 .

یبآ هطـساو  هب  ای  دشاب  رُک  هزادـنا  هب  رگا  رهن ، رگید  ياهبآ  و  تسا . كاپ  دـشاب  رُک  زا  رتمک  هچ  رگا  تسا  همـشچ  هب  لصتم  هک  یفرط 
. تسا سجن  هن  رگ  كاپ و  دشاب ، لصتم  همشچ  فرط  بآ  هب  هدرکن  رییغت  هک 

رگا ینعی  دراد ، يراج  بآ  مکح  دـشوجیم ، زاب  دـنرادرب  نآ  زا  رگا  هک  تسا  يروط  یلو  تسین  يراـج  هک  ياهمـشچ  بآ  هلأسم 31 .
. تسا كاپ  هدرکن ، رییغت  تساجن  هطساو  هب  نآ  هزم  ای  گنر  ای  وب  هک  یتقو  ات  دسرب ، نآ  هب  تساجن 

. دراد ار  يراج  بآ  مکح  تسا ، يراج  بآ  هب  لصتم  هداتسیا و  رهن  رانک  هک  یبآ  هلأسم 32 .
9 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ار يراج  بآ  مکح  دـشوجیم  هک  یتقو  طقف  دـتفایم ، شـشوج  زا  ناتـسبات  رد  دـشوجیم و  ناتـسمز  رد  اًلثم  هک  ياهمـشچ  هلأسم 33 .
. دراد

بآ لثم  دـشاب ، لـصتم  تسا  رُک  هزادـنا  هب  نآ  بآ  هک  ياهنیزخ  هب  هچناـنچ  دـشاب ، رُک  زا  رتمک  هچ  رگا  ماـمح  ضوح  بآ  هلأسم 34 .
. تسا يراج 

. تسا يراج  بآ  لثم  دشاب  رُک  هب  لصتم  رگا  دزیریم  اهشود  اهریش و  زا  هک  تارامع  مامح و  ياههلول  بآ  هلأسم 35 .
، دوشیم سجن  دسرب  نآ  هب  تساجن  دشاب و  رُک  زا  رتمک  هچنانچ  دـشوجیمن ، نیمز  زا  یلو  دراد  نایرج  نیمز  يور  هک  یبآ  هلأسم 36 .

مه الاب  هب  نییاپ  زا  راشف  اب  رگا  و  دوشیمن . سجن  نآ  يالاب  دـسرب  نآ  نییاپ  هب  تساجن  هچنانچ  دزیرب ، نییاپ  هب  راشف  اب  ـالاب  زا  رگا  اـما 
. دوشیمن سجن  نآ  نییاپ  دسرب  یسجن  زیچ  نآ ، يالاب  هب  رگا  هراوف ، لثم  دشاب ،

ناراب بآ  . 4

رد و  دوشیم . كاپ  دـسرب  نآ  هب  ناراب  هک  ییاج  درابب ، ناراب  هبترم  کـی  تسین  نآ  رد  تساـجن  نیع  هک  یـسجن  زیچ  هب  رگا  هلأسم 37 .
درابیم و ناراب  دنیوگب  هک  دشاب  يروط  دیاب  هکلب  درادن ، هدیاف  هرطق  هس  ود  ندیراب  یلو  تسین . مزال  راشف  اهنیا  دـننام  سابل و  شرف و 

هبترم کی  سپـس  دوش و  لامكاخ  لوا  هک  تسا  نیا  يوقا  دشاب ، هدش  سجن  گس  غولو  هب  فرظ  رگا  و  دراد . نایرج  تخـس  نیمز  رد 
. دوش هتسش  ناراب  بآ  اب  هبترم  ود  هک  تسا  نیا  مزال  طایتحا  هچ  رگا  دوش  كاپ  ات  دنراذگب  ناراب  ریز  رد 

هزم ای  گنر  ای  وب  و  دـشابن ، نآ  هارمه  تساـجن  نیع  هچناـنچ  دـنک ، حـشرت  رگید  ياـج  هب  دراـبب و  سجن  نیع  هب  ناراـب  رگا  هلأسم 38 .
گنر ای  وب  هکنآ  ای  دشاب ، نآ  رد  نوخ  ياههرذ  هچنانچ  دنک ، حشرت  درابب و  نوخ  رب  ناراب  رگا  سپ  تسا . كاپ  دـشاب  هتفرگن  تساجن 

. دشابیم سجن  دشاب  هتفرگ  نوخ  هزم  ای 
زا هدیـسر و  سجن  زیچ  هب  هک  یبآ  درابیم ، ماب  هب  ناراب  یتقو  ات  دـشاب ، تساجن  نیع  نآ  ماب  يور  اـی  تراـمع  فقـس  رب  رگا  هلأسم 39 .

سجن تسا ، هدیـسر  سجن  زیچ  هب  دزیریم  هک  یبآ  دـشاب  مولعم  رگا  ناراب  ندـشعطق  زا  دـعب  و  تسا ، كاـپ  دزیریم  نادواـن  اـی  فقس 
. دشابیم

يراج  نیمز  رب  ناراب  رگا  و  دوشیم . كاپ  درابب  نآ  رب  ناراب  هک  یسجن  نیمز  هلأسم 40 .
10 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دنکیم كاپ  زین  ار  نآ  دسرب ، تسا  فقس  ریز  هک  یسجن  ياج  هب  ندیراب  لاح  رد  دوش و 
كاپ دوش  لصاح  نآ  يازجا  مامت  هب  قالطا  فصو  هب  ناراب  ندیـسر  هب  ملع  دوش و  لگ  ناراـب  هطـساو  هب  هک  یـسجن  كاـخ  هلأسم 41 .

. تسا لکشم  نآ  هب  ملع  لوصح  یلو  تسا ،
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نآ رد  ار  یـسجن  زیچ  دیآیم ، ناراب  هک  یعقوم  هچنانچ  دـشاب ، رُک  زا  رتمک  هچ  رگا  دوش ، عمج  ییاج  رد  ناراب  بآ  هاگ  ره  هلأسم 42 .
. دوشیم كاپ  سجن  زیچ  نآ  دریگن ، تساجن  هزم  ای  گنر  ای  وب  بآ ، دنیوشب و 

دوشیمن و سجن  شرف  دـسرب ، سجن  نیمز  هب  ندـیراب  لاح  رد  درابب و  ناراب  تسا  سجن  نیمز  يور  هک  یکاـپ  شرف  رب  رگا  هلأسم 43 .
. ددرگیم كاپ  مه  نیمز 

نآ هب  تساجن  ندیـسر  اب  ناراب ، ندـشعطق  زا  سپ  دـشاب ، رُک  زا  رتمک  دوش و  عمج  یلادوگ  رد  رگید  بآ  اـی  ناراـب  بآ  رگا  هلأسم 44 .
. دوشیم سجن 

هاچ بآ  . 5

هب نآ  هزم  ای  گنر  ای  وب  یتقو  ات  دسرب ، نآ  هب  تساجن  هچنانچ  دشاب ، رُک  زا  رتمک  هچ  رگا  دشوجیم  نیمز  زا  هک  یهاچ  بآ  هلأسم 45 .
لـصفم ياهباتک  رد  هک  يرادـقم  اهتساجن ، زا  یـضعب  ندیـسر  زا  سپ  تسا  بحتـسم  یلو  تسا ، كاپ  هدرکن  رییغت  تساجن  هطـساو 

. دنشکب نآ  بآ  زا  هدش  هتفگ 
طایتحا ربانب  دورب ، نیب  زا  هاـچ  بآ  رییغت  هچناـنچ  دـهد ، رییغت  ار  نآ  بآ  هزم  اـی  گـنر  اـی  وب  دزیرب و  هاـچ  رد  یتساـجن  رگا  هلأسم 46 .

. ددرگ طولخم  دشوجیم  هاچ  زا  هک  یبآ  اب  هک  دوشیم  كاپ  یعقوم  بجاو 

اهبآ ماکحا 

هراشا

. تسا لطاب  نآ  اب  مه  لسغ  وضو و  دنکیمن ، كاپ  ار  سجن  زیچ  دش - هتفگ  نآ  ینعم  هک  فاضم - بآ  هلأسم 47 .
ریغ دایز  فاضم  بآ  ندـشسجن  یلب ، دوشیم . سجن  دـسرب  نآ  هب  تساـجن  ياهرذ  رگا  دـشاب ، داـیز  ردـق  ره  فاـضم  بآ  هلأسم 48 .

هک يرادـقم  دزیرب ، سجن  زیچ  يور  راشف  اب  الاب  زا  هک  یفاضم  بآ  و  تسا . لمأت  لحم  تفن  ياههاچ  لثم  يرگید ، عیاـم  ره  فراـعتم و 
زیچ هب 

11 ص : لئاسملا ، حیضوت 
هب هچنآ  دنزیرب ، سجن  تسد  يور  نادبالگ  زا  ار  بالگ  رگا  اًلثم  دشابیم ، كاپ  تسا  نآ  زا  رتالاب  هک  يرادقم  و  سجن ، هدیسر  سجن 

هطساو هب  نییاپ  دیآ ، نوریب  راشف  اب  الاب  هب  نییاپ  زا  هراوف  لثم  رگا  نینچمه  و  تسا ، كاپ  هدیسرن  تسد  هب  هچنآ  و  سجن ، هدیـسر  تسد 
. دوشیمن سجن  الاب  ندشسجن 

. دوشیم كاپ  دنیوگن  نآ  هب  فاضم  بآ  رگید  هک  دوش  طولخم  يراج  ای  رُک  بآ  اب  يروط  سجن  فاضم  بآ  رگا  هلأسم 49 .
وضو و و  دـنکیم ، كاـپ  ار  سجن  زیچ  ینعی  تسا ، قلطم  بآ  لـثم  هن ، اـی  هدـش  فاـضم  تسین  مولعم  هدوب و  قلطم  هک  یبآ  هلأسم 50 .

كاپ ار  سجن  زیچ  ینعی  تسا ، فاضم  بآ  لثم  هن ، ای  هدش  قلطم  تسین  مولعم  هدوب و  فاضم  هک  یبآ  و  تسا . حیحـص  نآ  اب  مه  لسغ 
. تسا لطاب  نآ  اب  مه  لسغ  وضو و  و  دنکیمن ،

وضو و و  دنکیمن ، كاپ  ار  تساجن  هدوب ، فاضم  ای  قلطم  اًلبق  هک  تسین  مولعم  فاضم و  ای  تسا  قلطم  تسین  مولعم  هکیبآ  هلأسم 51 .
. دوشیمن نآ  ندوبسجن  هب  مکح  دسرب ، نآ  هب  تساجن  دشاب و  رتشیب  ای  رُک  هزادنا  هب  رگا  یلو  تسا ؛ لطاب  نآ  اب  مه  لسغ 

سجن دشاب  يراج  ای  رُک  هچ  رگا  دهد ، رییغت  ار  نآ  هزم  ای  گنر  ای  وب  دـسرب و  نآ  هب  لوب  نوخ و  لثم  تساجن ، نیع  هک  یبآ  هلأسم 52 .
يوب تسا  بآ  يولهپ  هک  يرادرم  اًلثم  دوش ، ضوع  تسا  بآ  نوریب  هک  یتساجن  هطـساو  هب  بآ  هزم  اـی  گـنر  اـی  وب  رگا  یلو  دوشیم ؛
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. دوشیمن سجن  دهد  رییغت  ار  نآ 
لـصتم يراج  ای  رُک  هب  هچنانچ  هداد ، رییغت  ار  نآ  هزم  ای  گنر  ای  وب  هتخیر و  نآ  رد  لوب  نوخ و  لثم  تساـجن ، نیع  هک  یبآ  هلأسم 53 .

نیب زا  نآ  رییغت  دوش و  يراج  نآ  رد  ندـیراب  لاح  رد  نادوان  زا  ناراب  بآ  ای  دزیرب ، نآ  رد  ار  ناراب  داب  ای  دراـبب ، نآ  رب  ناراـب  اـی  دوش ،
. ددرگ طولخم  نآ  اب  ندیراب  لاح  رد  ناراب  ای  يراج  ای  رُک  بآ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  یلو  دوشیم ؛ كاپ  دورب 

. تسا كاپ  دزیریم  نآ  زا  ندروآنوریب  زا  دعب  هک  یبآ  دنشکب ، بآ  يراج  ای  رُک  رد  ار  یسجن  زیچ  رگا  هلأسم 54 .
تراهط  هب  موکحم  هن ، ای  دشاب  هدش  سجن  تسین  مولعم  هدوب و  كاپ  هک  یبآ  هلأسم 55 .

12 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. تسا تساجن  هب  موکحم  هن ، ای  هدش  كاپ  تسین  مولعم  هدوب و  سجن  هک  یبآ  و  تسا ؛

نآ ندروخ  كاپ و  تشوگمارح ، تاناویح  هدروخمین  و  تسا ، مارح  نآ  ندروخ  و  سجن ، رفاک  كوخ و  گـس و  هدروخمین  هلأسم 56 .
. دشابیم هورکم 

یلخت ماکحا  * 

ندرک طئاغ  لوب و 

مرحم وا  اب  ردام  رهاوخ و  لثم  هچ  رگا  دـنفلکم  هک  یناـسک  زا  ار  دوخ  تروع  رگید ، عقاوم  یلخت و  تقو  ناـسنا  تسا  بجاو  هلأسم 57 .
زا ار  دوخ  تروع  تسین  مزـال  رهوـش  نز و  یلو  دـناشوپب ، دـنمهفیم  ار  دـب  بوـخ و  هک  زیمم  ياـههچب  هناوـید و  زا  نینچمه  و  دنـشاب ،

. دنناشوپب رگیدکی 
. تسا یفاک  دناشوپب  ار  نآ  مه  تسد  اب  اًلثم  رگا  دناشوپب و  ار  دوخ  تروع  یصوصخم  زیچ  اب  تسین  مزال  هلأسم 58 .

. دشابن هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  اهوناز  هنیس و  مکش و  ینعی  ندب ، يولج  فرط  دیاب  یلخت  عقوم  هلأسم 59 .
رگا و  دنکیمن ، تیافک  دنادرگب  هلبق  زا  ار  تروع  دشاب و  هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  یسک  ندب  يولج  فرط  یلخت  عقوم  رگا  هلأسم 60 .

. دیامنن هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  ار  تروع  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشابن ، هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  وا  ندب  يولج 
جرخم ریهطت  عقوم  و  دوشیم - هتفگ  ًادعب  نآ  ماکحا  هک  ءاربتـسا - عقوم  رد  ندـب  يولج  فرط  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هلأسم 61 .

. دشابن هلبق  هب  تشپ  هلبق و  هب  ور  طئاغ ، لوب و 
راچان رگید  هار  زا  رگا  زین  و  درادن ؛ لاکشا  دنیـشنب ، هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  دوش  روبجم  دنیبن  ار  وا  مرحمان  هکنآ  يارب  رگا  هلأسم 62 .

. درادن یعنام  دنیشنب ، هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  هک  دشاب 
زا يریگولج  دنیشنب ، هچب  دوخ  رگا  یلو  دنناشنن  هلبق  هب  تشپ  ای  هلبق  هب  ور  یلخت  تقو  رد  ار  هچب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 63 .

. تسین بجاو  وا 
: تسا مارح  یلخت  اج  راهچ  رد  هلأسم 64 .

13 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دنشاب هدادن  هزاجا  شنابحاص  هک  یتروص  رد  تسب ، نب  ياههچوک  رد  لوا 

. تسا هدادن  یلخت  هزاجا  هک  یسک  کلم  رد  مود 
. اههسردم زا  یضعب  لثم  تسا ، هدش  فقو  یصوصخم  هدع  يارب  هک  ییاج  رد  موس 

. دشاب نانآ  هب  یمارتحایب  هک  یتروص  رد  نینمؤم  ربق  يور  مراهچ 
: دوشیم كاپ  بآ  اب  طقف  طئاغ  جرخم  تروص  هس  رد  هلأسم 65 .
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. دشاب هدمآ  نوریب  نوخ  لثم  يرگید ، تساجن  طئاغ  اب  هک  نآ  لوا 
. دشاب هدیسر  طئاغ  جرخم  هب  جراخ  زا  یتساجن  هک  نآ  مود 

. دشاب هدش  هدولآ  لومعم  رادقم  زا  رتشیب  جرخم  فارطا  هک  نآ  موس 
كاپ اهنیا  دننام  گنس و  هچراپ و  اب  دوشیم  هتفگ  ًادعب  هک  يروتسد  هب  ای  تسـش و  بآ  اب  ار  جرخم  دوشیم  تروص  هس  نیا  ریغ  رد  و 

. تسا رتهب  بآ  اب  نتسش  هچ  رگا  درک ،
یلو تسا ، یفاک  دنیوشب  هبترم  کی  لوب  ندشفرط  رب  زا  دعب  رگا  يراج  رُک و  رد  و  دوشیمن ؛ كاپ  بآ ، ریغ  اب  لوب  جرخم  هلأسم 66 .

. دوش هتسش  هبترم  هس  تسا  رتهب  و  تسش ، هبترم  ود  دیاب  طایتحا  ربانب  لیلق  بآ  اب 
رگا و  درادن ، یعنام  نآ  يوب  گنر و  ندنامیقاب  یلو  دنامن ، نآ  رد  طئاغ  زا  يزیچ  دـیاب  دـنیوشب ، بآ  اب  ار  طئاغ  جرخم  رگا  هلأسم 67 .

. تسین مزال  نتسش  هرابود  دنامن ، نآ  رد  طئاغ  زا  ياهرذ  هک  دوش  هتسش  يروط  لوا  هعفد  رد 
یمک تبوطر  هچنانچ  و  درک ، ریهطت  ار  طئاغ  جرخم  دوشیم  دنـشاب  كاپ  کـشخ و  رگا  اـهنیا  دـننام  خولک و  گنـس و  اـب  هلأسم 68 .
رگا دوشیم  كاپ  هک  تسا  نآ  يوقا  هچ  رگا  دشابن  رتمک  هعفد  هس  زا  تسا  راوازس  یلو  درادن ، لاکشا  دسرن  جرخم  هب  هک  دنشاب  هتـشاد 

. دوش هزیکاپ  جرخم  هبترم  ود  ای  هبترم  کی  هب 
رب گنـس  هس  اب  رگا  دـشاب و  هعطق  هس  دـننکیم ، فرط  رب  نآ  اب  ار  طئاغ  هک  ياهچراپ  ای  گنـس  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هلأسم 69 .

دوشیمن هدید  هک  یکچوک  ياههرذ  ندنامیقاب  یلو  دوش ، هزیکاپ  اًلماک  جرخم  ات  دنیامن  هفاضا  ار  اهگنـس  يردـق  هب  دـیاب  دوشن ، فرط 
. درادن لاکشا 

يذغاک  دننام  تسا ، مزال  اهنآ  مارتحا  هک  ییاهزیچ  اب  طئاغ  جرخم  ندرکكاپ  هلأسم 70 .
14 ص : لئاسملا ، حیضوت 

لاکشا لحم  ناوختـسا  نیگرـس و  هب  ءاجنتـسا  اب  جرخم  ندشكاپ  و  تسا ، مارح  تیـصعم و  هدش  هتـشون  نآ  رب  ناربمغیپ  ادخ و  مسا  هک 
. تسا

نآ بجاو  طایتحا  هدرکیم ، ریهطت  ًاروف  طئاغ  ای  لوب  زا  دـعب  هشیمه  هچ  رگا  هن  اـی  هدرک  ریهطت  ار  جرخم  هک  دـنک  کـش  رگا  هلأسم 71 .
. دیامن ریهطت  هک  تسا 

ياهزامن يارب  یلو  تسا ، حیحص  هدناوخ  هک  يزامن  هن ، ای  هدرک  ریهطت  ار  جرخم  زامن ، زا  لبق  هک  دنک  کش  زامن  زا  دعب  رگا  هلأسم 72 .
. دنک ریهطت  دیاب  دعب 

ءاربتسا

هدنامن يرجم  رد  لوب  دننک  نیقی  هک  نآ  يارب  دنهدیم ، ماجنا  لوب  ندمآنوریب  زا  دعب  اهدرم  هک  تسا  یبحتسم  لمع  ءاربتسا  هلأسم 73 .
ریهطت ار  نآ  لوا  هدـش ، سجن  طئاغ  جرخم  رگا  لوب ، ندـشعطق  زا  دـعب  هک  تسا  نیا  اـهنآ  نیرتهب  تسا و  یماـسقا  ياراد  نآ  و  تسا ؛

تـشگنا تلآ و  يور  ار  تسـش  تشگنا  دعب ، دنـشکب و  تلآ  خـیب  ات  طئاغ  جرخم  زا  پچ  تسد  يهنایم  تشگنا  اب  هعفد  هس  دـعب  دـننک ،
. دنهد راشف  ار  تلآ  رس  هبترم  هس  نآ  زا  سپ  و  دنشکب ، هاگهنتخ  ات  هبترم  هس  دنراذگب و  نآ  ریز  ار  تسش  يولهپ 

هک یبآ  زین  و  تسا . كاپ  دـنیوگیم  يذـم  نآ  هب  دوشیم و  جراـخ  ناـسنا  زا  ندرکيزاـب  هبعـالم و  زا  دـعب  یهاـگ  هک  یبآ  هلأسم 74 .
زا دعب  یهاگ  هک  یبآ  و  تسا ؛ كاپ  دـشاب ، هدـش  ریهطت  لحم  رهاظ  رگا  دوشیم ، هتفگ  يذو  نآ  هب  دـیآیم و  نوریب  ینم  زا  دـعب  یهاگ 

دعب دنک و  ءاربتسا  لوب ، زا  دعب  ناسنا  هچنانچ  و  تسا . كاپ  دشاب ، هدیـسرن  نآ  هب  لوب  رگا  دنیوگیم ، يدو  نآ  هب  دیآیم و  نوریب  لوب 
. دشابیم كاپ  اهنیا ، زا  یکی  ای  تسا  لوب  هک  دنک  کش  و  دوش ، جراخ  وا  زا  یبآ  لحم ، ریهطت  زا 

لئاسملا www.Ghaemiyeh.comحیضوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 29 

http://www.ghaemiyeh.com


هچنانچ و  دشابیم ، سجن  هن ، ای  تسا  كاپ  دنادن  هک  دـیآ  نوریب  وا  زا  یتبوطر  و  هن ، ای  هدرک  ءاربتـسا  دـنک  کش  ناسنا  رگا  هلأسم 75 .
كاپ دنادن  هک  دیآ  نوریب  وا  زا  یتبوطر  و  هن ، ای  هدوب  تسرد  هدرک  هک  یئاربتـسا  دـنک  کش  رگا  یلو  دوشیم ؛ لطاب  دـشاب  هتفرگ  وضو 

. دنکیمن لطاب  مه  ار  وضو  و  دشابیم ، كاپ  هن ، ای  تسا 
يرجم رد  لوب  هک  دنک  لصاح  نانیمطا  ای  نیقی  هتشذگ ، وا  ندرکلوب  زا  یتدم  هکنآ  هطساو  هب  رگا  هدرکن ، ءاربتسا  هک  یسک  هلأسم 76 .

دنک کش  دنیبب و  یتبوطر  تسا و  هدنامن 
15 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دنکیمن لطاب  مه  ار  وضو  و  دشابیم ، كاپ  تبوطر  نآ  هن ، ای  تسا  كاپ 
بجاو ینم ، ای  تسا  لوب  ای  دنادب  هک  دنیبب  یتبوطر  وضو  زا  دعب  هچنانچ  دریگب ، وضو  دنک و  ءاربتـسا  لوب  زا  دـعب  ناسنا  رگا  هلأسم 77 .

. تسا یفاک  وضو  نتفرگ  طقف  دشاب ، هتفرگن  وضو  رگا  یلو  دریگب ؛ مه  وضو  و  دنک ، لسغ  ًاطایتحا  تسا 
مه ار  وا  لسغ  وضو و  و  دشابیم ، كاپ  هن ، ای  تسا  كاپ  دنک  کش  دـنیبب و  یتبوطر  رگا  و  تسین ؛ لوب  زا  ءاربتـسا  نز ، يارب  هلأسم 78 .

. دنکیمن لطاب 

یلخت تاهورکم  تابحتسم و 

عقوم پچ و  ياپ  لوا  یلخت ، ناکم  هب  ندـش  دراو  عقوم  دـنیبن و  ار  وا  یـسک  هک  دنیـشنب  ییاج  یلخت  عقوم  رد  تسا  بحتـسم  هلأسم 79 .
پچ ياـپ  رب  ار  ندـب  ینیگنـس  دـناشوپب و  ار  رـس  یلخت  لاـح  رد  تسا  بحتـسم  نینچمه  و  دراذـگب ، ار  تسار  ياـپ  لوا  ندـمآ ، نوریب 

. دزادنیب
و تسین . هورکم  دناشوپب  ياهلیـسو  هب  ار  دوخ  تروع  رگا  یلو  تسا ، هورکم  یلخت  عقوم  رد  هام  دیـشروخ و  يوربور  نتـسشن  هلأسم 80 .
ندروخ و زیچ  دـهدیم و  هویم  هک  یتخرد  ریز  هناـخ و  برد  هچوک و  ناـبایخ و  هداـج و  رد  داـب و  يوربور  نتـسشن  یلخت ، عقوم  رد  زین 

رکذ ای  دـشاب  راچان  رگا  یلو  یلخت ، لاـح  رد  ندزفرح  تسا  نینچمه  و  دـشابیم . هورکم  تسار  تسد  اـب  ندرک  ریهطت  داـیز و  فقوت 
. تسین هورکم  دیوگب ، ادخ 

. تسا هورکم  هداتسیا  بآ  ًاصوصخ  بآ ، رد  ناروناج و  خاروس  تخس و  نیمز  رد  ندرک  لوب  ندرک و  لوب  هداتسیا  هلأسم 81 .
. تسا مارح  دشاب  هتشاد  ررض  ندب  يارب  رگا  و  تسا ، هورکم  طئاغ  لوب و  زا  ندرک  يراددوخ  هلأسم 82 .

. دنک لوب  ینم ، ندمآنوریب  زا  دعب  عامج و  زا  شیپ  زامن و  زا  شیپ  ناسنا  تسا  بحتسم  هلأسم 83 .

تاساجن * 

هراشا

: تسا زیچ  هدزای  تاساجن  هلأسم 84 .
. لوب لوا 

16 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. طئاغ مود 
. ینم موس 

. رادرم مراهچ 
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. نوخ مجنپ 
. كوخ گس و  متفه  مشش و 

. رفاک متشه 
. بارش مهن 
. عاقف مهد 

. درک بانتجا  نآ  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  هک  راوختساجن  ناویح  قرع  مهدزای 

طئاغو لوب  1 و 2 .

، دنکیم نتسج  نآ  زا  نوخ  دنربب  ار  نآ  گر  رگا  ینعی  دراد ، هدنهج  نوخ  هک  یتشوگ  مارح  ناویح  ره  ناسنا و  طئاغ  لوب و  هلأسم 85 .
هاوخ اهنآ  هلـضف  یلو  درک ، بانتجا  دنکیمن  نتـسج  نآ  نوخ  هک  یتشوگمارح  ناویح  لوب  زا  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  و  تسا ؛ سجن 

. تسا كاپ  دنرادن  تشوگ  هک  سگم  هشپ و  لثم  کچوک ، ای  دنشاب  گرزب 
ًاـصوصخم شافخ و  رد  ًاصوصخ  دوش ، بانتجا  نآ  زا  ًاـطایتحا  تسا  بوخ  یلو  تسا ، كاـپ  تشوگ  مارح  ناگدـنرپ  هلـضف  هلأسم 86 .

. نآ لوب  هب  تبسن 
نآ اب  ینعی  هدرک ، یطو  ار  نآ  ناسنا  هک  یناویح  طئاغ  لوب و  تسا  نینچمه  و  تسا ، سجن  راوختـساجن  ناویح  طـئاغ  لوب و  هلأسم 87 .
ریش ندروخ  زا  نآ  تشوگ  هک  یتشوگ  لالح  ناویح  ره  مزال  طایتحا  ربانب  هکلب  دنفـسوگ  طئاغ  لوب و  تسا  نینچمه  و  هدومن ، یکیدزن 

. تسا هدش  مکحم  كوخ 

ینم . 3

. تسا سجن  دراد  هدنهج  نوخ  هک  یناویح  ینم  هلأسم 88 .

رادرم . 4

هب  ای  دشاب  هدرم  شدوخ  هچ  تسا ، سجن  دراد  هدنهج  نوخ  هک  یناویح  رادرم  هلأسم 89 .
17 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. تسا كاپ  دریمب  بآ  رد  هچ  رگا  درادن ، هدنهج  نوخ  نوچ  یهام  و  دنشاب ؛ هتشک  ار  نآ  هدش  نیعم  عرش  رد  هک  يروتسد  ریغ 
. تسا كاپ  دنرادن  حور  هک  نادند  ناوختسا و  كرک و  وم و  مشپ و  لثم  رادرم ، زا  ییاهزیچ  هلأسم 90 .

ادـج دراد  حور  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  تشوگ  تسا  هدـنز  هک  یلاح  رد  دراد  هدـنهج  نوخ  هک  یناویح  ای  ناـسنا  ندـب  زا  رگا  هلأسم 91 .
. تسا سجن  دننک ،

ربانب یلو  تسا ؛ كاـپ  دـننکب  ار  اـهنآ  هچ  رگا  هدیـسر ، ناـشنداتفا  عقوم  هک  ندـب  رگید  ياـهاج  بل و  رـصتخم  ياـهتسوپ  هلأسم 92 .
. دومن بانتجا  دناهدنک ، ار  نآ  هدیسرن و  شنداتفا  عقوم  هک  یتسوپ  زا  دیاب  بجاو  طایتحا 

دیاب ار  نآ  رهاظ  یلو  تسا  كاپ  دشاب ، هدـش  تفـس  نآ  يور  تسوپ  رگا  دـیآیم ، نوریب  هدرم  ِغرم  مکـش  زا  هک  یغرم  مخت  هلأسم 93 .
. دیشک بآ 

نآ رهاظ  یلو  تسا  كاپ  دشابیم ، اهنآ  نادریش  رد  هک  ياهیام  رینپ  دنریمب ، دنوش  راوخفلع  هک  نآ  زا  شیپ  هلاغزب  هرب و  رگا  هلأسم 94 .
. دیشک بآ  دیاب  ار 

لئاسملا www.Ghaemiyeh.comحیضوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 31 

http://www.ghaemiyeh.com


، دـشاب هتـشادن  اهنآ  تساجن  هب  نیقی  ناسنا  رگا  دـنروآیم ، جراخ  زا  هک  نوباـص  سکاو و  نغور و  رطع و  ناور و  ياـهاود  هلأسم 95 .
. تسا كاپ 

ربانب دوش  هتفرگ  رفاک  تسد  زا  رگا  و  تسا ، كاپ  دوش  هتفرگ  ناناملـسم  تسد  زا  مالـسا  رازاـب  رد  هک  یمرچ  هیپ و  تشوگ و  هلأسم 96 .
دنریگب رافک  تسد  زا  رافک  رازاب  رد  رگا  و  تسا ، هتفرگ  ناملـسم  تسد  زا  مینادـب  هک  نآ  رگم  دوش  بانتجا  نآ  زا  دـیاب  بجاو  طایتحا 
بانتجا بجاو  طایتحا  دشاب ، ناملسم  تسد  رد  رافک  رازاب  رد  اهنیا  زا  یکی  رگا  و  هدوب ، مالـسا  دالب  زا  مینادب  هک  نآ  رگم  تسا  سجن 

تروص نیا  رد  هک  هدروآ  تسد  هب  ار  نآ  تراهط  هک  دوش  هداد  لامتحا  دـنک و  تراهط  هلماعم  نآ  اب  ناملـسم  هک  نآ  رگم  تسا  نآ  زا 
. تسا كاپ 

نوخ . 5

سجن دنکیم ، نتـسج  نآ  زا  نوخ  دنربب  ار  نآ  گر  رگا  هک  یناویح  ینعی  دراد ، هدـنهج  نوخ  هک  یناویح  ره  ناسنا و  نوخ  هلأسم 97 .
. دشابیم كاپ  درادن ، هدنهج  نوخ  هشپ  یهام و  دننام  هک  یناویح  نوخ  سپ  تسا .

18 ص : لئاسملا ، حیضوت 
هک ینوخ  دیآ ، نوریب  لومعم  رادقم  هب  نآ  نوخ  دنـشکب و  هدش  نیعم  عرـش  رد  هک  يروتـسد  هب  ار  تشوگ  لالح  ناویح  رگا  هلأسم 98 .

ناویح ندب  هب  نوخ  هدوب ، يدنلب  ياج  رد  ناویح  رس  هک  نیا  هطساو  هب  ای  ندیشک  سفن  تلع  هب  رگا  یلو  تسا ؛ كاپ  دنامیم  شندب  رد 
. تسا تشوگ  لالح  مارح  يازجا  رد  هدنامیقاب  نوخ  زا  بانتجا  مزال  طایتحا  تسا و  سجن  نوخ  نآ  ددرگرب ،

تـسوپ ات  دـشاب  هدرز  رد  نوخ  رگا  یلو  درک ، بانتجا  دـیاب  تسا  نآ  رد  نوخ  ياهرذ  هک  یغرم  مخت  زا  بجاو  طایتحا  رباـنب  هلأسم 99 .
. دشابیم كاپ  هدیفس  هدشن ، هراپ  نآ  يور  كزان 

. دنکیم سجن  ار  ریش  تسا و  سجن  دوشیم ، هدید  ریش  ندیشود  عقوم  یهاگ  هک  ینوخ  هلأسم 100 .
هک تسا  نآ  رتهب  یلو  تسا ، كاپ  دورب ، نیب  زا  ناهد  بآ  اب  ندشطولخم  هطساو  هب  رگا  دیآیم ، اهنادند  يال  زا  هک  ینوخ  هلأسم 101 .

. دنربن ورف  ار  نآ 
كاپ دـنیوگن  نوخ  نآ  هب  رگید  هک  دوش  يروط  رگا  دریمیم ، تسوپ  ریز  ای  نخاـن  ریز  ندـشهدیبوک ، هطـساو  هب  هک  ینوخ  هلأسم 102 .

رگا و  دنزاس ، فرطرب  ار  نآ  لسغ  وضو و  يارب  دیاب  درادن  تقشم  رگا  تروص  نیا  رد  و  تسا ، سجن  دنیوگب  نوخ  نآ  هب  رگا  و  تسا ،
هچراپ يور  دـنراذگب و  نآ  رب  هچراپ  لثم  يزیچ ، ای  هچراپ  دـنیوشب و  دوشن  دایز  تساجن  هک  يروط  هب  ار  نآ  فارطا  دـیاب  دراد  تقـشم 

. دننکب مه  ممیت  ًاطایتحا  دنشکب و  رت  تسد 
. تسا كاپ  هدمآ  رد  تلاح  نآ  هب  ندشهدیبوک  هطساو  هب  تشوگ  ای  هدرم  تسوپ  ریز  نوخ ، هک  دنادن  ناسنا  رگا  هلأسم 103 .

، شتآ ترارح و  ندیـشوج و  دوشیم و  سجن  نآ  فرظ  اذغ و  مامت  دـتفیب ، نآ  رد  نوخ  ياهرذ  اذـغ ، ندیـشوج  عقوم  رگا  هلأسم 104 .
. تسین هدننکكاپ 

كاـپ تسا ، طوـلخم  نوـخ  اـب  هک  دـشابن  موـلعم  رگا  دوـشیم ، ادـیپ  نآ  فارطا  رد  مخز  يدوـبهب  لاـح  رد  هـک  ياهـبادرز  هلأسم 105 .
. دشابیم

كوخ گس و  6 و 7 .

هجنپ و ناوختسا و  وم و  یتح  دننکیم  یگدنز  یکشخ  رد  هک  یکوخ  گس و  هلأسم 106 .
19 ص : لئاسملا ، حیضوت 
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. تسا كاپ  ییایرد  كوخ  گس و  یلو  تسا ، سجن  اهنآ  ياهتبوطر  نخان و 

رفاک . 8

هللادبع نب  دمحم  ءایبنالا  متاخ  ترضح  تلاسر  ای  دهدیم ، رارق  کیرـش  ادخ  يارب  ای  تسا  ادخ  رکنم  هک  یـسک  ینعی  رفاک  هلأسم 107 .
نآ دنادب  هچنانچ  دوش ، رکنم  ار  مالـسا  نیبم  نید  تایرورـض  زا  یکی  هک  یـسک  زین  و  تسا . سجن  درادن ، لوبق  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

تسا و سجن  روهشم  لوق  ربانب  یباتک  رفاک  زین  و  درک . بانتجا  وا  زا  دیاب  ًاطایتحا  دنادن  رگا  و  دشابیم ، سجن  تسا ، نید  يرورـض  زیچ 
. تسا لوق  نیا  تیاعر  بجاو ، طایتحا 

. تسا سجن  وا  ياهتبوطر  نخان و  وم و  یتح  رفاک  ندب  مامت  هلأسم 108 .
هچب دـشاب  ناملـسم  اهنیا  زا  یکی  رگا  و  تسا ، سجن  مه  هچب  نآ  دنـشاب ، رفاک  غلابان  هچب  هدـج  دـج و  رداـم و  ردـپ و  رگا  هلأسم 109 .

. تسا كاپ 
، دشابن مه  مالسا  دالب  رد  دشابن و  وا  مالـسا  رب  ياهراما  رگا  یلو  دشابیم  كاپ  هن ، ای  تسا  ناملـسم  تسین  مولعم  هک  یـسک  هلأسم 110 .

. دوش نفد  ناناملسم  ناتسربق  رد  دیابن  دنک و  جاودزا  وا  اب  دناوتیمن  ناملسم  نز  اًلثم  درادن ، ار  ناناملسم  رگید  ماکحا 
. تسا سجن  دشاب ، هتشاد  ینمشد  نانآ  اب  ای  دهد ، مانشد  مالسلا  مهیلع  ماما  هدزاود  زا  یکی  هب  یناملسم  رگا  هلأسم 111 .

بارش . 9

شیشح گنب و  لثم  رگا  و  تسا ، سجن  دشاب  ناور  دوخ  يدوخ  هب  هچنانچ  دنکیم ، تسم  ار  ناسنا  هک  يزیچ  ره  بارش و  هلأسم 112 .
. تسا كاپ  دوش  ناور  هک  دنزیرب  نآ  رد  يزیچ  هچ  رگا  دشابن ، ناور 

هدـننکتسم هک  دـنادن  ناسنا  رگا  دـنربیم ، راکب  اهنیا  دـننام  یلدنـص و  زیم و  برد و  ندرکگنر  يارب  هک  یتعنـص  لکلا  هلأسم 113 .
. تسا كاپ  دناهدرک ، تسرد  ناور  هدننکتسم  زیچ  زا  ادتبا  ار  نآ  هک  دنادن  ای  تسا و 

هب هچنآ  تسا و  مارح  نآ  ندروخ  یلو  تسا ، كاپ  دیایب  شوج  نتخپ  هطساو  هب  ای  دوخ ، يدوخ  هب  روگنا  بآ  روگنا و  رگا  هلأسم 114 .
مک  نآ  ثلث  ود  شتآ  هب  رگا  هدمآ  شوج  شتآ 

20 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دوشیم لالح  ندشهکرس  اب  تسا ، هدمآ  شوج  شتآ  ریغ  هب  هچنآ  دوشیم و  لالح  دوش 

نآ مزال  ریغ  طایتحا  هچ  رگا  تسا ؛ لالح  اهنآ  ندروخ  كاپ و  دـنیایب ، شوج  رگا  اـهنآ  بآ  شمـشک و  زیوم و  اـمرخ و  هلأسم 115 .
. دننک بانتجا  اهنآ  زا  هک  تسا 

عاقف . 10

هب دنریگیم و  وج  زا  بیبط  روتـسد  هب  هک  یبآ  یلو  تسا ، سجن  دنیوگیم  وج  بآ  نآ  هب  دوشیم و  هتفرگ  وج  زا  هک  عاقف  هلأسم 116 .
. دشابیم كاپ  دنیوگیم ، ریعشلا  ءام  نآ 

راوختساجن ناویح  قرع  . 11

هراشا
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. درک بانتجا  هدرک  تداع  ناسنا  تساجن  ندروخ  هب  هک  یناویح  ره  راوختساجن و  رتش  قرع  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  هلأسم 117 .
ای طاول ، زا  ای  دشاب  انز  زا  نز ، زا  ای  دشاب  درم  زا  نآ ، زا  دعب  ای  دیآ  نوریب  عامج  لاح  رد  هچ  تسا  كاپ  مارح  زا  بنج  قرع  هلأسم 118 .

ربانب نکل  دیآ » نوریب  وا  زا  ینم  هک  دنک  يراک  دوخ ، اب  ناسنا  هک  تسا  نآ  ءانمتـسا  و  ، » ءانمتـسا ای  تاناویح  اب  ندرکیکیدزن  یطو و  زا 
. دناوخ زامن  دوشیمن  تسا  نآ  هب  هدولآ  هک  یسابل  ای  ندب  اب  بجاو  طایتحا 

طایتحا رباـنب  دـنک ، یکیدزن  دوخ  نز  اـب  ناـضمر ، هاـم  هزور  رد  اًـلثم  تسا ، مارح  نز  اـب  یکیدزن  هک  یعقوم  رد  ناـسنا  رگا  هلأسم 119 .
. دناوخب زامن  تسا  قرع  نآ  هب  هدولآ  هک  یسابل  ندب و  اب  دیابن  بجاو 

عنام قرع  نآ  اب  ندناوخ  زامن  تسا  یقاب  وا  رذع  ات  دـنک ، قرع  ممیت  زا  دـعب  دـیامن و  ممیت  لسغ  ضوع  مارح ، زا  بنج  رگا  هلأسم 120 .
. درادن

قرع هب  هدولآ  ندب  ای  سابل  اب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنک ، یکیدزن  دوخ  لالح  اب  دعب  دوش و  بنج  مارح  زا  یسک  رگا  هلأسم 121 .
. درادن عنام  نآ  اب  ندناوخ  زامن  مارح ، زا  دعب  هدش و  بنج  لالح  زا  لوا  رگا  و  دناوخن ، زامن  دوخ 

تساجن ندشتباث  هار 

: دوشیم تباث  هار  هس  زا  زیچ  ره  تساجن  هلأسم 122 .
21 ص : لئاسملا ، حیضوت 

نآ زا  تسین  مزـال  تسا ، سجن  يزیچ  دـشاب  هتـشاد  ناـمگ  رگا  و  تسا ، سجن  يزیچ  دـنک  ناـنیمطا  اـی  نیقی  ناـسنا  دوـخ  هـک  نآ  لوا 
تاعارم ار  یـسجن  یکاپ و  هک  یناسک  یلاـباال و  ناـمدرم  هک  ییاـههناخنامهم  اـههناخهوهق و  رد  ندروخ  اذـغ  نیارباـنب  دـیامن ؛ باـنتجا 

. درادن لاکشا  تسا ، سجن  دناهدروآ  وا  يارب  هک  ار  ییاذغ  دشاب ، هتشادن  نانیمطا  ای  نیقی  ناسنا  رگا  دنروخیم ، اذغ  اهنآ  رد  دننکیمن 
زیچ ای  فرظ  دـیوگب  تفلک  ای  رکون  ای  ناسنا  رـسمه  اًلثم  تسا ، سجن  زیچ  نآ  دـیوگب  تسا  وا  راـیتخا  رد  يزیچ  هک  یـسک  هک  نآ  مود 

. دشابیم سجن  تسا ، وا  رایتخا  رد  هک  يرگید 
زا دیاب  مزال  طایتحا  ربانب  تسا ، سجن  يزیچ  دیوگب  مه  لداع  رفن  کی  رگا  زین  و  تسا ، سجن  يزیچ  دنیوگب  لداع  درم  ود  هک  نآ  موس 

. درک بانتجا  زیچ  نآ 
دیاب هن ، ای  تسا  كاپ  مارح  زا  بنج  قرع  دنادن  اًلثم  دنادن ، ار  يزیچ  ندوبكاپ  ندوبسجن و  هلأسم ، نتسنادن  هطساو  هب  رگا  هلأسم 123 .

ای هن ، ای  تسا  نوخ  زیچ  نآ  دنک  کش  اًلثم  هن ، ای  تسا  كاپ  دنک  کش  ار  يزیچ  دـنادیم  ار  هلأسم  هک  نیا  اب  رگا  یلو  دـسرپب ؛ ار  هلأسم 
. تسین مزال  قیقحت  دشابیم و  كاپ  ناسنا ، نوخ  ای  تسا  هشپ  نوخ  هک  دنادن 

، تسا كاپ  هن ، ای  هدش  سجن  دنک  کش  رگا  ار  كاپ  زیچ  تسا و  سجن  هن ، ای  هدش  كاپ  دراد  کش  ناسنا  هک  یـسجن  زیچ  هلأسم 124 .
. دنک قیقحت  صحفت و  تسین  مزال  دمهفب ، ار  نآ  ندوبكاپ  ای  ندوبسجن  دناوتب  مه  رگا  و 

یلو دنک  بانتجا  ود  ره  زا  دیاب  تسا ، مادک  دنادن  هدش و  سجن  دنکیم  هدافتـسا  ود  ره  زا  هک  یفرظ  ود  زا  یکی  دنادب  رگا  هلأسم 125 .
، زامن کی  سابل  ره  اب  دناوخب  زامن  ود  دناوتیم  تسا ، مادک  دنادن  هدـش و  سجن  دـنکیم  هدافتـسا  ود  ره  زا  هک  یـسابل  ود  زا  یکی  رگا 
اب رگا  هکنانچ  دنک . افتکا  نآ  هب  دناوتیمن  دناوخب ، زامن  اهنآ  زا  یکی  رد  رگا  یلب ، دربب . رگید  تاعافتنا  کی  ره  زا  دـناوتیم  هچنانچ 

. تسا لطاب  وا  زامن  دناوخب ، زامن  کی  نامز  کی  رد  ود  ره 

كاپ زیچ  ندشسجن  هار 
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كاپ زیچ  دـسرب ، يرگید  هب  یکی  يرت  هک  دـشاب  َرت  يروط  هب  اهنآ  زا  یکی  ای  ود  ره  دـسرب و  سجن  زیچ  هب  كاپ  زیچ  رگا  هلأسم 126 .
. دوشیمن سجن  هدوب  كاپ  هک  يزیچ  دسرن ، يرگید  هب  هک  دشاب  مک  يردق  هب  يرت  رگا  و  دوشیم ، سجن 

22 ص : لئاسملا ، حیضوت 
سجن كاـپ  زیچ  نآ  هن ، اـی  هدوـب  َرت  اـهنآ  زا  یکی  اـی  ود  ره  هک  دـنک  کـش  ناـسنا  دـسرب و  سجن  زیچ  هب  یکاـپ  زیچ  رگا  هلأسم 127 .

. دوشیمن
سجن دـسرب  اهنآ  زا  یکی  هب  تبوطر  اب  یکاـپ  زیچ  رگا  تسا ، سجن  مادـک  كاـپ و  مادـک  دـنادیمن  ناـسنا  هک  يزیچ  ود  هلأسم 128 .

. دوشیم سجن  دروخرب  لحم  دسرب ، ود  ره  هب  رگا  یلو  دوشیمن ،
رگید ياهاج  دوشیم و  سجن  دسرب  نآ  هب  تساجن  هک  یتمـسق  ره  دشاب ، هتـشاد  تبوطر  رگا  اهنیا  دـننام  هچراپ و  نیمز و  هلأسم 129 .

. اهنیا دننام  هزبرخ و  رایخ و  تسا  نینچمه  و  تسا ، كاپ  نآ 
کی هک  نیمه  دنامیمن  یلاخ  نآ  ياج  دنرادرب  ار  نآ  زا  يرادقم  رگا  هک  دشاب  يروط  اهنیا  دننام  نغور و  هریش و  هاگ  ره  هلأسم 130 .

رپ دـعب  هچ  رگا  دـنامب ، یلاـخ  نتـشادرب  عقوم  رد  نآ  ياـج  هک  دـشاب  يروط  رگا  یلو  دوشیم ، سجن  نآ  ماـمت  دـش ، سجن  نآ  زا  هطقن 
كاپ هیقب  سجن و  هداتفا  هلضف  هک  ییاج  دتفیب ، نآ  رد  شوم  هلضف  رگا  سپ  دشابیم . سجن  هدیسر  نآ  هب  تساجن  هک  ییاج  طقف  دوش ،

. تسا
، دنیـشنب تسا  َرت  مه  نآ  هک  یکاپ  زیچ  يور  دـعب  دنیـشنب و  تسا  َرت  هک  یـسجن  زیچ  يور  نآ  دـننام  یناویح  اـی  سگم  رگا  هلأسم 131 .

. تسا كاپ  دنادن  رگا  و  دوشیم ، سجن  كاپ  زیچ  هدوب ، ناویح  نآ  هارمه  تساجن  دنادب  ناسنا  هچنانچ 
سجن دـسرب  نآ  هب  قرع  هـک  اـج  ره  دورب ، رگید  ياـج  هـب  اـجنآ  زا  قرع  دوـش و  سجن  دراد  قرع  هـک  ندـب  زا  ییاـج  رگا  هلأسم 132 .

. دوشیم
هب رگا  سپ  تسا . كاپ  نآ  هیقب  سجن و  دراد  نوخ  هک  ییاج  دـشاب ، هتـشاد  نوخ  رگا  دـیآیم ، ولگ  ای  ینیب  زا  هک  یطالخا  هلأسم 133 .

دراد کش  هک  ار  یلحم  و  تسا ، سجن  هدیـسر ، نآ  هب  طالخا  سجن  ياج  دراد  نیقی  ناسنا  هک  ار  يرادـقم  دـسرب ، ینیب  ای  ناهد  نوریب 
. دشابیم كاپ  هن ، ای  هدیسر  نآ  هب  سجن  ياج 

لخاد بآ  دـیآیم ، نوریب  نآ  زا  بآ  هک  یلاـح  رد  دـنراذگب  سجن  نیمز  يور  تسا  خاروـس  نآ  هـت  هـک  ار  ياهباـتفآ  رگا  هلأسم 134 .
هب لصتم  خاروس ، هطـساو  هب  هدش  عمج  نآ  ریز  رد  هک  سجن  بآ  دیآیمن و  نوریب  نآ  زا  بآ  هک  یلاح  رد  یلو  دوشیمن ، سجن  هباتفآ 

لخاد  بآ 
23 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دوشیم سجن  مه  نآ  لخاد  بآ  دشاب ، هباتفآ 
. تسا كاپ  دشابن  تساجن  هب  هدولآ  ندـمآنوریب ، زا  دـعب  هک  یتروص  رد  دـسرب ، تساجن  هب  دوش و  ندـب  لخاد  يزیچ  رگا  هلأسم 135 .

تـسا نینچمه  و  تسین ؛ سجن  دشابن  هدولآ  تساجن  هب  ندمآنوریب ، زا  دـعب  دور و  ورف  ندـب  رد  اهنیا  دـننام  وقاچ و  نزوس و  رگا  سپ 
. دشابن هدولآ  نوخ  هب  ندمآنوریب  زا  دعب  دسرب و  نوخ  هب  لخاد  رد  رگا  ینیب  ناهد و  بآ 

تاساجن ماکحا 

. دنشکب بآ  ار  نآ  ًاروف  دیاب  دوش  سجن  رگا  و  تسا ، مارح  نآرق  قرو  طخ و  ندرکسجن  هلأسم 136 .
. دنشکب بآ  ار  نآ  دیاب  دشاب ، نآرق  هب  یمارتحایب  هک  یتروص  رد  دوش  سجن  نآرق  دلج  رگا  هلأسم 137 .

زا نآرق  نتشادرب  و  تسا ، مارح  دشاب ، کشخ  سجن  نیع  نآ  هچ  رگا  رادرم  نوخ و  دننام  سجن ، نیع  يور  نآرق  نتشاذگ  هلأسم 138 .
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. دشابیم بجاو  نآ ، يور 
رگا و  دنـشکب ، بآ  ار  نآ  دیاب  دوش  هتـشون  رگا  و  تسا ؛ مارح  دشاب ، نآ  فرح  کی  هچ  رگا  سجن  بکرم  اب  نآرق  نتـشون  هلأسم 139 .

. دورب نیب  زا  هک  دننک  يراک  نآ  دننام  ندیشارت و  هطساو  هب  دوشن  نکمم 
. تسا بجاو  وا  زا  نآرق  نتفرگ  مارح و  دشاب ، کته  ضرعم  رد  ای  دوش و  هدرمش  نیهوت  کته و  رگا  رفاک  هب  نآرق  نداد  هلأسم 140 .
هیلع ماما  ای  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  ربمغیپ  اـی  ادـخ  مسا  هک  يذـغاک  لـثم  تسا ، مزـال  نآ  مارتحا  هک  يزیچ  اـی  نآرق  قرو  رگا  هلأسم 141 .

ندروآنوریب رگا  و  تسا ، بجاو  دشاب  هتشاد  جرخ  هچ  رگا  نآ  ندیشکبآ  ندروآنوریب و  دتفیب ، حارتسم  رد  هدش  هتشون  نآ  رب  مالسلا 
نآ ندروآنوریب  دتفیب و  حارتسم  رد  تبرت  رگا  زین  و  تسا ؛ هدیـسوپ  قرو  نآ  دننک  نیقی  ات  دنورن  حارتسم  نآ  هب  دیاب  دـشابن ، نکمم  نآ 

. دنورن حارتسم  نآ  هب  هتفر  نیب  زا  یلک  هب  دناهدرکن  نیقی  هک  یتقو  ات  دیاب  دشابن ، نکمم 
زا ار  لـفط  دـیاب  هکلب  تسا ، مارح  لاـفطا ، هب  یتح  نآ  ندـیناروخ  بارـش و  رادرم و  لـثم  سجن ، نیع  ندـیماشآ  ندروخ و  هلأسم 142 .

يزیچ  ندیماشآ  ندروخ و  و  دنیامن ؛ عنم  نآ  ندروخ 
24 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ررـض مدع  اب  و  تسا ، مارح  لافطا  هب  دراد ، ررـض  هک  یـسجنتم  ندیناروخ  نینچمه  غلاب و  صاخـشا  هب  نآ  ندیناروخ  هدـش و  سجن  هک 
. تسا لافطا  هب  ندیناروخ  كرت  بحتسم ، طایتحا  مه ،

یلو درادن ، لاکشا  دنیوگب  فرط  هب  ار  نآ  ندوبسجن  رگا  دیشک  بآ  ار  نآ  دوشیم  هک  یسجن  زیچ  ندادهیراع  نتخورف و  هلأسم 143 .
دیوگن رگا  دوشیم - هدرب  راکهب  تسین  نآ  طرـش  یعقاو  تراهط  هچنآ  يارب  اـی  تسین  فراـعتم  اـهنآ  نتـسش  هک  اـهیکاروخ - ریغ  رد 

. درادن لاکشا 
. دیوگب وا  هب  تسین  مزال  دناوخیم ، زامن  سجن  سابل  اب  ای  دروخیم  ار  یسجن  زیچ  یسک  دنیبب  ناسنا  رگا  هلأسم 144 .

تبوطر اب  دنوشیم  وا  هناخ  دراو  هک  یناسک  رگید  زیچ  ای  سابل  ای  ندب  دنیبب  دشاب و  سجن  یسک  شرف  ای  هناخ  زا  ییاج  رگا  هلأسم 145 .
. تسین مولعم  نانآ  هب  مالعا  بوجو  تسا ، هدیسر  سجن  ياج  هب 

، دمهفب نانامهم  زا  یکی  رگا  اما  دـیوگب ؛ نانامهم  هب  دـیاب  تسا ، سجن  اذـغ  دـمهفب  ندروخاذـغ  نیب  رد  هناخ  بحاص  رگا  هلأسم 146 .
مه وا  دوخ  نانآ ، ندوبسجن  هطـساو  هب  تسا  نکمم  هک  دراد  ترـشاعم  نانآ  اب  يروط  هچنانچ  یلو  دـهد ، ربخ  نارگید  هب  تسین  مزـال 

. دنک لمع  دوخ  یصخش  هفیظو  هب  شدوخ  ای  دیوگب  نانآ  هب  اذغ  زا  دعب  ای  دوش ، سجن 
یعقاو تراهط  یکاپ و  نآ  طرـش  هک  يراـک  رد  ار  زیچ  نآ  شبحاـص  هچناـنچ  دوش ، سجن  هدرک  هیراـع  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 147 .

نآ طرـش  هک  يراک  رد  رگا  و  دیوگب ؛ وا  هب  ار  نآ  ندـشسجن  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  لسغ ، وضو و  لثم  دـنکیم ، لامعتـسا  تسا 
. تسا طایتحا  اب  قباطم  هچ  رگا  تسین  بجاو  وا  هب  نتفگ  رازگزامن ، سابل  لثم  دنکیم ، لامعتسا  تسا  يرهاظ  تراهط 

هتفریذپ دهد ، ربخ  دشابیم  شدوخ  تسد  رد  هک  يزیچ  ندوبسجن  ای  ندوبكاپ  هب  تسا ، کیدزن  شفیلکت  هک  ياهچب  رگا  هلأسم 148 .
. تسین هتفریذپ  شاهتفگ  دهد ، ربخ  تسین  وا  تسد  رد  هک  يزیچ  ندوبسجن  ای  یکاپ  هب  رگا  و  نانیمطا ، لوصح  طرش  هب  تسا 

25 ص : لئاسملا ، حیضوت 

تارِّهطم *

هراشا

: تسا زیچ  هدزای  اههدننکكاپ  ینعی  تارِّهطم  هلأسم 149 .
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. بآ لوا 
. نیمز مود 

. باتفآ موس 
. هلاحتسا مراهچ 

. دوشیمن سجن  ندمآشوج  هب  اب  هک  تشذگ  نآ و  تساجن  هب  لوق  ربانب  روگنا  بآ  موس  ود  ندشمک  مجنپ 
. لاقتنا مشش 
. مالسا متفه 

. تیعبت متشه 
. تساجن نیع  ندشفرطرب  مهن 
. راوختساجن ناویح  ءاربتسا  مهد 

. دش دهاوخ  هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  لیصفت  روط  هب  قوف  دراوم  ماکحا  و  ناملسم ، ندشبیاغ  مهدزای 

بآ . 1

: دنکیم كاپ  ار  سجن  زیچ  طرش ، راهچ  اب  بآ  هلأسم 150 .
. دنکیمن كاپ  ار  سجن  زیچ  دیب  قرع  بالگ و  دننام  فاضم ، بآ  سپ  دشاب . قلطم  هک  نآ  لوا 

. دشاب كاپ  هک  نآ  مود 
. دریگن مه  تساجن  هزم  ای  گنر  ای  وب  دوشن و  فاضم  بآ  دنیوشیم ، ار  سجن  زیچ  یتقو  هک  نآ  موس 

رُک زا  رتمک  بآ  ینعی  لیلق ، بآ  اب  سجن  زیچ  ندـشكاپ  دـشابن و  نآ  رد  تساجن  نیع  سجن ، زیچ  ندیـشکبآ  زا  دـعب  هک  نآ  مراهچ 
. دوشیم هتفگ  ًادعب  هکدراد  مه  يرگید  ياهطرش 

هدیـسیل گس  هک  ار  یفرظ  یلو  تسا ، یفاک  هبترم  کی  يراج  رُک و  رد  تسـش و  هبترم  هس  دیاب  لیلق  بآ  اب  ار  سجن  فرظ  هلأسم 151 .
يرگید  ناور  زیچ  ای  بآ  فرظ  نآ  زا  ای 

26 ص : لئاسملا ، حیضوت 
نینچمه و  تسـش ؛ هبترم  ود  ًاطایتحا  زین  يراج  ای  رُک  اب  هبترم و  ود  لیلق  بآ  اب  دعب  و  درک ، لامكاخ  كاپ ، كاخ  اب  لوا  دـیاب  هدروخ ،

. درک لامكاخ  نتسش ، زا  شیپ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  هتخیر ، نآ  رد  گس  ناهد  بآ  هک  ار  یفرظ 
هب ياهچراپ  دـیاب  تسا  نکمم  هچنانچ  درک ، لاـمكاخ  ار  نآ  دوشن  دـشاب و  گـنت  هدز ، نهد  گـس  هک  یفرظ  هناـهد  رگا  هلأسم 152 .
ات دنهد  تکرح  تدش  هب  دنزیرب و  نآ  رد  ار  كاخ  دیاب  تسین  نکمم  رگا  و  دـنلامب ، فرظ  نآ  هب  ار  كاخ  نآ ، طسوت  دـنچیپب و  یبوچ 

. دسرب فرظ  نآ  همه  هب 
تفه ًاطایتحا  زین  يراج  رُک و  رد  تسـش و  هبترم  تفه  دـیاب  لـیلق  بآ  اـب  دروخب ، زیچ  نآ  زا  اـی  دـسیلب  كوخ  هک  ار  یفرظ  هلأسم 153 .

. دوش لامكاخ  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچ  رگا  دننک ، لامكاخ  ار  نآ  تسین  مزال  و  دنیوشب ، هبترم 
هک تسا  بحتـسم  یلو  دوشیم ، كاپ  دنـشکب ، بآ  اهفرظ  ریاس  لثم  لیلق  بآ  اب  هدش ، سجن  بارـش  هب  هک  ار  یفرظ  رگا  هلأسم 154 .

. دنیوشب هبترم  تفه  ار  نآ 
ره هب  دـنراذگب ، يراج  اـی  رُک  بآ  رد  رگا  تسا ، هتفر  ورف  نآ  رد  سجن  بآ  اـی  هدـش و  هتخاـس  سجن  لِـگ  زا  هک  ياهزوک  هلأسم 155 .
هب بآ  هک  دـنامب  يراج  ای  رُک  بآ  رد  يردـق  هب  دـیاب  دوش  كاپ  مه  نآ  نطاب  دـنهاوخب  رگا  و  دوشیم ، كاپ  دـسرب  بآ  هک  نآ  ياـج 
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. دور ورف  نآ  مامت 
: دیشک بآ  دوشیم  قیرط  ود  هب  لیلق  بآ  اب  ار  سجن  فرظ  هلأسم 156 .

نآ رد  يروط  ار  بآ  هعفد  ره  رد  دـنزیرب و  نآ  رد  بآ  يردـق  هعفد  هس  هک  نآ  رگید  و  دـننک ، یلاـخ  دـننک و  رپ  هبترم  هس  هک  نآ  یکی 
. دنزیرب نوریب  دسرب و  نآ  سجن  ياهاج  هب  هک  دننادرگب 

و دوشیم ؛ كاپ  دننک  یلاخ  دننک و  رپ  بآ  زا  ار  نآ  هبترم  هس  هچنانچ  دوش ، سجن  هرمخ  لیتاپ و  لثم  یگرزب ، فرظ  رگا  هلأسم 157 .
عمج نآ  هت  هک  یبآ  هعفد  ره  رد  دریگب و  ار  نآ  فارطا  ماـمت  هک  يروـط  هب  دـنزیرب ، نآ  رد  بآ  ـالاب  زا  هـبترم  هـس  رگا  تـسا  نـینچمه 

. دنشکب بآ  دنروآیم  نوریب  ار  اهبآ  نآ  اب  هک  ار  یفرظ  هعفد  ره  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دنروآ ، نوریب  دوشیم 
كاپ  شرهاظ  دنشکب ، بآ  دننک و  بآ  ار  نآ  دننام  سجن و  سم  رگا  هلأسم 158 .

27 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دوشیم

كاپ دریگب  ار  نآ  فارطا  مامت  هک  يروطهب  دـنزیرب ، نآ  رد  بآ  ـالاب  زا  هبترم  ود  رگا  تسا ، هدـش  سجن  لوب  هب  هک  يرونت  هلأسم 159 .
رتهب و  تسا ، یفاک  دنزیرب  نآ  رد  بآ  دش  هتفگ  هک  يروتـسد  هب  هبترم  کی  تساجن  ندـشفرط  رب  زا  دـعب  رگا  لوب ، ریغ  رد  و  دوشیم ؛

. دننک رپ  كاپ  كاخ  اب  ار  لادوگ  نآ  دعب  و  دنروایب ، نوریب  دوش و  عمج  نآ  رد  اهبآ  ات  دننکب  نآ  هت  یلادوگ  هک  تسا 
ياهاج مامت  هب  بآ  هک  دـنرب  ورف  يراج  اـی  رک  بآ  رد  هبترم  کـی  تساـجن ، نیع  ندرکفرطرب  زا  دـعب  ار  سجن  زیچ  رگا  هلأسم 160 .

. تسین مزال  راشف  اهنیا  دننام  سابل و  شرف و  رد  و  دوشیم ، كاپ  دسرب ، نآ  سجن 
نآ زا  دـنزیرب و  نآ  يور  بآ  هبترم  کی  هچنانچ  دنـشکب ، بآ  لیلق  بآ  اب  هدـش  سجن  لوب  هب  هک  ار  يزیچ  دـنهاوخب  رگا  هلأسم 161 .

شرف و سابل و  یلو  دوشیم ، كاپ  دنزیرب  نآ  يور  بآ  هک  رگید  هبترم  کی  دشاب ، هدـنامن  زیچ  نآ  رد  لوب  هک  یتروص  رد  دوش ، ادـج 
زا نآ  زا  دعب  نتـسش و  تقو  رد  ًالومعم  هک  تسا  یبآ  هلاسغ ، و  دیآ . نوریب  نآ  هلاسغ  ات  دنهد  راشف  هعفد  ره  زا  دعب  دـیاب  ار  اهنیا  دـننام 

. دوشیم ادج  راشف  هلیسو  هب  ای  دوخ  هب  دوخ  دوشیم ، هتسش  هک  يزیچ 
هبترم کی  هچنانچ  دوش ، سجن  هدروخن ، هرفاک  نز  كوخ و  ریـش  هدشن و  روخاذغ  هک  يراوخریـش  رـسپ  لوب  هب  يزیچ  رگا  هلأسم 162 .

بآ مه  رگید  هبترم  کی  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دوشیم ، كاپ  دـسرب  نآ  سجن  ياهاج  ماـمت  هب  هک  دـنزیرب  نآ  يور  بآ 
. تسین مزال  راشف  اهنیا  دننام  شرف و  سابل و  رد  و  دنزیرب ، نآ  يور 

ادـج نآ  زا  دـنزیرب و  نآ  يور  بآ  هبترم  کی  تساـجن  ندرکفرطرب  زا  دـعب  هچناـنچ  دوش ، سجن  لوب  ریغ  هب  يزیچ  رگا  هلأسم 163 .
دنهد همادا  ار  نتخیربآ  تساـجن ، ندـشفرطرب  زا  دـعب  اـت  دـنزیریم  نآ  يور  بآ  هک  یلوا  هعفد  رد  رگا  زین  و  ددرگیم ، كاـپ  دوش 

ات دـنهد  راشف  دـیاب  ار  نآ  دـننام  سابل و  تروص ، ره  رد  یلو  دوشیم ؛ كاپ  دـیایب  نآ  يور  بآ  مه  تساجن  لاوز  زا  سپ  هک  يروطهب 
. دیآ نوریب  نآ  هلاسغ 

زا دعب  دنرب ، ورف  يراج  ای  رُک  بآ  رد  هدش  هتفاب  خن  اب  هک  ار  سجن  ریصح  رگا  هلأسم 164 .
28 ص : لئاسملا ، حیضوت 

بآ ندیـسر  تسین و  مزال  نآ  نداد  راشف  دنـشکب ، بآ  لیلق  بآ  اـب  ار  نآ  دـنهاوخب  رگا  و  دوشیم ؛ كاـپ  تساـجن  نیع  ندـشفرطرب 
. تسا یفاک  نآ  ياهخن  نطاب  هب  قلطم 

رگا و  دوشیم ، كاپ  يراج  ای  رک  بآ  رد  اهنآ  ندرب  ورف  اب  دوش ، سجن  اهنیا  دـننام  نوباص و  جـنرب و  مدـنگ و  رهاظ  رگا  هلأسم 165 .
هب كاپ  بآ  تبوطر  هک  دنامب  يردـق  هب  دـنراذگب و  يراج  ای  رُک  بآ  رد  هتخیر و  یفرظ  رد  ار  اهنآ  هچنانچ  دوش ، سجن  اهنآ  نطاب 

، تسا یفاک  اهنآ  نطاب  ریهطت  رد  هزادنا  نیمه  دوش  هتفگ  هک  تسین  دیعب  دسرب ، هدرک  تیارس  سجن  تبوطر  هک  ییاجنآ  ات  اهنآ  نطاب 

لئاسملا www.Ghaemiyeh.comحیضوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 38 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب هدش  کشخ  ریهطت  زا  لبق  اهنآ  نطاب  سجن  تبوطر  هک  نآ  طرش  هب 
. تسا كاپ  نآ  نطاب  هن ، ای  هدیسر  نوباص  نطاب  هب  سجن  بآ  هک  دنک  کش  ناسنا  رگا  هلأسم 166 .

دعب دنراذگب و  یکاپ  فرظ  رد  ار  نآ  هچنانچ  دشاب  هدش  سجن  لوب  ریغ  هب  اهنیا  دننام  يزیچ  ای  تشوگ  جنرب و  رهاظ  رگا  هلأسم 167 .
هبترم ود  نیع ، لاوز  زا  دعب  هدش ، سجن  لوب  هب  رگا  و  دوشیم ، كاپ  دننک  یلاخ  دنزیرب و  نآ  يور  بآ  هبترم  کی  سجن ، نیع  لاوز  زا 

مزال راشف  هک  ار  يزیچ  ای  سابل  دـنهاوخب  رگا  یلو  ددرگیم ؛ كاپ  مه  نآ  فرظ  دوشیم و  كاپ  دـننک ، یلاـخ  دـنزیرب و  نآ  يور  بآ 
ات دـننک  جـک  ار  فرظ  دـنهد و  راـشف  ار  نآ  دـنزیریم ، نآ  يور  بآ  هـک  هـبترم  ره  رد  دـیاب  دنــشکب ، بآ  دــنراذگب و  یفرظ  رد  دراد 

. دزیرب نوریب  هدش  عمج  نآ  رد  هک  ياهلاسغ 
گنر هطساو  هب  هک  نآ  زا  شیپ  بآ  دنرب و  ورف  يراج  ای  رک  بآ  رد  رگا  هدش  گنر  نآ  دننام  لین و  هب  هک  ار  یـسجن  سابل  هلأسم 168 .

. دیآ نوریب  نآ  زا  نیگنر  ای  فاضم  بآ  ندادراشف ، عقوم  هچ  رگا  دوشیم ، كاپ  سابل  نآ  دسرب ، نآ  مامت  هب  دوش  فاضم  هچراپ 
زا يریگولج  هک  دـنهدن  لامتحا  هچنانچ  دـننیبب ، نآ  رد  بآ  نجل  اًلثم  دـعب  و  دنـشکب ، بآ  يراج  اـی  رک  رد  ار  یـسابل  رگا  هلأسم 169 .

. تسا كاپ  سابل  نآ  هدرک ، بآ  ندیسر 
نانشا ای  لِگ  نآ  ریز  قلطم  بآ  هک  دنادب  دوش و  هدید  نآ  رد  نانشا  ای  لِگ  هدرخ  نآ  دننام  سابل و  ندیـشکبآ  زا  دعب  رگا  هلأسم 170 .

. تسا سجن  اهنآ  نطاب  كاپ و  نانشا  لِگ و  رهاظ  دشاب ، هدیسر  نانشا  ای  لِگ  نطاب  هب  سجن  بآ  رگا  یلو  تسا ، كاپ  هدیسر ،
29 ص : لئاسملا ، حیضوت 

دـشاب هدـنام  نآ  رد  تساجن  گنر  ای  وب  رگا  یلو  دوشیمن ، كاـپ  دـننکن  فرطرب  نآ  زا  ار  تساـجن  نیع  اـت  سجن  زیچ  ره  هلأسم 171 .
هب هچنانچ  اما  دشابیم ، كاپ  دنامب  نآ  رد  نوخ  گنر  دنشکب و  بآ  ار  سابل  دننک و  فرطرب  سابل  زا  ار  نوخ  رگا  سپ  درادن . لاکشا 

. تسا سجن  هدنام ، زیچ  نآ  رد  تساجن  ياههرذ  هک  دنهد  لامتحا  ای  دننک  نیقی  گنر  ای  وب  هطساو 
مزال نتفربآ  رد  هرابود  ندـمآنوریب و  و  دوشیم ، كاپ  ندـب  دـننک ، فرطرب  يراـج  اـی  رک  بآ  رد  ار  ندـب  تساـجن  رگا  هلأسم 172 .

. تسین
. دوشیم كاپ  دسرب ، سجن  ياذغ  مامت  هب  دننادرگب و  ناهد  رد  بآ  رگا  هدنام ، اهنادند  يال  هک  یسجن  ياذغ  هلأسم 173 .

. دوش ادج  نآ  هلاسغ  هک  دنهد  راشف  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دنشکب ، بآ  لیلق  بآ  اب  ار  تروص  رس و  يوم  رگا  هلأسم 174 .
اجنآ ندیشکبآ  عقوم  ًالومعم  تسا و  نآ  هب  لصتم  هک  اجنآ  فارطا  دنشکب ، بآ  لیلق  بآ  اب  ار  سابل  ای  ندب  زا  ییاج  رگا  هلأسم 175 .

ود ره  يور  دـنراذگب و  سجن  زیچ  يولهپ  ار  یکاپ  زیچ  رگا  تسا  نینچمه  و  دوشیم ، كاپ  سجن  ياج  ندـشكاپ  اـب  دوشیم ، سجن 
زا دعب  دسرب ، اهنآ  همه  هب  سجن  بآ  دنزیرب و  بآ  اهتشگنا  همه  يور  سجن ، تشگنا  کی  ندیـشکبآ  يارب  رگا  سپ  دـنزیرب . بآ 

. دوشیم كاپ  اهتشگنا  مامت  سجن ، تشگنا  ندشكاپ 
یمک یبرچ  سابل  ای  ندب  رگا  تسا  نینچمه  و  دوشیم ، هدیـشک  بآ  رگید  ياهزیچ  لثم  هدـش  سجن  هک  ياهبند  تشوگ و  هلأسم 176 .

. دنکن يریگولج  اهنآ  هب  بآ  ندیسر  زا  هک  دشاب  هتشاد 
دنهاوخب هچنانچ  دنک ، يریگولج  اهنآ  هب  بآ  ندیـسر  زا  هک  دوش  برچ  يروط  هب  دعب  و  دـشاب ، سجن  ندـب  ای  فرظ  رگا  هلأسم 177 .

. دسرب اهنآ  هب  بآ  ات  دننک  فرطرب  ار  یبرچ  دیاب  دنشکب ، بآ  ار  ندب  فرظ و 
زین و  دوشیم ، كاپ  دـنیوشب ، هعفد  کی  تسا  رُک  هب  لصتم  هک  يریـش  ریز  رگا  تسین ، نآ  رد  تساجن  نیع  هک  یـسجن  زیچ  هلأسم 178 .

ای وب  دزیریم  زیچ  نآ  زا  هک  یبآ  و  دوش ، فرطرب  رگید  هلیسو  هب  ای  ریـش  ریز  نآ ، تساجن  نیع  هچنانچ  دشاب ، نآ  رد  تساجن  نیع  رگا 
، دزیریم نآ  زا  هک  یبآ  رگا  اما  ددرگیم . كاپ  ریش  بآ  اب  دشاب ، هتفرگن  تساجن  هزم  ای  گنر 

30 ص : لئاسملا ، حیضوت 
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هزم ای  گنر  ای  وب  دوشیم  ادـج  نآ  زا  هک  یبآ  رد  ات  دـنزیرب  نآ  يور  ریـش  بآ  يردـق  هب  دـیاب  دـشاب ، هتفرگ  تساجن  هزم  ای  گنر  ای  وب 
. دشابن تساجن 

هچنانچ هن ، ای  هدرک  فرطرب  نآ  زا  ار  تساجن  نیع  هک  دنک  کش  دعب  هدـش و  كاپ  دـنک  نیقی  دـشکب و  بآ  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 179 .
دیاب هدوبن ، تساجن  نیع  ندرکفرطرب  هجوتم  رگا  و  تسا ، كاـپ  زیچ  نآ  هدوب ، تساـجن  نیع  ندرکفرطرب  هجوتم  ندیـشکبآ ، عقوم 

. دشکب بآ  ار  نآ  هرابود 
كاپ لیلق  بآ  اب  دوش  سجن  رگا  دوشیمن ، يراج  رگید  لـحم  هب  مه  سجن  لـحم  زا  دوریمن و  ورف  نآ  رد  بآ  هک  ینیمز  هلأسم 180 .

نآ يور  هک  یبآ  نوچ  دـشاب  گـیر  اـی  نش  نآ  يور  هک  ینیمز  یلو  دـنریگب ، فرظ  اـی  هچراـپ  اـب  ار  نآ  هلاـسغ  هک  نآ  رگم  ددرگیمن 
. دوشیم كاپ  لیلق  بآ  اب  دوریم ، ورف  گیر  نش و  رد  هدش و  ادج  نآ  زا  دنزیریم 

، ددرگیم كاـپ  لـیلق  بآ  اـب  دوش  سجن  رگا  دوریمن ، ورف  نآ  رد  بآ  هک  یتخـس  نیمز  شرفرجآ و  شرفگنـس و  نیمز  هلأسم 181 .
نیمز همه  دور ، نوریب  یخاروس  زا  دـناهتخیر  نآ  يور  هک  یبآ  هچناـنچ  و  دوـش . يراـج  هک  دـنزیرب  نآ  يور  بآ  يردـق  هب  دـیاب  یلو 

و دوشیم ، سجن  هک  دـشاب  لوب  هلاـسغ  هک  نآ  رگم  تسا ، كاـپ  دوشیم  عمج  اـهبآ  هک  مه  ییاـج  دورن  نوریب  رگا  و  دوشیم ، كاـپ 
. دنریگب هچراپ  ای  فرظ  هلیسو  هب  هبترم  ره  رد  ار  نآ  هلاسغ  هک  تسا  یفاک  هلاسغ  لحم  ندشكاپ  يارب 

. دوشیم كاپ  مه  رُک  زا  رتمک  بآ  اب  دوش ، سجن  نآ  دننام  گنس و  کمن  رهاظ  رگا  هلأسم 182 .
. دوشیمن كاپ  دنراذگب  يراج  ای  رُک  بآ  رد  دننک و  دنق  ار  سجن  هدش  بآ  رکش  رگا  هلأسم 183 .

نیمز . 2

كاپ هدـش ، لصاح  سجن  نیمز  يور  نتفرهار  هطـساو  هب  هک  یتساـجن  زا  ار ، سجن  شفک  هت  اـپ و  فک  طرـش  هس  اـب  نیمز  هلأسم 184 .
افتکا نیمز  يور  نتفر  هار  هب  نآ  ریهطت  رد  هک  تسا  نآ  مزـال  طاـیتحا  هدیـسر ، شفک  هت  اـی  اـپ  هب  جراـخ  زا  هک  یتساـجن  رد  دـنکیم و 

: دننکن
. دشاب كاپ  هک  نآ  لوا 

31 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دشاب کشخ  هک  نآ  مود 

ای نتفرهار  هطـساو  هب  دشاب ، شفک  هتو  اپ  فک  رد  هدـش  سجن  هک  یلگ  لثم  سجنتم ، ای  لوب ، نوخ و  لثم  سجن ، نیع  رگا  هک  نآ  موس 
اپ فک  هزبس ، ریـصح و  شرف و  يور  نتفرهار  اب  دشاب و  اهنیا  دننام  گنـس و  ای  كاخ  دیاب  نیمز  زین  و  دوش ، فرطرب  نیمز  هب  اپ  ندیلام 

كاـپ زین  دـشاب  ریق  اـی  چـگ  اـی  بوـچ  اـی  رجآ  هب  شورفم  هک  ینیمز  رب  نتفرهار  اـب  طاـیتحا  رباـنب  و  دوـشیمن ، كاـپ  سجن  شفک  هـت  و 
. دوشیمن

لحم هدش ، شرف  بوچ  اب  هک  ینیمز  يور  تلافـسآ و  نیمز  يور  نتفرهار  هطـساو  هب  سجن ، شفک  هت  اپ و  فک  ندشكاپ  هلأسم 185 .
. تسا لاکشا 

هب اپ  ندیلام  ای  مدق  هدزناپ  زا  رتمک  هب  هچ  رگا  دنورب ، هار  رتشیب  ای  مدق  هدزناپ  تسا  رتهب  شفک  هت  اپ و  فک  ندـشكاپ  يارب  هلأسم 186 .
. دوش فرطرب  تساجن  نیمز ،

. دوشیم كاپ  نتفرهار  اب  دشاب  مه  کشخ  رگا  هکلب  دشاب  رت  سجن ، شفک  هت  اپ و  فک  تسین  مزال  هلأسم 187 .
دوشیم هدولآ  لگ  هب  ًالومعم  هک  مه  نآ  فارطا  زا  يرادقم  دش ، كاپ  نتفرهارهب  سجن  شفک  هت  ای  اپ  فک  هک  نآ  زا  دـعب  هلأسم 188 .

. ددرگیم كاپ 
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تـسا نینچمه  و  ددرگیم . كاپ  نتفرهار  اب  دوش ، سجن  وا  يوناز  ای  تسد  فک  رگا  دوریم  هار  وناز  تسد و  اب  هک  یـسک  هلأسم 189 .
. نایاپراهچ لعن  یعونصم و  ياپ  هت  اصع و  هت 

لاکـشا دنامب  شفک  هت  ای  اپ  فک  رد  دوشیمن ، هدـید  هک  تساجن  زا  یکچوک  ياههرذ  ای  گنر  ای  وب  نتفرهار ، زا  دـعب  رگا  هلأسم 190 .
. دنوش فرطرب  مه  اهنآ  هک  دنور  هار  يردق  هب  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچ  رگا  درادن ،

هب باروج  فک  ندشكاپ  دوشیمن و  كاپ  نتفرهار  هطـساو  هب  دـسریمن ، نیمز  هب  هک  اپ  فک  زا  يرادـقم  شفک و  لخاد  هلأسم 191 .
. تسا لاکشا  لحم  نتفرهار ، هطساو 

باتفآ . 3

هب هک  ار  یخیم  نینچمه  و  هدـش ، هدرب  راکهب  نامتخاس  رد  هرجنپ  برد و  دـننام  هک  ییاـهزیچ  ناـمتخاس و  نیمز و  باـتفآ ، هلأسم 192 .
: دنکیم كاپ  طرش  جنپ  اب  دناهدیبوک ، راوید 

32 ص : لئاسملا ، حیضوت 
َرت ار  نآ  ياهلیـسو  هب  دیاب  دشاب  کشخ  رگا  سپ  دوش ، َرت  دـسرب  نآ  هب  يرگید  زیچ  رگا  هک  دـشاب ، َرت  يروط  هب  سجن  زیچ  هک  نآ  لوا 

. دنک کشخ  باتفآ  ات  دننک 
. دننک فرطرب  ار  نآ  باتفآ ، ندیبات  زا  شیپ  دشاب  زیچ  نآ  رد  تساجن  نیع  رگا  هک  نآ  مود 

کـشخ ار  سجن  زیچ  دباتب و  اهنیا  دـننام  ربا و  ای  هدرپ  تشپ  زا  باتفآ  رگا  سپ  دـنکن . يریگولج  باتفآ  ندـیبات  زا  يزیچ  هک  نآ  موس 
. درادن لاکشا  دنکن ، يریگولج  باتفآ  ندیبات  زا  هک  دشاب  كزان  يردق  هب  ربا  رگا  یلو  دوشیمن ، كاپ  زیچ  نآ  دنک ،

كاـپ دوـش ، کـشخ  باـتفآ  داـب و  هطـساو  هب  سجن  زیچ  اًـلثم  رگا  سپ  دـنک . کـشخ  ار  سجن  زیچ  ییاـهنت  هب  باـتفآ  هـک  نآ  مراـهچ 
. درادن لاکشا  هدرک ، کمک  سجن  زیچ  ندشکشخ  هب  دنیوگن  هک  دشاب  مک  يردق  هب  داب  رگا  یلو  ددرگیمن ،

ای نیمز  رب  هبترم  کی  رگا  سپ  دـنک . کشخ  هبترم  کی  هتفر ، ورف  نآ  هب  تساجن  هک  ار  نامتخاس  ای  انب  زا  يرادـقم  باتفآ  هک  نآ  مجنپ 
سجن نآ  ریز  دوشیم و  كاپ  نآ  يور  طقف  دـیامن ، کشخ  ار  نآ  ریز  رگید  هعفد  دـنک و  کشخ  ار  نآ  يور  دـباتب و  سجن  ناـمتخاس 

. دنامیم
لاح رد  اههایگ  نآ و  هویم  گرب و  هخاش و  تخرد و  یلو  تسا ، لاکـشا  لحم  باـتفآ  هطـساو  هب  سجن  ریـصح  ندـشكاپ  هلأسم 193 .

. دنوشیم كاپ  باتفآ  هطساو  هب  نیمز  هب  لاصتا 
هطـساو هب  نآ  يرت  ای  هن ، ای  هدوب  َرت  باتفآ  ندـیبات  عقوم  نیمز  هک  دـنک  کش  ناسنا  دـعب  دـباتب ، سجن  نیمز  هب  باـتفآ  رگا  هلأسم 194 .
فرطرب نآ  زا  تساجن  نیع  باتفآ  شبات  زا  شیپ  هک  دنک  کش  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ؛ سجن  نیمز  نآ  هن ، ای  هدـش  کشخ  باتفآ 

. هن ای  هدوب  باتفآ  شبات  عنام  يزیچ  هک  دنک  کش  ای  هن ، ای  هدش 
. دوشیمن كاپ  هدیباتن  نآ  هب  باتفآ  هک  یفرط  دباتب ، سجن  راوید  فرط  کی  هب  باتفآ  رگا  هلأسم 195 .

هلاحتسا . 4

هدـش هلاحتـسا  دـنیوگیم  و  دوشیم ، كاـپ  دـیآرد ، یکاـپ  زیچ  تروص  هب  هک  دوش  ضوع  يروط  هب  سجن  زیچ  سنج  رگا  هلأسم 196 .
دوشن ضوع  نآ  سنج  رگا  یلو  دوش . کمن  دور و  ورف  رازکمن  رد  گس  ای  ددرگ ، رتسکاخ  دزوسب و  سجن  بوچ  هک  نآ  لـثم  تسا ،

نآ  لثم 
33 ص : لئاسملا ، حیضوت 
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. دوشیمن كاپ  دنزپب  نان  ای  دننک  درآ  ار  سجن  مدنگ  هک 
. تسا سجن  سجن ، بوچ  لاغذ  نینچمه  هدش و  هتخاس  سجن  لگ  زا  هک  نآ  دننام  یلِگ و  هزوک  هلأسم 197 .

. تسا سجن  هن ، ای  هدش  هلاحتسا  تسین  مولعم  هک  یسجن  زیچ  هلأسم 198 .
. ددرگیم كاپ  دوش ، هکرس  دناهتخیر  نآ  رد  کمن  هکرس و  لثم  يزیچ ، هک  نآ  هطساو  هب  ای  دوخ  يدوخ  هب  بارش  رگا  هلأسم 199 .
كاپ ندشهکرـس  هب  طایتحا  ربانب  دـسرب ، نآ  هب  يرگید  تساـجن  اـی  دـننک ، تسرد  نآ  دـننام  سجن و  روگنا  زا  هک  یبارـش  هلأسم 200 .

. دوشیمن
. تسا سجن  دننک  تسرد  سجن  يامرخ  شمشک و  روگنا و  زا  هک  ياهکرس  هلأسم 201 .

نآ تساجن  هب  لئاق  هک  تسا  نآ  ربانب  نیا  و  درادن ، ررـض  دنزیرب  هکرـس  دشاب و  اهنآ  لخاد  امرخ  ای  روگنا  زیر  لاشوپ  رگا  هلأسم 202 .
. تسا تراهط  يوقا  هک  تشذگ  و  میشاب ، ندمآشوج  هلیسو  هب 

روگنا بآ  موس  ود  ندشمک  . 5

نآ تمسق  کی  دوش و  مک  نآ  تمـسق  ود  ینعی  دوش ، ناثلث  هک  دشوجب  ردق  نآ  رگا  هدمآ  شوج  شتآ  اب  هک  يروگنا  بآ  هلأسم 203 .
شتآ ریغ  هب  دـیایب و  شوج  شتآ  هب  ای  دوش ، ناثلث  شتآ  ریغ  ای  شتآ  هب  دـیایب و  شوج  دوخ  يدوخ  هب  رگا  یلو  دوشیم . كاـپ  دـنامب ،

تراهط يوقا  هک  تشذگ  ندمآشوج و  هب  تسا  ریصع  تساجن  هب  لوق  ربانب  مکح  نیا  و  دوشیم ؛ كاپ  ندشهکرـس  هب  طقف  دوش  ناثلث 
. تسا

نآ ندروخ  یلو  تسین ، سجن  دیایب  شوج  نآ  هدنامیقاب  هچنانچ  دوش ، مک  ندمآشوج  نودـب  روگنا  بآ  تمـسق  ود  رگا  هلأسم 204 .
. تسا مارح 

هک دنکن  نیقی  ناسنا  ات  دیایب  شوج  شتآ  اب  رگا  یلو  تسا ، لالح  هن  ای  هدمآ  شوج  تسین  مولعم  هک  يروگنا  بآ  ندروخ  هلأسم 205 .
. دوشیمن لالح  دوشن  هکرس  ات  دیآ  شوج  دوخ  يدوخ  هب  رگا  دوشیمن و  لالح  هدش ، مک  شتآ  اب  نآ  تمسق  ود 

هب  هچنانچ  دشاب  روگنا  هناد  ود  ای  هناد  کی  هروغ  هشوخ  کی  رد  اًلثم  رگا  هلأسم 206 .
34 ص : لئاسملا ، حیضوت 

لالح نآ  ندروخ  و  كاپ ، دـشوجب  دـشابن و  نآ  رد  روگنا  ینیریـش  زا  يرثا  دـنیوگب و  هروغ  بآ  دوشیم ، هتفرگ  هشوخ  نآ  زا  هک  یبآ 
. تسا

. تسا لالح  نآ  ندروخ  دوش ، کلهتسم  نآ  رد  دشوجب و  دتفیب و  دشوجیم  شتآ  هب  هک  يزیچ  رد  روگنا  هناد  کی  رگا  هلأسم 207 .
هدماین شوج  هک  یگید  رد  دـناهدز  هدـمآشوج  گید  رد  هک  ار  يریگفک  دـیاب  دـنزپب ، هریـش  گید  دـنچ  رد  دـنهاوخب  رگا  هلأسم 208 .

هب لوق  ربانب  مکح  نیا  و  دـننزن ، هدـش  ناـثلث  هک  یگید  رد  هدـشن ، ناـثلث  هک  ار  یگید  ریگفک  دـیاب  دـشاب  هدـمآ  شوج  همه  رگا  دـننزن و 
. دوشیمن سجن  هک  تشذگ  یلو  ندمآشوج ، هب  تسا  ریصع  تساجن 

. تسا لالح  نآ  ندروخ  دیایب  شوج  رگا  روگنا ، ای  تسا  هروغ  تسین  مولعم  هک  يزیچ  هلأسم 209 .

لاقتنا . 6

نتـسج نآ  زا  نوخ  دنربب  ار  نآ  گر  یتقو  هک  یناویح  ینعی  دراد ، هدـنهج  نوخ  هک  یناویح  نوخ  ای  ناسنا  ندـب  نوخ  رگا  هلأسم 210 .
سپ دـنیوگ . لاـقتنا  ار  نیا  و  ددرگیم ، كاـپ  دوش ، باـسح  ناویح  نآ  نوخ  دورب و  درادـن  هدـنهج  نوخ  هک  یناویح  ندـب  هب  دـنکیم ،

. دشابیم سجن  تسا ، ناسنا  نوخ  دنیوگیم  دوشیمن و  هتفگ  نآ  هب  ولاز  نوخ  نوچ  دکمیم  ناسنا  زا  ولاز  هک  ینوخ 
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، دشابیم هشپ  دوخ  زا  ای  هدیکم  وا  زا  هدمآ  نوریب  هشپ  زا  هک  ینوخ  دنادن  دشکب و  هتسشن  شندب  هب  هک  ار  ياهشپ  یسک  رگا  هلأسم 211 .
هب هشپ  نتـشک  نوخ و  ندیکم  نیب  هلـصاف  رگا  اما  دوش ، باسح  هشپ  ندب  ءزج  یلو  هدیکم  وا  زا  دـنادب  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا . كاپ 
هک دنک  کش  هدیکم و  ناسنا  زا  ار  نوخ  نآ  هک  دنادب  رگا  و  دشابیم . سجن  نوخ  نآ  تسا ، ناسنا  نوخ  دنیوگب  هک  دـشاب  مک  يردـق 

. تسا نآ  زا  بانتجا  طایتحا  هن ، ای  هدش  هشپ  ندب  ءزج 

مالسا . 7

َنأ  ُدَهْشَأَو  هللا  اَّلِإ  َهلِإ  ْنأ ال  ُدَهْشَأ  : » دیوگب ینعی  دیوگب ، نیتداهش  رفاک  رگا  هلأسم 212 .
35 ص : لئاسملا ، حیضوت 

عقوــم رگا  یلو  تـسا ؛ كاــپ  وا  قرع  ینیب و  ناــهد و  بآ  ندــب و  ندشناملــسم ، زا  دــعب  و  دوــشیم ، ناملــسم  هللا » ُلُوــسَر  ًادَّمَُحم 
تساجن نیع  ندشناملـسم ، زا  شیپ  رگا  هکلب  دشکب ، بآ  ار  نآ  ياج  دنک و  فرطرب  دیاب  هدوب ، وا  ندب  هب  تساجن  نیع  ندشناملـسم ،

. دشکب بآ  ار  نآ  ياج  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب ، هدش  فرطرب 
دـشابن وا  ندب  رد  ندشناملـسم  عقوم  رد  سابل  نآ  دـشاب و  هدیـسر  شندـب  هب  تبوطر  اب  وا  سابل  هدوب  رفاک  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 213 .

. دنک بانتجا  نآ  زا  دیاب  مزال  طایتحا  ربانب  دشاب ، مه  وا  ندب  رد  رگا  هکلب  تسا ، سجن 
راهظا ات  درادن  داقتعا  هک  مه  دنادب  رگا  هکلب  تسا ، كاپ  هن ، ای  هدش  ناملسم  ًابلق  دنادن  ناسنا  و  دیوگب ، نیتداهـش  رفاک  رگا  هلأسم 214 .

. تسا كاپ  يوقا  ربانب  هدرکن  رفک 

تیعبت . 8

. دوش كاپ  رگید  سجن  زیچ  ندشكاپ  هطساو  هب  یسجن  زیچ  هک  تسا  نآ  تیعبت  هلأسم 215 .
هچراپ و و  دوشیم ، كاپ  هدیـسر  اـجنآ  هب  ندـمآشوج  عقوم  بارـش  هک  ییاـج  اـت  مه  نآ  فرظ  دوش ، هکرـس  بارـش  رگا  هلأسم 216 .

هدولآ بارـش  نآ  هب  فرظ  تشپ  رگا  یلو  ددرگیم ؛ كاـپ  دوش ، سجن  تبوطر  نآ  هب  رگا  دـنراذگیم  نآ  يور  اـًلومعم  هک  مه  يزیچ 
. دننک بانتجا  نآ  زا  بارش ، ندشهکرس  زا  دعب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوش ،

هب لوق  ربانب  دوریم ، راکهب  روگنا ، بآ  نتخپ  يارب  ریگفک  دننام  هک  ییاهزیچ  دیآیم و  شوج  نآ  رد  روگنا  بآ  هک  یفرظ  هلأسم 217 .
سجن ندیـشوج  هب  روگنا  بآ  هک  تشذـگ  یلو  دوشیم ، كاـپ  روگنا  بآ  تمـسق  ود  ندـشمک  زا  دـعب  ناـشوج  روـگنا  بآ  تساـجن 

. دوشیمن
وا هک  یـسک  تسد  دنناشوپیم و  ار  تیم  تروع  نآ  اب  هک  ياهچراپ  دنهدیم و  لسغ  ار  تیم  نآ ، يور  هک  یگنـس  ای  هتخت  هلأسم 218 .

. دوشیم كاپ  لسغ ، ندشمامت  زا  دعب  دهدیم ، لسغ  ار 
. دوشیم كاپ  مه  وا  تسد  زیچ  نآ  ندشكاپ  زا  دعب  دشکیم ، بآ  دوخ  تسد  اب  ار  يزیچ  هک  یسک  هلأسم 219 .

36 ص : لئاسملا ، حیضوت 
، دوش ادج  دناهتخیر  نآ  يور  هک  یبآ  ات  دـنهد  راشف  لومعم  هزادـنا  هب  دنـشکب و  بآ  لیلق  بآ  اب  ار  نآ  دـننام  سابل و  رگا  هلأسم 220 .

. تسا كاپ  دنامیم  نآ  رد  هک  یبآ 
یمک بآ  دناهتخیر ، نآ  يور  ندشكاپ  يارب  هک  یبآ  ندـش  ادـج  زا  دـعب  دنـشکیم ، بآ  لیلق  بآ  اب  هک  ار  سجن  فرظ  هلأسم 221 .

. تسا كاپ  دنامیم  نآ  رد  هک 
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تساجن نیع  ندش  فرطرب  . 9

نآ ندـب  دوش ، فرطرب  اهنآ  هچنانچ  دوش ، هدولآ  سجن  بآ  لثم  سجنتم ، اـی  نوخ  لـثم  سجن ، نیع  هب  ناویح  ندـب  رگا  هلأسم 222 .
ناهد رد  دیآ و  نوریب  نادـند  يال  زا  ینوخ  رگا  اًلثم  ینیب ، ناهد و  لخاد  لثم  ناسنا ، ندـب  نطاب  تسا  نینچمه  و  دوشیم ، كاپ  ناویح 
. دنشکب بآ  ار  نآ  دیاب  طایتحا  ربانب  دوش  سجن  ناهد  رد  هیراع  نادند  رگا  یلو  تسین ، مزال  ناهد  لخاد  ندیشکبآ  دورب ، نیب  زا 

كاپ اذغ  نآ  هدیـسر  اذغ  هب  نوخ  هک  دـنادن  ناسنا  هچنانچ  دـیایب ، نوخ  ناهد  لخاد  دـشاب و  هدـنام  نادـند  يال  اذـغ  رگا  هلأسم 223 .
. دوشیم سجن  طایتحا  ربانب  دسرب  نآ  هب  نوخ  رگا  و  تسا ،

ای تسا  ندـب  رهاظ  زا  دـنادیمن  ناسنا  هک  ار  ییاج  زین  دـیآیم و  مه  يور  نتـسب  عقوم  هک  مشچ  کلپ  اهبل و  زا  يرادـقم  هلأسم 224 .
. دشکب بآ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دوش  سجن  رگا  نآ ، نطاب 

كاخ درگ و  هک  دـنهد  ناکت  ار  اهنآ  يروط  هچناـنچ  دنیـشنب ، اـهنیا  دـننام  شرف و  ساـبل و  هب  سجن  كاـخ  درگ و  رگا  هلأسم 225 .
. دوشیم كاپ  دزیرب ، اهنآ  زا  سجن 

راوختساجن ناویح  ءاربتسا  . 10

ءاربتسا ار  نآ  دیاب  دوش ، كاپ  دنهاوخب  رگا  و  تسا ؛ سجن  هدرک ، تداع  ناسنا  تساجن  ندروخ  هب  هک  یناویح  طئاغ  لوب و  هلأسم 226 .
دنهدب و نآ  هب  كاپ  كاروخ  دروخب و  تساجن  دنراذگن  دنیوگن ، نآ  هب  راوختـساجن  رگید  تدم  نآ  زا  دـعب  هک  یتدـم  ات  ینعی  دـننک ،

غرم زور و  جنپ  ای  تفه  ار  یباغرم  زور و  هد  ار  دنفسوگ  زور و  یـس  ار  واگ  زور و  لهچ  ار  راوختـساجن  رتش  دیاب  بحتـسم  طایتحا  ربانب 
هب راوختـساجن  مه  زاب  تدم  نیا  زا  دعب  رگا  و  دـنهدب ، اهنآ  هب  كاپ  ياذـغ  دـننک و  يریگولج  تساجن  ندروخ  زا  زور ، هس  ار  یگناخ 

زا ار  اهنآ  دنیوگن ، اهنآ  هب  راوختساجن  رگید  تدم  نآ  زا  دعب  هک  یتدم  ات  تسا  بجاو  دوش  هتفگ  اهنآ 
37 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دنیامن يریگولج  تساجن  ندروخ 

ناملسم ندشبیاغ  . 11

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

دوش هدولآ  مارح  زا  بنج  قرع  هب  شسابل  اًلثم  رگا  سپ  دنادب . سجن  هدرک ، سجن  ار  شسابل  ای  ندب  هک  يزیچ  ناملـسم  نآ  هک  نآ  لوا 
. تسناد كاپ  ار  سابل  نآ  دوشیمن  وا  ندشبیاغ  زا  دعب  دنادن ، سجن  ار  نآ  و 

. تسا هدیسر  سجن  زیچ  هب  شسابل  ای  ندب  دنادب  هک  نآ  مود 
. دناوخیم زامن  سابل  نآ  اب  دنیبب  اًلثم  دنکیم ، لامعتسا  تسا  یکاپ  نآ  طرش  هک  يراک  رد  ار  زیچ  نآ  دنیبب  ناسنا  هک  نآ  موس 

رازگزامن سابل  دـیاب  هک  دـنادن  اًلثم  رگا  سپ  تسا . یکاپ  دـهدیم  ماجنا  زیچ  نآ  اب  هک  يراک  طرـش  دـنادب  ناملـسم  نآ  هک  نآ  مراهچ 
. تسناد كاپ  ار  سابل  نآ  دوشیمن  دناوخب ، زامن  هدش  سجن  هک  یسابل  اب  و  دشاب ، كاپ 

، هدیشکن بآ  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  سپ  تسا . هدیـشک  بآ  هدش  سجن  هک  ار  يزیچ  ناملـسم  نآ  دهد  لامتحا  ناسنا  هک  نآ  مجنپ 
. تسا لاکشا  لحم  زیچ  نآ  نتسنادكاپ  دشاب ، هتشادن  قرف  ناملسم  نآ  رظن  رد  كاپ  سجن و  رگا  زین  و  دنادب ، كاپ  ار  زیچ  نآ  دیابن 

. دشاب غلاب  ناملسم  نآ  بجاو  طایتحا  ربانب  هک  نآ  مشش 
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زیچ نآ  دـنهد ، ربخ  نآ  ندـشكاپ  هب  لداع  ود  ای  تسا ، هدـش  كاـپ  هدوب  سجن  هک  يزیچ  هک  دـنک  نیقی  ناـسنا  دوخ  رگا  هلأسم 228 .
هدیـشک بآ  ار  سجن  زیچ  یناملـسم  ای  هدش ، كاپ  زیچ  نآ  دیوگب  تسا  وا  رایتخا  رد  سجن  زیچ  هک  یـسک  رگا  نینچمه  و  تسا ؛ كاپ 

. تسا كاپ  هن ، ای  هدیشک  بآ  تسرد  دشابن  مولعم  هچ  رگا  دشاب 
نآ دنک ، ادیپ  نانیمطا  وا  هتفگ  هب  ناسنا  مدیـشک و  بآ  دیوگب  رگا  دشکب ، بآ  ار  ناسنا  سابل  تسا  هدـش  لیکو  هک  یـسک  هلأسم 229 .

. تسا كاپ  سابل 
. دیامن افتکا  نامگ  هب  دناوتیم  دنکیمن  ادیپ  نیقی  سجن  زیچ  ندیشکبآ  رد  هک  دراد  یلاح  ناسنا  رگا  هلأسم 230 .

38 ص : لئاسملا ، حیضوت 

اهفرظ ماکحا  * 

ار فرظ  نآ  دیابن  تسا و  مارح  نآ  زا  ندیماشآ  ندروخ و  تسا ، هدـش  هتخاس  رادرم  ای  كوخ  ای  گس  تسوپ  زا  هک  یفرظ  هلأسم 231 .
كوخ و گس و  مرچ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  دـننک ، لامعتـسا  داد ، ماجنا  كاپ  زیچ  اب  دـیاب  هک  ییاهراک  لـسغ و  وضو و  رد 

. دننکن لامعتسا  دشابن  مه  فرظ  هچ  رگا  ار ، رادرم 
اما تسا ؛ مارح  بجاو  طایتحا  ربانب  ًاقلطم  اهنآ  لامعتـسا  نینچمه  و  تسا ، مارح  هرقن  ـالط و  فرظ  زا  ندـیماشآ  ندروخ و  هلأسم 232 .

. تسا طوحا  هچ  رگا  تسین  مولعم  فرظ  ناونع  هب  هن  یلام  هریخذ  دصق  هب  اهنآ  نتشادهاگن  تمرح 
. تسا مارح  نآ ، نتخاس  ترجا  همّرحم و  تالامعتسا  ریاس  نآ و  زا  ندیماشآ  ندروخ و  دصق  هب  هرقن  الط و  فرظ  نتخاس  هلأسم 233 .

هدنشورف هک  مه  یـضوع  لوپ و  همّرحم و  تالامعتـسا  ریاس  ندیماشآ و  ندروخ و  دصق  هب  هرقن  الط و  فرظ  شورف  دیرخ و  هلأسم 234 .
. تسا مارح  دریگیم 

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

. درادن لاکشا  دناهداد  هرقن  بآ  ای  الط  بآ  ار  نآ  يور  هک  یفرظ  لامعتسا  هلأسم 236 .
هرقن ای  الط  فرظ  هک  دشاب  دایز  يردق  هب  زلف  نآ  رادقم  هچنانچ  دنزاسب ، فرظ  دـننک و  طولخم  هرقن  ای  الط  اب  ار  يزلف  رگا  هلأسم 237 .

. درادن عنام  نآ  لامعتسا  دنیوگن ، فرظ  نآ  هب 
دـشابیم مارح  هرقن  الط و  فرظ  رد  ندروخاذغ  نوچ  هک  نیا  دـصق  هب  تسا  هرقن  ای  الط  فرظ  رد  هک  ار  ییاذـغ  ناسنا  رگا  هلأسم 238 .

رد یلو  تسا ، مارح  رگید  فرظ  رد  هرقن  ای  الط  فرظ  زا  اذغ  نتخیر  دـشابن ، دـصق  نیا  هب  رگا  و  درادـن ؛ لاکـشا  دزیرب ، رگید  فرظ  رد 
. درادن یعنام  مود  فرظ  زا  اذغ  ندروخ  تروص ، ود  ره 

تسا نآ  طایتحا  یلو  درادن ، لاکشا  دشاب ، هرقن  ای  الط  زا  رگا  نآرق  باق  دراک و  ریـشمش و  فالغ  نایلق و  ریگداب  لامعتـسا  هلأسم 239 .
ار هرقن  الط و  نادهمرس  نادرطع و  هک 

39 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دننکن لامعتسا 

زا دوشیمن  مه  يراچان  لاح  رد  هک  لسغ  وضو و  يارب  رگم  درادـن  لاکـشا  يراچان  لاـح  رد  هرقن  اـی  ـالط  فرظ  لامعتـسا  هلأسم 240 .
. درک هدافتسا  هرقن  الط و  فرظ 

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

هراشا

. دننک حسم  ار  اهاپ  يور  رس و  يولج  دنیوشب و  ار  اهتسد  تروص و  تسا  بجاو  وضو  رد  هلأسم 242 .
هک يرادقم  هب  نآ  يانهپ  و  تسش ، هناچ  رخآ  ات  دیآیم  نوریب  رس  يوم  هک  ییاج  یناشیپ ، يالاب  زا  دیاب  ار  تروص  يازارد  هلأسم 243 .
هک نآ  يارب  و  تسا ؛ لطاب  وضو  دـیوشن  ار  رادـقم  نیا  زا  يرـصتخم  رگا  و  دوش ، هتـسش  دـیاب  دریگیم  رارق  تسـش  طسو و  تشگنا  نیب 

. دیوشب مه  ار  نآ  فارطا  یمک  دیاب  هدش ، هتسش  اًلماک  رادقم  نیا  دنک  نیقی 
ياـجک اـت  یلومعم  دارفا  هک  دـنک  هظحـالم  دـیاب  دـشاب ، مدرم  لومعم  زا  رتگرزب  اـی  رتـکچوک  یـسک  تسد  اـی  تروص  رگا  هلأسم 244 .
هزادـنا هب  دـیاب  درادـن ، وم  شرـس  يولج  ای  هدـییور  وم  وا  یناشیپ  رد  رگا  زین  و  دـیوشب ، ار  اجنامه  ات  مه  وا  دـنیوشیم ، ار  دوخ  تروص 

. دیوشب ار  یناشیپ  لومعم ،
، دـسرب اهنآ  هب  بآ  دراذـگیمن  هک  تسه  وا  بل  مشچ و  ياههشوگ  اهوربا و  رد  يرگید  زیچ  ای  كرچ  دـهد  لامتحا  رگا  هلأسم 245 .

. دیامن فرطرب  تسه  رگا  هک  دنک  یسراو  وضو  زا  شیپ  دیاب  دشاب ، اجهب  مدرم  رظن  رد  وا  لامتحا  هچنانچ 
ندناسر تسا و  یفاک  وم  نتسش  دشابن ، ادیپ  رگا  و  دناسرب ؛ تسوپ  هب  ار  بآ  دیاب  دشاب ، ادیپ  وم  يال  زا  تروص  تسوپ  رگا  هلأسم 246 .

. تسین مزال  نآ  ریز  هب  بآ 
مه تسوپ  هب  ار  بآ  دیوشب و  ار  وم  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  هن ، ای  تسا  ادیپ  وم  يال  زا  تروص  تسوپ  هک  دـنک  کش  رگا  هلأسم 247 .

. دناسرب
هدید  نتسب  تقو  رد  هک  مشچ  بل و  زا  يرادقم  ینیب و  لخاد  نتسش  هلأسم 248 .

40 ص : لئاسملا ، حیضوت 
اهنآ زا  يرادقم  تسا  بجاو  هدنامن ، یقاب  يزیچ  دوش  هتـسش  دـیاب  هک  ییاهاج  زا  دـنک  نیقی  هک  نآ  يارب  یلو  تسین ، بجاو  دوشیمن 

ییاهزامن هتـسش ، ار  بجاو  رادقم  هتفرگ  هک  ییاهوضو  رد  دنادب  رگا  دیوشب ، ار  رادقم  نیا  دیاب  هتـسنادیمن  هک  یـسک  و  دـیوشب ، مه  ار 
. تسا حیحص  هدناوخ  هک 

. تسا لطاب  وضو  دیوشب  الاب  هب  نییاپ  زا  رگا  و  تسش ، نییاپ  هب  الاب  زا  ار  اهتسد  تروص و  دیاب  هلأسم 249 .
بآ تسد  ندیـشک  هطـساو  هب  هک  دشاب  يردق  هب  تسد  يرت  هچنانچ  دشکب ، اهتسد  تروص و  هب  دـنک و  رت  ار  تسد  رگا  هلأسم 250 .

. تسا یفاک  دوش ، يراج  اهنآ  رب  یمک 
. دیوشب اهتشگنا  رس  ات  جنرآ  زا  ار  پچ  تسد  نآ  زا  دعب  تسار و  تسد  دیاب  تروص  نتسش  زا  دعب  هلأسم 251 .

. دیوشب مه  ار  جنرآ  زا  رتالاب  يرادقم  دیاب  هتسش ، اًلماک  ار  جنرآ  دنک  نیقی  هک  نآ  يارب  هلأسم 252 .
طقف رگا  و  دیوشب ، ار  ناتشگنا  رس  ات  دیاب  وضو  عقوم  رد  هتسش ، چم  ات  ار  دوخ  ياهتسد  تروص ، نتسش  زا  شیپ  هک  یسک  هلأسم 253 .

. تسا لطاب  وا  يوضو  دیوشب  ار  چم  ات 
و دـشابیم ، مارح  نآ  زا  رتشیب  موس و  هبترم  بحتـسم و  مود  هبترم  بجاو و  لوا  هبترم  اـهتسد  تروص و  نتـسش  وضو ، رد  هلأسم 254 .

اًلثم لوا  هبترم  نتـسش  دصق  هب  رگا  سپ  دریگیم . وضو  هک  تسا  یـسک  دصق  هب  طوبرم  تسا ، موس  ای  مود  ای  لوا  نتـسش ، مادک  هک  نیا 
هبترم هس  دیوشب  هبترم  هس  هک  نیا  دصق  هب  رگا  و  دوشیم ، باسح  لوا  نتسش  اهنآ  همه  درادن و  لاکشا  دزیرب ، تروص  هب  بآ  هبترم  هد 

. تسا مارح  نآ  موس  هبترم  دزیرب ، بآ 
تـسا نآ  بجاو  طایتحا  و  دنک ، حسم  هدنام  تسد  رد  هک  وضو  بآ  يرت  اب  ار  رـس  يولج  دیاب  تسد ، ود  ره  نتـسش  زا  دعب  هلأسم 255 .
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. تسا الاب  هب  نییاپ  زا  حسم  زاوج  يوقا  هچرگا  دشاب ، نییاپ  هب  الاب  زا  حسم  هک  تسا  نآ  طایتحا  زین  و  دیامن ، حسم  تسار  تسد  اب  هک 
حسم هزادنا  ره  هب  ار  تمسق  نیا  ياج  ره  و  دشابیم ، حسم  ياج  تسا  یناشیپ  لباقم  هک  رـس  تمـسق  راهچ  زا  تمـسق  کی  هلأسم 256 .

هس  يانهپ  هزادنا  هب  انهپ  زا  تشگنا و  کی  يزارد  هزادنا  هب  ازارد  زا  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچ  رگا  تسا ، یفاک  دنک 
41 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دیامن حسم  هتسب  تشگنا 

هب وا  رس  يولج  يوم  هک  یـسک  یلو  تسا ، حیحـص  مه  رـس  يولج  يوم  رب  هکلب  دشاب ، نآ  تسوپ  رب  رـس  حسم  تسین  مزال  هلأسم 257 .
ار رـس  قرف  ای  دنک ، حسم  ار  اهوم  نب  دیاب  دسریم ، رـس  رگید  ياج  هب  ای  دزیریم  شتروص  هب  دنک  هناش  اًلثم  رگا  هک  تسا  دنلب  ياهزادنا 
رب دنک و  عمج  رس  يولج  دسریم ، رس  رگید  ياهاج  هب  ای  دزیریم  تروص  هب  هک  ار  ییاهوم  رگا  و  دیامن ، حسم  ار  رـس  تسوپ  هدرک  زاب 

. تسا لطاب  دنک ، حسم  هدمآ  نآ  يولج  هک  رس  رگید  ياهاج  يوم  رب  ای  دیامن  حسم  اهنآ 
اپ يور  یگدـمآرب  ات  اهتشگنا  زا  یکی  رـس  زا  ار  اهاپ  يور  هدـنام  تسد  رد  هک  وضو  بآ  يرت  اب  دـیاب  رـس ، حـسم  زا  دـعب  هلأسم 258 .

. دیامن حسم  مه  ار  لصفم  ات  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دنک ، حسم 
رتهب و  دیامن ، حسم  هتـسب  تشگنا  هس  يانهپ  هزادنا  هب  هک  تسا  نآ  رتهب  یلو  تسا ، یفاک  دشاب  هزادـنا  ره  هب  اپ  حـسم  يانهپ  هلأسم 259 .

. تسا اپ  يور  مامت  حسم  نآ  زا 
مامت هک  نیا  هب  افتکا  دنچره  دشکب ، اپ  يور  هب  دعب  دراذـگب و  اهتشگنا  رـس  رب  ار  تسد  اپ ، حـسم  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  هلأسم 260 .

. تسا زیاج  دشکب  یمک  دراذگب و  اپ  يور  ار  تسد 
لطاب وضو  دشکب ، نآ  هب  ار  اپ  ای  رـس  درادهگن و  ار  تسد  رگا  دـشکب و  اهنآ  يور  ار  تسد  دـیاب  اپ ، يور  رـس و  حـسم  رد  هلأسم 261 .

. درادن لاکشا  دنک  تکرح  يرصتخم  اپ  ای  رس  دشکیم  ار  تسد  هک  یعقوم  رگا  یلو  تسا ،
رگا یلو  تسا ، لطاب  حسم  دنکن ، رثا  نآ  هب  تسد  فک  تبوطر  هک  دشاب  َرت  يردق  هب  رگا  دشاب و  کشخ  دـیاب  حـسم  ياج  هلأسم 262 .
. درادن لاکشا  تسا ، تسد  فک  يرت  زا  طقف  دنیوگب  دوشیم  هدید  نآ  رد  حسم  زا  دعب  هک  یتبوطر  هک  دشاب  مک  يردق  هب  نآ  يرت 
رگید ءاضعا  زا  دیاب  هکلب  دنک ، َرت  جراخ  بآ  اب  ار  تسد  دناوتیمن  دـشاب ، هدـنامن  تسد  فک  رد  یتبوطر  حـسم ، يارب  رگا  هلأسم 263 .

. دیامن حسم  نآ  اب  دریگب و  تبوطر  وضو 
و دنک ، حسم  تبوطر  نامه  اب  ار  رـس  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب ، رـس  حـسم  هزادـنا  هب  طقف  تسد  فک  تبوطر  رگا  هلأسم 264 .

. دریگب تبوطر  وضو  رگید  ءاضعا  زا  اهاپ  حسم  يارب 
42 ص : لئاسملا ، حیضوت 

اهنیا دننام  هدنرد و  دزد و  زا  سرت  ای  دیدش  يامرـس  هطـساو  هب  رگا  یلو  تسا ، لطاب  شفک  باروج و  يور  زا  ندرکحسم  هلأسم 265 .
نآ رب  یکاپ  زیچ  دـیاب  دـشاب ، سجن  شفک  يور  رگا  و  درادـن ، لاکـشا  اـهنآ  رب  ندرکحـسم  دروآ ، نوریب  ار  باروج  اـی  شفک  دـناوتن 

. دیامنب مه  ممیت  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دنک ، حسم  زیچ  نآ  رب  دزادنیب و 
. دیامن ممیت  دیاب  دشکب  بآ  ار  نآ  حسم ، يارب  دناوتن  دشاب و  سجن  اپ  يور  رگا  هلأسم 266 .

یسامترا يوضو 

، تسار تسد  اب  درب و  ورف  بآ  رد  وضو  دصق  هب  ار  تسار  تسد  تروص و  ناسنا  هک  تسا  نآ  طوحا  یسامترا  يوضو  رد  هلأسم 267 .
. دهد ماجنا  ار  اهاپ  رس و  حسم  و  دیوشب ، وضو  دصق  هب  ار  پچ  تسد 

یناشیپ و فرط  زا  ار  تروص  هک  وحن  نیا  هب  دوش ، هتـسش  نییاپ  هب  الاب  زا  اهتسد  تروص و  دـیاب  مه  یـسامترا  يوضو  رد  هلأسم 268 .
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. درب ورف  بآ  رد  جنرآ  فرط  زا  ار  اهتسد 
. درادن لاکشا  دهد ، ماجنا  یسامترا  ریغ  ار  یضعب  یسامترا و  ار  ءاضعا  زا  یضعب  يوضو  رگا  هلأسم 269 .

تسا بحتسم  نتفرگوضو  عقوم  هک  ییاهاعد 

: دیوگب دتفایم  بآ  هب  شهاگن  هک  یعقوم  تسا  بحتسم  دریگیم  وضو  هک  یسک  هلأسم 270 .
ًاسَِجن ُْهلَعْجی  َْمل  َو  ًاروُهَط  َءاْملا  َلَعَج  يذَّلا  ُدْمَْحلا ِهللا  َو  ِهللاِاب  َو  ِهللا  ِمِْسب 

: دیوگب دیوشیم  ار  دوخ  تسد  وضو  زا  شیپ  هک  یعقوم  و 
نیِرِّهَطَتُْملا  َنِم  یْنلَعْجا  َو  َنِیباَّوَّتلا  َنِم  یْنلَعْجا  َّمُهّللا 

: دیوگب ندنادرگناهد  رد  بآ  ینعی  هضمضم ، تقو  رد  و 
َكِرْکِِذب  یناِسل  ِْقلْطا  َو  َكاْقلأ  َمْوی  یتَّجُح  ینَِّقل  َّمُهّللا 
: دیوگب ندرکینیب  رد  بآ  ینعی  قاشنتسا ، عقوم  رد  و 

43 ص : لئاسملا ، حیضوت 
اهَبیط َو  اهَحْوَر  َو  اهَحیِر  ُمُّشی  ْنَّمِم  یْنلَعْجا  َو  ِۀَّنَْجلا  َحیِر  یَلَع  ْمِّرَُحت  َّمُهّللا ال 

: دیوگب تروص  نتسش  عقوم  و 
ُهوجُْولا  ِهِیف  ُّضْیبَت  َمْوی  یهْجَو  ْدِّوَُستال  َو  ُهُوجُْولا  ِهِیف  ُّدَوْسَت  َمْوی  یهْجَو  ْضَیب  َّمُهّللا 

: دناوخب تسار  تسد  نتسش  تقو  رد  و 
ًاریِسی ًاباَسِح  یْنبِساَح  َو  يراسِیب  ِنانِْجلا  ِیف  َْدلُْخلا  َو  ینیِمِیب  یباتِک  ینِطْعا  َّمُهّللا 

: دیوگب پچ  تسد  نتسش  عقوم  و 
ناریّنلا  ِتاَعَّطَقُم  ْنِم  َِکب  ُذُوعا  َو  یُقنُع  یلإ  ًَۀلُوْلغَم  اَْهلَعَْجتال  َو  يِرْهَظ  ِءارَو  ْنِم  َو ال  یلامِِشب  یباَتِک  ینِطُْعت  َّمُهّللا ال 

: دیوگب دنکیم  حسم  ار  رس  هک  یعقوم  و 
كِْوفَعَو  ِکتاَکََرب  َو  َِکتَمْحَِرب  ینِّشَغ  َّمُهّللا 

: دناوخب اپ  حسم  تقو  رد  و 
ِمارْکِإلا َو  ِلالَْجلا  اَذ  ای  یِّنَع  َکیِضْری  اَم  یف  ییْعَس  ْلَعْجا  َو  ُماْدقْألا  ِهیف  ُّلَِزت  َمْوی  ِطارِّصلا  یَلَع  یْنتِّبَث  َّمُهّللا 

وضو طیارش 

: تسا زیچ  هدزیس  وضو  ندوبحیحص  طیارش 
. دشاب كاپ  وضو  بآ  هک  نآ  لوا  طرش 

. دشاب قلطم  هک  نآ  مود  طرش 
هدرک شومارف  ای  دـنادن  ار  نآ  ندوبفاـضم  اـی  ندوبسجن  ناـسنا  هچ  رگا  تسا ، لـطاب  فاـضم  بآ  سجن و  بآ  اـب  وضو  هلأسم 271 .

. دناوخب حیحص  يوضو  اب  هرابود  ار  زامن  نآ  دیاب  دشاب ، هدناوخ  مه  يزامن  وضو  نآ  اب  رگا  و  دشاب ،
تقو  هچنانچ  درادن ، وضو  يارب  يرگید  بآ  فاضم ، دولآلگ  بآ  زا  ریغ  رگا  هلأسم 272 .

44 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دریگب وضو  دوش و  فاص  بآ  ات  دنک  ربص  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دراد ، تقو  رگا  و  دنک ، ممیت  دیاب  تسا ، گنت  زامن 
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. دشاب حابم  دریگیم  وضو  نآ  رد  هک  ییاضف  وضو و  بآ  هک  نآ  موس  طرش 
زا وضو  بآ  رگا  زین  و  تسا ؛ لطاب  مارح و  هن ، ای  تسا  یـضار  نآ  بحاـص  تسین  مولعم  هک  یبآ  اـب  یبصغ و  بآ  اـب  وضو  هلأسم 273 .

دناوتب اجنآ  ریغ  رد  رگا  دشابیم و  لطاب  وا  يوضو  دریگب ، وضو  دـناوتن  اجنآ  ریغ  رد  هچنانچ  دزیرب ، یبصغ  ياج  رد  اهتسد  تروص و 
. تسا حیحص  وضو  دریگب  وضو 

نامه نیلـصحم  يارب  ای  دناهدرک  فقو  مدرم  همه  يارب  ار  ضوح  نآ  دـنادیمن  ناسنا  هک  ياهسردـم  ضوح  زا  نتفرگوضو  هلأسم 274 .
. درادن لاکشا  دوش ، ادیپ  نآ  تیفقو  مومع  هب  نانیمطا  نآ  بآ  زا  مدرم  يوضو  زا  هک  یتروص  رد  هسردم ،

زامن دجسم  نآ  رد  دهاوخیمن  هک  یسک  دراد ، دجسم  نآ  رد  رازگزامن  هب  صاصتخا  يدجـسم  ضوح  هک  دشاب  مولعم  رگا  هلأسم 275 .
هک نیا  رگم  دریگن  وضو  نآ  زا  هک  تسا  نیا  طوحا  دـشابن ، مولعم  مه  صاصتخا  رگا  و  دریگب ، وضو  ضوح  نآ  رد  دـناوتیمن  دـناوخب ،

صاـصتخا مدـع  هب  ناـنیمطا  دـنریگیم  وضو  نآ  زا  لومعم  روط  هب  دـنناوخب و  زاـمن  دجـسم  نآ  رد  دـنهاوخیمن  هک  یناـسک  يوضو  زا 
. دوش لصاح 

تیاـضر هب  ملع  اـب  دنتـسین ، اـهاجنآ  نکاـس  هک  یناـسک  يارب  اـهنیا  دـننام  هناـخرفاسم و  هچمیت و  ضوـح  زا  نتفرگ  وـضو  هلأسم 276 .
نابحاص ندرکنتعنامم  دنتـسین و  نکاس  اـهاجنآ  رد  هک  یناـسک  نتفرگوضو  زا  تیاـضر ، هب  ملع  دـنچ  ره  تسا . حیحـص  نآ  ناـبحاص 

. دوش لصاح  اهنآ ،
نابحاص رگا  یلو  درادـن ، لاکـشا  دنتـسه  یـضار  اهنآ  نابحاص  هک  دـنادن  ناـسنا  هچ  رگا  گرزب  ياـهرهن  رد  نتفرگوضو  هلأسم 277 .

. دریگن وضو  اهنآ  بآ  اب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دننک ، یهن  نتفرگوضو  زا  اهنآ 
رگا هدرک ، بصغ  ار  بآ  شدوخ  هک  یـسک  یلو  تسا ، حیحـص  دریگب  وضو  نآ  اـب  تسا و  یبصغ  بآ  دـنک  شومارف  رگا  هلأسم 278 .

. تسا لطاب  وا  يوضو  طایتحا  ربانب  دریگب ، وضو  دنک و  شومارف  ار  نآ  ندوبیبصغ 
. دشاب حابم  وضو  بآ  فرظ  هک  نآ  مراهچ  طرش 

45 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دشابن هرقن  الط و  وضو  بآ  فرظ  هک  نآ  مجنپ  طرش 

بآ اب  دـناوتیمن  و  دـنک ، ممیت  دـیاب  درادـن  يرگید  بآ  نآ  زا  ریغ  تسا و  هرقن  ـالط و  اـی  یبصغ  فرظ  رد  وضو  بآ  رگا  هلأسم 279 .
هب ار  بآ  اهنآ  اـب  اـی  دریگب  یـسامترا  يوضو  هرقن ، اـی  ـالط  اـی  یبصغ  فرظ  رد  هچناـنچ  دراد  يرگید  بآ  رگا  و  دریگب ، وضو  اـهنآ 

اهتسد تروص و  هب  درادرب و  اهنآ  زا  ار  بآ  رگید  زیچ  ای  تشم  اب  هک  یتروص  رد  و  تسا ؛ لطاب  وا  يوضو  دزیرب ، اهتسد  تروص و 
. تسا هدرک  تیصعم  هرقن  الط و  یبصغ و  فرظ  رد  فرصت  هطساو  هب  دنچ  ره  تسا  حیحص  وا  يوضو  دزیرب ،

. دریگن وضو  تسا  یبصغ  نآ  گنس  کی  ای  رجآ  کی  اًلثم  هک  یضوح  رد  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  هلأسم 280 .
هک دنادن  ناسنا  هچنانچ  دنزاسب ، يرهن  ای  ضوح  تسا ، هدوب  ناتسربق  ًاقباس  هک  ناگدازماما  ای  ناماما  زا  یکی  نحص  رد  رگا  هلأسم 281 .

. درادن لاکشا  رهن  ضوح و  نآ  رد  نتفرگوضو  دناهدرک ، فقو  ناتسربق  يارب  ار  نحص  نیمز 
. دشاب كاپ  ندرکحسم  نتسش و  عقوم  وضو  ءاضعا  هک  نآ  مشش  طرش 

. تسا حیحص  وضو  دوش ، سجن  هدرک  حسم  ای  هتسش  هک  ار  ییاج  وضو ، ندشمامت  زا  شیپ  رگا  هلأسم 282 .
هدرکن ریهطت  طئاغ  ای  لوب  زا  ار  جرخم  رگا  یلو  تسا ، حیحـص  وضو  دـشاب ، سجن  ندـب  زا  ییاج  وضو  ياـضعا  زا  ریغ  رگا  هلأسم 283 .

. دریگب وضو  دعب  دنک و  ریهطت  ار  نآ  لوا  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دشاب ،
رد هچنانچ  هن ، ای  هدیـشک  بآ  ار  اجنآ  وضو  زا  شیپ  هک  دنک  کش  وضو  زا  دـعب  دـشاب و  سجن  وضو  ياضعا  زا  یکی  رگا  هلأسم 284 .
ای هدوب  تفتلم  هک  دراد  کش  ای  هدوب  تفتلم  دـنادیم  رگا  و  تسا ، لـطاب  وضو  هدوبن ، اـجنآ  ندوبسجن  ندوبكاـپ و  تفتلم  وضو  عقوم 
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نآ وضو  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  دنادب  هک  نآ  رگم  دشکب  بآ  دیاب  هدوب  سجن  هک  ار  ییاج  تروص ، ره  رد  و  تسا ؛ حیحـص  وضو  هن ،
. تسا هدش  هدیشک  بآ  ییوضو  ِنتسش  اب  دشاب  هدیشکن  بآ  ار 

رد هچنانچ  درادـن ، ررـض  نآ  يارب  بآ  دـیآیمن و  دـنب  نآ  نوخ  هک  تسا  یمخز  ای  یگدـیرب  اهتسد  ای  تروص  رد  رگا  هلأسم 285 .
نوخ  هک  دهد  راشف  يردق  درب و  ورف  يراج  ای  رک  بآ 

46 ص : لئاسملا ، حیضوت 
طیارـش دنک و  ادیپ  نایرج  نآ  رب  بآ  هک  دـشکب  نییاپ  هب  دراذـگب و  نآ  يور  ار  دوخ  تشگنا  ای  تسد  وضو  تین  هب  سپـس  دـیایب ، دـنب 

. تسا حیحص  شیوضو  دوشن ، لتخم  رگید 
. دشاب یفاک  زامن  وضو و  يارب  تقو  هک  نآ  متفه  طرش 

ممیت دیاب  دوشیم ، هدناوخ  تقو  زا  دعب  نآ  زا  يرادـقم  ای  زامن  مامت  دریگب  وضو  رگا  هک  تسا  گنت  يردـق  هب  تقو  هاگره  هلأسم 286 .
. دریگب وضو  دیاب  تسا ، مزال  تقو  هزادنا  کی  ممیت  وضو و  يارب  رگا  یلو  دنک 

، دریگب وضو  نآرق  ندـناوخ  لثم  یبحتـسم  راک  يارب  ای  تبرق  دـصق  هب  رگا  دـنک ، ممیت  دـیاب  زامن  تقو  یگنت  رد  هک  یـسک  هلأسم 287 .
لطاب شیوضو  دشاب ، زامن  نآ  طقف  نتفرگوضو  رب  وا  یعاد  اًلعف  هک  يروط  هب  دریگب ، وضو  زامن  نآ  ندناوخ  يارب  رگا  و  تسا ، حـیحص 

. تسا
وـضو يرگید  دصق  هب  ای  ندشکنخ  يارب  رگا  دریگب و  وضو  ملاع  دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ینعی  تبرق ، دـصق  هب  هک  نآ  متـشه  طرش 

. تسا لطاب  دریگب 
، دریگیم وضو  هک  دشاب  هجوتم  وضو  مامت  رد  دیاب  یلو  دـنارذگب ، دوخ  بلق  زا  ای  دـیوگب  نابز  هب  ار  وضو  تین  تسین  مزال  هلأسم 288 .

. مریگیم وضو  دیوگب : ینکیم . هچ  دنسرپب : وا  زا  رگا  هک  يروط  هب 
دعب دیوشب و  ار  پچ  تسد  دعب  تسار و  تسد  دعب  تروص و  لوا  ینعی  دروآ ، اج  هب  دـش  هتفگ  هک  یبیترت  هب  ار  وضو  هک  نآ  مهن  طرش 
شیپ ار  تسار  ياپ  هک  تسا  نیا  طایتحا  هکلب  دنکن  حسم  تسار  ياپ  زا  شیپ  ار  پچ  ياپ  دیاب  و  دیامن ، حـسم  ار  اهاپ  دـعب  رـس و  نآ  زا 

. تسا لطاب  دریگن ، وضو  بیترت  نیا  هب  رگا  و  دنک ، حسم  پچ  ياپ  زا 
. دهد ماجنا  مه  رس  تشپ  ار  وضو  ياهراک  هک  نآ  مهد  طرش 

زا شیپ  هک  ییاهاج  تبوطر  دنک ، حسم  ای  دیوشب  ار  ییاج  دهاوخیم  یتقو  هک  دوش  هلصاف  يردق  هب  وضو  ياهراک  نیب  رگا  هلأسم 289 .
هدرک حـسم  ای  هتـسش  رتولج  هک  ییاهاج  زا  یکی  تبوطر  طقف  رگا  و  تسا ؛ لطاب  وضو  دـشاب ، هدـش  کشخ  هدرک ، حـسم  اـی  هتـسش  نآ 

طایتحا دشاب ، هدش  کشخ  تروص  تبوطر  ای  تسار  تسد  تبوطر  دیوشب  ار  پچ  تسد  دهاوخیم  هک  یعقوم  اًلثم  دشاب ، هدش  کشخ 
. دنکن افتکا  وضو  نیا  هب  هک  تسا  نآ  بحتسم 

تبوطر اهنیا  دـننام  ندـب و  داـیز  ترارح  اـی  اوه  ياـمرگ  هطـساو  هب  یلو  دروآ  اـج  هب  مهرـس  تشپ  ار  وضو  ياـهراک  رگا  هلأسم 290 .
. تسا حیحص  وا  يوضو  دوش ، کشخ 

47 ص : لئاسملا ، حیضوت 
حـسم ار  اپ  رـس و  دعب  دورب و  هار  مدق  دنچ  اهتسد  تروص و  نتـسش  زا  دعب  رگا  سپ  درادن . لاکـشا  وضو  نیب  رد  نتفرهار  هلأسم 291 .

. تسا حیحص  وا  يوضو  دنک ،
وـضو ار  وا  يرگید  رگا  دهد و  ماجنا  ناسنا  دوخ  ار  اهاپ  رـس و  حسم  اهتسد و  تروص و  نتـسش  رایتخا ، لاح  رد  هک  نآ  مهدزای  طرش 

. تسا لطاب  وضو  دیامن ، کمک  وا  هب  اهاپ  رس و  حسم  اهتسد و  تروص و  هب  بآ  ندناسر  رد  ای  دهد ،
دناوتب هک  یتروص  رد  دهاوخب ، مه  دزم  هچنانچ  دهد و  وضو  ار  وا  هک  دریگب  بیان  دـیاب  دریگب ، وضو  دـناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 292 .

لئاسملا www.Ghaemiyeh.comحیضوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 50 

http://www.ghaemiyeh.com


حسم ياج  هب  دریگب و  ار  وا  تسد  شبیان  دیاب  دناوتیمن  رگا  و  دیامن ، حسم  دوخ  تسد  اب  دنک و  وضو  تین  وا  دوخ  دیاب  یلو  دهدب  دیاب 
. دنک حسم  ار  وا  ياپ  رس و  تبوطر ، نآ  اب  دریگب و  تبوطر  وا  تسد  زا  دیاب  تسین  نکمم  مه  نیا  رگا  و  دشکب ، وا 

. دریگب کمک  نآ  رد  دیابن  دهد ، ماجنا  ییاهنت  هب  دناوتیم  هک  ار  وضو  ياهراک  زا  مادک  ره  هلأسم 293 .
. دشاب هتشادن  یعنام  وا  يارب  بآ  لامعتسا  هک  نآ  مهدزاود  طرش 

دریگب و وضو  دیابن  دنامب ، هنـشت  دناسرب  وضو  فرـصم  هب  ار  بآ  رگا  ای  دوش  ضیرم  دریگب  وضو  رگا  هک  دـسرتب  هک  یـسک  هلأسم 294 .
رب هوالع  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هتشاد ، ررـض  دمهفب  دعب  دریگب و  وضو  دراد و  ررـض  وا  يارب  بآ  هک  دنادن  رگا  و  دنک ، ممیت  دیاب 
اب هک  ییوضو  زا  دـعب  رگا  و  دـنک ، هداعا  ار  زامن  دـیامنب و  زین  ممیت  هدروآ  اـج  هب  ار  زاـمن  وضو  نآ  اـب  رگا  و  دـیامنب ، زین  ممیت  وضو  نآ 

. دریگب وضو  هرابود  ًاطایتحا  دش ، عفر  ررض  هتفرگ ، ررض  هب  لهج 
، دراد ررض  نآ  زا  رتشیب  درادن و  ررـض  تسا  حیحـص  نآ  اب  وضو  هک  یمک  رادقم  هب  اهتسد  تروص و  هب  بآ  ندناسر  رگا  هلأسم 295 .

. دریگب وضو  رادقم  نامه  اب  دیاب 
. دشابن بآ  ندیسر  زا  یعنام  وضو  ياضعا  رد  هک  نآ  مهدزیس  طرش 

ار نآ  دـیاب  هن ، اـی  دـنکیم  يریگولج  بآ  ندیـسر  زا  هک  دراد  کـش  یلو  هدـیبسچ ، وـضو  ياـضعا  هب  يزیچ  دـنادیم  رگا  هلأسم 296 .
. دناسرب نآ  ریز  هب  ار  بآ  ای  دنک  فرطرب 

و دننک ، فرطرب  ار  كرچ  نآ  وضو  يارب  دیاب  دنریگب ، ار  نخان  رگا  یلو  درادن ؛ لاکـشا  وضو  دـشاب ، كرچ  نخان  ریز  رگا  هلأسم 297 .
كرچ  دیاب  دشاب ، دنلب  لومعم  زا  رتشیب  نخان  رگا  زین 

48 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دنیامن فرطرب  تسا  رتدنلب  لومعم  زا  هک  ار  يرادقم  ریز 

حـسم نتـسش و  دوش ، ادیپ  یگدـمآرب  رگید  زیچ  ای  نتخوس  هطـساو  هب  اهاپ  يور  رـس و  يولج  اهتسد و  تروص و  رد  رگا  هلأسم 298 .
دوش هدـنک  نآ  تمـسق  کی  تسوپ  رگا  هکلب  تسین ، مزال  تسوپ  ریز  هب  بآ  ندـناسر  دوش ، خاروس  هچناـنچ  و  تسا ، یفاـک  نآ  يور 
دنلب یهاگ  دبـسچیم و  ندب  هب  یهاگ  هدش  هدـنک  هک  یتسوپ  هچنانچ  یلو  دـناسرب ، هدـشن  هدـنک  هک  یتمـسق  ریز  هب  ار  بآ  تسین  مزال 

. دناسرب نآ  ریز  هب  ار  بآ  ای  دنک  عطق  ار  نآ  دیاب  دوشیم ،
نآ لثم  دشاب ، اج  هب  مدرم  رظن  رد  وا  لامتحا  هچنانچ  هن ، ای  هدـیبسچ  يزیچ  وا  يوضو  ياضعا  هب  هک  دـنک  کش  ناسنا  رگا  هلأسم 299 .
رگا هک  دنک  ادیپ  نانیمطا  هک  دلامب  تسد  يردق  هب  ای  دنک  یـسراو  دیاب  هن ، ای  هدیبسچ  وا  تسد  هب  لِگ  دـنک  کش  يراکلگ  زا  دـعب  هک 

. تسا هدیسر  نآ  ریز  هب  بآ  ای  هدش  فرط  رب  هدوب 
، درادن لاکشا  دشابن  ندب  هب  بآ  ندیسر  زا  عنام  نآ  كرچ  رگا  دشاب ، كرچ  ردق  ره  درک  حسم  تسش و  دیاب  هک  ار  ییاج  هلأسم 300 .

یلو دنامب ، تسد  رب  دیامنیمن  تسوپ  هب  بآ  ندیسر  زا  يریگولج  هک  يدیفـس  زیچ  نآ  دننام  يراکچگ و  زا  دعب  رگا  تسا  نینچمه  و 
. دنک فرطرب  ار  اهنآ  دیاب  هن ، ای  دسریم  ندب  هب  بآ  اهنآ ، ندوب  اب  هک  دنک  کش  رگا 

عقوم رد  هک  دنک  کش  وضو  زا  دـعب  تسه و  بآ  ندیـسر  زا  عنام  وضو  ياضعا  زا  یـضعب  رد  هک  دـنادب  وضو  زا  شیپ  رگا  هلأسم 301 .
. تسا حیحص  وا  يوضو  هدوب ، تفتلم  وضو  لاح  رد  دهدب  لامتحا  هکنانچ  هن ، ای  هدناسر  اجنآ  هب  ار  بآ  وضو ،

دعب ناسنا  و  دسریمن ، یهاگ  دسریم و  نآ  ریز  دوخ  يدوخهب  بآ  یهاگ  هک  دشاب  یعنام  وضو  ياضعا  زا  یـضعب  رد  رگا  هلأسم 302 .
نآ بجاو  طایتحا  هدوبن ، نآ  ریز  هب  بآ  ندیـسر  تفتلم  وضو  عقوم  دـنادب  هچنانچ  هن ، اـی  هدیـسر  نآ  ریز  بآ  هک  دـنک  کـش  وضو  زا 

. دریگب وضو  هرابود  هک  تسا 
، هدـش ادـیپ  دـعب  ای  هدوب  وضو  عقوم  دـنادن  دـنیبب و  وضو  ياضعا  رد  تسا  بآ  ندیـسر  زا  عنام  هک  يزیچ  وضو  زا  دـعب  رگا  هلأسم 303 .
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. دریگب وضو  هرابود  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هدوبن ، عنام  نآ  تفتلم  وضو  تقو  رد  هک  دنادب  رگا  یلو  تسا ؛ حیحص  وا  يوضو 
وضو ياضعا  رد  تسا  بآ  ندیسر  عنام  هک  يزیچ  دنک  کش  وضو  زا  دعب  رگا  هلأسم 304 .

49 ص : لئاسملا ، حیضوت 
هک دنادب  رگا  یلو  تسا ؛ حیحـص  شیوضو  هدرک ، فرطرب  هدوب  یعنام  رگا  هدوب و  تفتلم  وضو  تقو  رد  هک  دهدب  لامتحا  و  هن ، ای  هدوب 

. دریگب وضو  هرابود  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  هدوبن ، تفتلم  وضو  تقو 

وضو ماکحا 

دوخ کش  هب  دیاب  دنکیم ، کش  یلیخ  نآ  ندوبنیبصغ  بآ و  ندوبكاپ  لثم  نآ ، طیارـش  وضو و  ياهراک  رد  هک  یـسک  هلأسم 305 .
. دنکن انتعا 

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

. دریگب وضو  دیاب  هن ، ای  هتفرگ  وضو  دراد  کش  هک  یسک  هلأسم 307 .
زا شیپ  هچنانچ  هدوب ، رتولج  مادک  دنادن  رگا  هدرک ، لوب  اًلثم  هدز ، رـس  وا  زا  مه  یثدـح  هتفرگ و  وضو  دـنادیم  هک  یـسک  هلأسم 308 .

دعب رگا  و  دنک ، هداعا  رگید  يوضو  اب  دنک و  مامت  ار  زامن  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا ، زامن  نیب  رد  رگا  و  دریگب ، وضو  دـیاب  تسا ، زامن 
. دریگب وضو  دیاب  دعب  ياهزامن  يارب  تسا و  حیحص  هدناوخ  هک  يزامن  تسا ، زامن  زا 

هک ییاهاج  تبوطر  هچنانچ  تسا ، هدرکن  حـسم  ای  هتـسشن  ار  اـهاج  یـضعب  هک  دـنک  نیقی  نآ  نیب  رد  اـی  وضو  زا  دـعب  رگا  هلأسم 309 .
تـسا نآ  زا  دعب  هچنآ  هدرک و  شومارف  هک  ار  ییاج  دیاب  هدشن  کشخ  رگا  و  دریگب ، وضو  هرابود  دیاب  هدـش ، کشخ  تسا  نآ  زا  شیپ 

. دنک لمع  روتسد  نیمه  هب  دیاب  دنک ، کش  ییاج  ندرکحسم  ای  نتسش  رد  وضو  نیب  رد  رگا  و  دنک ، حسم  ای  دیوشب  ار 
يارب وضو  موزل  مکح  هب  زامن  زا  شیپ  دـهدیم  لامتحا  هک  یتروص  رد  هن ، ای  هتفرگ  وضو  هک  دـنک  کش  زاـمن  زا  دـعب  رگا  هلأسم 310 .

. دریگب وضو  دعب  ياهزامن  يارب  دیاب  یلو  تسا ، حیحص  وا  زامن  هدوب ، تفتلم  زامن 
ار نآ  رگید  يوضو  اب  دعب  دنک و  مامت  ار  زامن  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  هن ، ای  هتفرگ  وضو  هک  دـنک  کش  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 311 .

. دیامن هداعا 
زا دعب  ای  هدش  لطاب  وا  يوضو  زامن  زا  لبق  هک  دنک  کش  زامن  زا  دعب  رگا  هلأسم 312 .

50 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. تسا حیحص  هدناوخ  هک  يزامن  زامن ،

دراد نیقی  هچنانچ  دنک ، يراددوخ  طئاغ  ندمآنوریب  زا  دناوتیمن  ای  دزیریم  هرطق  هرطق  وا  لوب  هک  دراد  یضرم  ناسنا  رگا  هلأسم 313 .
دنکیم ادیپ  تلهم  هک  یتقو  رد  ار  زامن  دیاب  دنکیم ، ادیپ  تلهم  ندـناوخزامن  نتفرگوضو و  رادـقم  هب  نآ  رخآ  ات  زامن  تقو  لوا  زا  هک 

دروآ و اجهب  ار  زامن  بجاو  ياهراک  طقف  دراد ، تلهم  هک  یتقو  رد  دیاب  تسا ، زامن  بجاو  ياهراک  رادـقم  هب  وا  تلهم  رگا  و  دـناوخب ،
. دیامن كرت  ار  تونق  هماقا و  ناذا و  دننام  نآ ، بحتسم  ياهراک 

دهاوخب رگا  هک  دوشیم ، جراخ  وا  زا  طئاغ  ای  لوب  هعفد  دنچ  زامن  نیب  رد  دنکیمن و  ادیپ  تلهم  زامن  وضو و  رادـقم  هب  رگا  هلأسم 314 .
وـضو ًاروف  دـش ، جراخ  وا  زا  طئاغ  ای  لوب  تقو  ره  دراذـگب و  دوخ  يولهپ  یبآ  فرظ  دـیاب  تسین ، تخـس  دریگب  وضو  هعفد  ره  زا  دـعب 
وـضو دراد و  هاگن  طئاغ  ندشجراخ  ای  لوب  زا  ار  دوخ  دناوتیمن  هک  یـسک  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دـناوخب ؛ ار  زامن  هیقب  دریگب و 
لطاب وا  يوضو  زامن  نآ  نیب  رد  رگا  و  دناوخب ، وضو  کی  اب  هرابود  ار  زامن  نامه  دوش ، زامن  تالاوم  ندروخمه  هب  بجوم  زامن  نیب  رد 
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. دنکن انتعا  دش 
رگا تسا ، تخـس  وا  يارب  هعفد  ره  زا  دـعب  نتفرگوضو  هک  دوشیم  جراـخ  وا  زا  یپردیپ  يروط  طـئاغ  اـی  لوـب  هک  یـسک  هلأسم 315 .

. دریگب وضو  کی  زامن  ره  يارب  دیاب  دناوخب ، وضو  اب  ار  زامن  زا  يرادقم  دناوتب 
نآ بجاو  طایتحا  دناوخب ، وضو  اب  ار  زامن  زا  رادقم  چیه  دـناوتن  رگا  دوشیم ، جراخ  وا  زا  یپردیپ  طئاغ  ای  لوب  هک  یـسک  هلأسم 316 .

. دریگب وضو  کی  زامن  ره  يارب  هک  تسا 

ص50 لئاسملا ؛  حیضوت 
لوب ندمآنوریب  زا  دنناوتیمن  هک  یناسک  هفیظو  هب  دیاب  دنک ، يریگولج  داب  ندشجراخ  زا  دـناوتیمن  هک  دراد  یـضرم  رگا  هلأسم 317 .

. دیامن لمع  دننک  يراددوخ  طئاغ  و 
يارب یلو  دوش ، زامن  لوغـشم  ًاروف  دریگب و  وضو  زامن  ره  يارب  دـیاب  دوشیم ، جراخ  وا  زا  یپردیپ  طئاغ  اـی  لوب  هک  یـسک  هلأسم 318 .

اج هب  ًاروف  زامن  زا  دعب  ار  اهنآ  هک  یتروص  رد  داد ، ماجنا  زامن  زا  دعب  دیاب  هک  طایتحا  زامن  هدش و  شومارف  دهشت  هدجس و  ندروآ  اجهب 
. تسین مزال  نتفرگوضو  دروایب ،

هک  ياهسیک  هلیسو  هب  زامن  يارب  دیاب  دزیریم ، هرطق  هرطق  وا  لوب  هک  یسک  هلأسم 319 .
51 ص : لئاسملا ، حیضوت 

تسا نآ  بجاو  طایتحا  و  دیامن ، ظفح  ار  دوخ  دنکیم ، يریگولج  رگید  ياهاج  هب  لوب  ندیـسر  زا  هک  تسا  يرگید  زیچ  ای  هبنپ  نآ  رد 
هچنانچ دنک  يراددوخ  طئاغ  ندمآنوریب  زا  دناوتیمن  هک  یـسک  زین  و  دشکب ، بآ  هدـش  سجن  هک  ار  لوب  جرخم  زامن ، ره  زا  شیپ  هک 

، درادن تقـشم  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دیامن ، يریگولج  رگید  ياهاج  هب  طئاغ  ندیـسر  زا  زامن  رادـقم  هب  دـیاب  دـشاب  نکمم 
. دشکب بآ  ار  طئاغ  جرخم  زامن  ره  يارب 

زا زاـمن  رادـقم  هب  دـیاب  دـشاب ، نکمم  هک  یتروـص  رد  دـنک  يراددوـخ  طـئاغ  لوـب و  ندـمآنوریب  زا  دـناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 320 .
نآ بجاو  طایتحا  دوشیم ، هجلاعم  یناسآ  هب  وا  ضرم  رگا  هکلب  دشاب ، هتـشاد  جرخ  هچ  رگا  دـیامن  يریگولج  طئاغ  لوب و  ندـشجراخ 

. دیامن هجلاعم  ار  دوخ  هک  تسا 
ییاهزامن تسین  مزال  دش ، بوخ  وا  ضرم  هک  نآ  زا  دعب  دنک ، يراددوخ  طئاغ  لوب و  ندمآنوریب  زا  دـناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 321 .

نآ رد  هک  ار  يزامن  دـیاب  دوش ، بوخ  وا  ضرم  زامن  تقو  نیب  رد  رگا  یلو  دـیامن ، اضق  هدـناوخ  شاهفیظو  قباطم  ضرم  تقو  رد  هک  ار 
. دناوخب هرابود  هدناوخ  تقو 

تفرگ وضو  اهنآ  يارب  دیاب  هک  یلامعا 

: تسا بجاو  نتفرگوضو  لمع ، شش  يارب  هلأسم 322 .
. تسا تحص  طرش  وضو  بحتسم  ياهزامن  رد  تیم و  زامن  زا  ریغ  بجاو  ياهزامن  يارب  لوا 

هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دشاب ، هدرک  لوب  اًلثم  هدز ، رس  وا  زا  یثدح  زامن ، اهنآ و  نیب  رگا  هدششومارف  دهـشت  هدجـس و  يارب  مود 
. دریگب وضو  مه  وهس  هدجس  يارب 

. هبعک هناخ  بجاو  فاوط  يارب  موس 
. دریگب وضو  هک  دشاب  هدروخ  مسق  ای  هدرک  دهع  ای  رذن  رگا  مراهچ 

. دناسرب نآرق  طخ  هب  ار  دوخ  ندب  زا  ییاج  هک  دشاب  هدرک  رذن  رگا  مجنپ 
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یتروص رد  دـشاب  نآرق  هب  تناها  اجنآ  رد  نآرق  ندوب  هک  یلحم  زا  نآ  ندروآنوریب  ای  هدـش ، سجن  هک  ینآرق  ندیـشکبآ  يارب  مشش 
نآرق هب  یمارتحایب  وضو  رادقم  هب  ندشلطعم  هچنانچ  یلو  دـناسرب ، نآرق  طخ  هب  ار  دوخ  ندـب  رگید  ياج  ای  تسد  دـشاب ، روبجم  هک 

. دشکب بآ  دش  سجن  رگا  دروآ و  نوریب  اجنآ  زا  ار  نآرق  دریگب ، وضو  هکنیا  نودب  دیاب  دشاب ،
52 ص : لئاسملا ، حیضوت 

بحتسم طایتحا  و  تسا ، مارح  درادن  وضو  هک  یسک  يارب  نآرق  طخ  هب  ندب  زا  ییاج  ندناسر  ینعی  نآرق ، طخ  ندومنسم  هلأسم 323 .
لاکـشا نآ  سم  دـننک ، همجرت  رگید  نابز  هب  ای  یـسراف  نابز  هب  ار  نآرق  رگا  یلو  دـناسرن ، نآرق  طـخ  هب  مه  ار  دوخ  يوم  هک  تسا  نآ 

. درادن
نانآ زا  دیاب  دشاب ، نآرق  هب  یمارتحایب  نانآ  ندومنسم  رگا  یلو  تسین ، بجاو  نآرق  طخ  سم  زا  هناوید  هچب و  يریگولج  هلأسم 324 .

. دننک يریگولج 
نآ بجاو  طایتحا  و  دیامن ؛ سم  دشاب ، هدـش  هتـشون  یتغل  ره  هب  ار  لاعتم  دـنوادخ  مسا  تسا  مارح  درادـن ، وضو  هک  یـسک  هلأسم 325 .

. دیامنن سم  مه  ار  مالسلا  مهیلع  ارهز  ترضح  ناماما و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  كرابم  مسا  هک  تسا 
مه زامن  تقو  کیدزن  و  تسا ، حیحـص  دـنک  لسغ  ای  دریگب  وضو  دـشاب ، تراهط  اب  هکنیا  دـصق  هب  زامن  تقو  زا  شیپ  رگا  هلأسم 326 .

. درادن لاکشا  دریگب ، وضو  زامن  يارب  ندوب  ایهم  دصق  هب  رگا 
وا يوضو  هدشن ، لخاد  تقو  دـمهفب  وضو  زا  دـعب  دـنک و  بجاو  يوضو  تین  رگا  هدـش ، لخاد  تقو  دراد  نیقی  هک  یـسک  هلأسم 327 .

. تسا حیحص 
و دریگب ، وـضو  مالـسلا  مهیلع  همئا  مرح  دجـسم و  هب  نتفر  روـبق و  لـها  تراـیز  تـیم و  زاـمن  يارب  ناـسنا  تـسا  بحتـسم  هلأسم 328 .
و تسا ؛ بحتسم  نتفرگ  وضو  ندیباوخ ، يارب  نآرق و  هیشاح  سم  يارب  زین  نآ و  نتشون  ندناوخ و  نآرق و  نتـشادهارمه  يارب  نینچمه 

وـضو اب  دیاب  هک  ار  يراک  ره  دریگب  وضو  اهراک  نیا  زا  یکی  يارب  رگا  و  دریگب ، وضو  هرابود  دراد ، وضو  هک  یـسک  تسا  بحتـسم  زین 
. دناوخب زامن  وضو  نآ  اب  دناوتیم  اًلثم  دروآ ، اج  هب  دناوتیم  داد  ماجنا 

وضو تالطبم 

: دنکیم لطاب  ار  وضو  زیچ  تفه  هلأسم 329 .
. لوب لوا 

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

53 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دوشیمن لطاب  وضو  دونشب ، شوگ  یلو  دنیبن  مشچ  رگا  اما  دونشن ، شوگ  دنیبن و  مشچ  نآ  هطساو  هب  هک  یباوخ  مراهچ 

. یشوهیب یتسم و  یگناوید و  دننام  دربیم ، نیب  زا  ار  لقع  هک  ییاهزیچ  مجنپ 
. دوشیم هتفگ  ًادعب  هک  نانز  هضاحتسا  مشش 

. دوشیم هتفگ  دوخ  ياج  رد  تیم  سم  مکح  و  سافن ، ضیح و  تبانج و  دننام  درک ، لسغ  دیاب  نآ  يارب  هک  يراک  متفه 

ياهریبج يوضو  ماکحا 

. دوشیم هدیمان  هریبج  دنراذگیم  نآ  دننام  مخز و  يور  هک  ییاود  دندنبیم و  ار  هتسکش  مخز و  نآ  اب  هک  يزیچ 
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دیاب درادن ، ررض  نآ  يارب  بآ  تسا و  زاب  نآ  يور  هچنانچ  دشاب ، یگتسکش  ای  لمد  ای  مخز  وضو  ياهاج  زا  یکی  رد  رگا  هلأسم 330 .
. تفرگ وضو  لومعم  روط  هب 

هچنانچ دراد ، ررض  نآ  يور  نتخیربآ  تسا و  زاب  نآ  يور  تسا و  اهتسد  تروص و  رد  یگتسکش  ای  لمد  ای  مخز  رگا  هلأسم 331 .
تسا و سجن  مخز  ای  دراد  ررـض  مه  رادقم  نیا  رگا  دـشکب و  نآ  رب  َرت  تسد  دـیاب  طایتحا  ربانب  درادـن ، ررـض  نآ  رب  َرت  تسد  ندیـشک 

تسد مخز و  يور  هچراپ  ندراذگ  دیوشب و  نییاپ  هب  الاب  زا  دش  هتفگ  وضو  رد  هک  يروط  هب  ار  مخز  فارطا  دیاب  دیـشک ، بآ  دوشیمن 
. تسا ممیت  ندرکهمیمض  بجاو  طایتحا  یگتسکش ، رد  و  تسا . رتهب  هچ  رگا  تسین  مزال  ندیشک  نآ  رب 

، دـنک حـسم  ار  نآ  دـناوتن  هچنانچ  تسا ، زاب  نآ  يور  تسا و  اهاپ  يور  ای  رـس  يولج  رد  یگتـسکش  ای  لـمد  اـی  مخز  رگا  هلأسم 332 .
نتـشاذگ رگا  و  دنک ، حـسم  هدـنام  تسد  رد  هک  وضو  بآ  يرت  اب  ار  هچراپ  يور  دراذـگب و  نآ  يور  یکاپ  هچراپ  هک  تسا  نآ  طوحا 

. دیامن ممیت  وضو  زا  دعب  دیاب  تروص  ود  ره  رد  یلو  تسین  مزال  حسم  دشابن ، نکمم  هچراپ 
دیاب درادن ، ررض  نآ  يارب  مه  بآ  تسا و  نکمم  نآ  ندرک  زاب  هچنانچ  دشاب ، هتـسب  یگتـسکش  ای  مخز  ای  لمد  يور  رگا  هلأسم 333 .

. اهاپ يور  رس و  يولج  ای  دشاب ، اهتسد  تروص و  رد  نآ  دننام  مخز و  هچ  دریگب ، وضو  دنک و  زاب 
نآ  يور  دوشب  دشاب و  اهتسد  ای  تروص  رد  یگتسکش  ای  لمد  ای  مخز  رگا  هلأسم 334 .

54 ص : لئاسملا ، حیضوت 
تسا و یفاـک  نآ  يور  رت  تـسد  ندیـشک  درادـن ، ررـض  رت  تـسد  ندیـشک  دراد و  ررـض  نآ  يور  بآ  نـتخیر  هچناـنچ  درک ، زاـب  ار 

. تسا بوخ  ًاطایتحا  هچ  رگا  تسین  مزال  ندیشک  نآ  يور  تسد  ندراذگهچراپ و 
نکمم مخز  هب  بآ  ندـناسر  تسا و  كاـپ  هتـشاذگ ، نآ  يور  هک  يزیچ  مخز و  یلو  درک  زاـب  ار  مخز  يور  دوشیمن  رگا  هلأسم 335 .

بآ هچناـنچ  تسا ، سجن  هتـشاذگ  نآ  يور  هک  يزیچ  اـی  مخز  رگا  و  دـناسرب ؛ مخز  يور  هـب  ار  بآ  دـیاب  درادـن ، مـه  ررـض  تـسا و 
هک یتروص  رد  و  دناسرب ، مخز  هب  ار  بآ  وضو  عقوم  دشکب و  بآ  ار  نآ  دیاب  دـشاب ، نکمم  مخز  يور  هب  بآ  ندـناسر  نآ و  ندیـشک 

، تسا كاپ  هریبج  رگا  دـیوشب و  ار  مخز  فارطا  دـیاب  تسین ، نکمم  مخز  يور  هب  بآ  ندـناسر  هک  نآ  اـی  دراد ، ررـض  مخز  يارب  بآ 
ًاطایتحا دبـسچیم  تسد  هب  هک  تسا  ییاود  اًلثم  دیـشک ، رت  تسد  ار  نآ  يور  دوشیمن  ای  تسا  سجن  هریبج  رگا  دنک و  حـسم  نآ  يور 

مامت رگا  و  دشکب ، نآ  يور  رت  تسد  دهد و  رارق  نآ  يور  دوش ، باسح  هریبج  ءزج  نآ  دـننام  نتـسب و  هب  هک  يروط  هب  ار  یکاپ  هچراپ 
وضو هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسین ، نکمم  روکذم  روتـسد  هب  لمع  رگا  زین  دیامنب و  مه  ممیت  دشاب  عنامیب  نآ  ضعب  ای  ممیت  لحم 

. تسین مزال  ياهریبج  ممیت  تسا و  یفاک  ياهریبج  يوضو  دشاب  هدیشوپ  ممیت  عضاوم  رگا  و  دیامنب ، مه  ممیت  دریگب و 
ربانب دریگب و  ياهریبج  يوضو  دـیاب  دـشاب ، هتفرگ  ار  تسد  ود  ره  مامت  ای  اهتسد  زا  یکی  مامت  اـی  تروص  ماـمت  هریبج  رگا  هلأسم 336 .

. دیامنب مه  ممیت  تسین  هدیشوپ  ممیت  عضاوم  ضعب  ای  مامت  رگا  بجاو  طایتحا 
. دیامنب مه  ممیت  دریگب و  ياهریبج  يوضو  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دشاب ، هتفرگ  ار  وضو  ياضعا  مامت  هریبج  رگا  هلأسم 337 .

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

ییاهاج دیاب  تسا ، زاب  اپ  يالاب  فرط  زا  يرادقم  ناتشگنا و  فرط  زا  يرادقم  یلو  هتفرگ  ار  اپ  يور  يانهپ  مامت  هریبج  رگا  هلأسم 339 .
. دنک حسم  ار  هریبج  يور  تسا  هریبج  هک  ییاج  و  ار ، اپ  يور  تسا  زاب  هک 

55 ص : لئاسملا ، حیضوت 
نیب دیاب  دشاب ، اهاپ  يور  ای  رـس  رد  اههریبج  رگا  دـیوشب و  ار  اهنآ  نیب  دـیاب  دـشاب ، هریبج  دـنچ  اهتسد  ای  تروص  رد  رگا  هلأسم 340 .

. دیامن لمع  هریبج  روتسد  هب  دیاب  تسا  هریبج  هک  ییاهاج  رد  دنک و  حسم  ار  اهنآ 
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رباـنب دـنک و  لـمع  هریبج  روتـسد  هب  دـیاب  تسین ، نکمم  نآ  نتـشادرب  هتفرگ و  ار  مخز  فارطا  لومعم  زا  رتـشیب  هریبـج  رگا  هلأسم 341 .
، تسا اهتسد  تروص و  رد  مخز  رگا  سپ  درادرب . ار  هریبج  دـیاب  تسا  نکمم  هریبج  نتـشادرب  رگا  و  دـیامنب ، مه  ممیت  بجاو  طاـیتحا 

. دیامن لمع  هریبج  روتسد  هب  مخز  ياج  يارب  دنک و  حسم  ار  نآ  فارطا  تسا ، اهاپ  يور  ای  رس  رد  رگا  و  دیوشب ، ار  نآ  فارطا 
دـنک و ممیت  دـیاب  دراد ، ررـض  نآ  يارب  بآ  يرگید  تهج  هب  یلو  تسین  یگتـسکش  تحارج و  مخز و  وضو  ياج  رد  رگا  هلأسم 342 .

. دریگب مه  ياهریبج  يوضو  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا 
هریبج روتـسد  هب  دراد ، ررـض  نآ  يارب  بآ  ای  دـشکب  بآ  ار  نآ  دـناوتیمن  تسا و  هدز  گر  ار  وضو  ياضعا  زا  ییاج  رگا  هلأسم 343 .

. دنک لمع 
دوشیمن هک  دراد  تقـشم  يردـق  هب  اـی  تسین ، نکمم  نآ  نتـشادرب  هک  تسا  هدـیبسچ  يزیچ  لـسغ  اـی  وضو  ياـج  رد  رگا  هلأسم 344 .
. دیامنب مه  ممیت  دشاب ، عنامیب  ممیت  لحم  ضعب  ای  مامت  رگا  بجاو  طایتحا  ربانب  و  دنک ، لمع  هریبج  روتسد  هب  دیاب  درک ، لمحت 

. دروآ اج  هب  یبیترت  هک  تسا  نآ  طوحا  و  تسا ، ياهریبج  يوضو  لثم  ياهریبج  لسغ  هلأسم 345 .
يوضو دـننام  دـیاب  دـشاب ، یگتـسکش  اـی  لـمد  اـی  مخز  وا  ممیت  ياـهاج  زا  یـضعب  رد  رگا  تسا  ممیت  وا  هفیظو  هک  یـسک  هلأسم 346 .

. دیامن ياهریبج  ممیت  ياهریبج ،
دناوتیم دوشیمن ، فرطرب  وا  رذع  تقو  رخآ  ات  هک  دنادب  هچنانچ  دـناوخب ، زامن  ياهریبج  لسغ  ای  وضو  اب  دـیاب  هک  یـسک  هلأسم 347 .

رگا دـنک و  ربص  هک  تسانآ  بجاو  طایتحا  دوشیم ، فرطرب  وا  رذـع  تقو  رخآ  ات  هک  دراد  دـیما  رگا  یلو  دـناوخب ؛ زامن  تقو  لوا  رد 
. دروآ اج  هب  ياهریبج  لسغ  ای  وضو  اب  ار  زامن  تقو  رخآ  رد  دشن  فرطرب  وا  رذع 

، دنابسچب ار  دوخ  مشچ  يور  تسا  وا  مشچ  رد  هک  یضرم  يارب  ناسنا  رگا  هلأسم 348 .
56 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دیامنب مه  ممیت  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دهد ، ماجنا  ياهریبج  ار  لسغ  وضو و  دیاب 
. دروآ اج  هب  ار  ود  ره  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  ياهریبج ، يوضو  ای  تسا  ممیت  شاهفیظو  دنادیمن  هک  یسک  هلأسم 349 .

يوضو زونه  دش و  فرطرب  شرذـع  هک  نآ  زا  دـعب  یلو  تسا ، حیحـص  هدـناوخ  ياهریبج  يوضو  اب  ناسنا  هک  ار  ییاهزامن  هلأسم 350 .
فرطرب شرذـع  تقو ، رد  رگا  طایتحا  ربانب  هکلب  دریگب ؛ وضو  دـیاب  مزال  طایتحا  ربانب  دـعب  ياـهزامن  يارب  تسا ، هدـشن  لـطاب  ياهریبج 

. دیامن هداعا  دیدج  يوضو  اب  ار  شزامن  دوش 

بجاو ياهلسغ  * 

هراشا

: تسا تفه  بجاو  ياهلسغ 
. تبانج لسغ  لوا 
. ضیح لسغ  مود 
. سافن لسغ  موس 

. هضاحتسا لسغ  مراهچ 
. تیم سم  لسغ  مجنپ 

. تیم لسغ  مشش 
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. دوشیم بجاو  اهنیا  دننام  مسق و  رذن و  هطساو  هب  هک  یلسغ  متفه 

تبانج ماکحا 

: تسا زیچ  ود  تبانج  ببس  و  دنک ، لسغ  دیاب  تسا  تراهط  نآ  طرش  هک  زامن  دننام  ییاهراک  يارب  دوش ، بنج  ناسنا  رگا  هلأسم 351 .
. عامج لوا 

. رایتخایب ای  دشاب  رایتخا  اب  توهشیب ، ای  دشاب  توهش  اب  دایز ، ای  دشاب  مک  يرادیب ، ای  دشاب  باوخ  رد  هچ  ینم ، ندمآنوریب  مود 
اب ای  هدـمآ و  نوریب  نتـسج  توهـش و  اب  هچنانچ  اهنیا ، ریغ  ای  لوب  ای  تسا  ینم  دـنادن  دوش و  جراخ  ناسنا  زا  یتبوطر  رگا  هلأسم 352 .

هتشادن ار  هناشن  ود  نیا  زا  کیچیه  رگا  و  دراد ، ینم  مکح  تبوطر  نآ  هدش ، تسس  ندب  نآ ، ندمآنوریب  زا  دعب  هدمآ و  نوریب  نتـسج 
، دشاب

57 ص : لئاسملا ، حیضوت 
هدـمآ نوریب  نتـسج  اب  بآ ، نآ  تسین  مزـال  ضیرم  رد  تسا و  هدوب  ینم  هک  دـنک  ادـیپ  ناـنیمطا  اـی  ملع  هک  نآ  رگم  درادـن  ینم  مکح 

. تسا ینم  مکح  رد  دیآ  نوریب  توهش  اب  رگا  هکلب  دشاب ،
ندـب ندـمآنوریب ، زا  دـعب  ای  هن ، ای  هدوب  توهـش  اب  هک  دـنادن  دـیآ و  نوریب  نتـسج  اـب  یبآ  تسین  ضیرم  هک  يدرم  زا  رگا  هلأسم 353 .

رگا تسین و  مزال  وضو  دنک و  لسغ  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هتشاد  وضو  بآ ، نآ  ندمآنوریب  زا  شیپ  هچنانچ  هن ، ای  هدش  تسس 
ینم ای  تسا  لوب  ای  هدش  جراخ  هچنآ  دنادب  رگا  دریگب و  وضو  تسا  بجاو  و  تسا ، بحتسم  طایتحا  تسین و  بجاو  لسغ  هتشادن  وضو 

. تسا یفاک  وضو  تسین و  مزال  لسغ  هتشادن ، وضو  رگا  و  دیامن ، وضو  لسغ و  نیب  عمج  دیاب  هتشاد ، وضو  اًلبق  و 
دنادن هک  دیآ  نوریب  وا  زا  یتبوطر  لسغ  زا  دعب  دنکن و  لوب  رگا  و  دنک ، لوب  ینم  ندمآنوریب  زا  دـعب  ناسنا  تسا  بحتـسم  هلأسم 354 .

. دراد ینم  مکح  رگید ، تبوطر  ای  تسا  ینم 
دنـشاب غلاب  ربُد ، رد  ای  دشاب  لُبق  رد  درم ، رد  ای  دشاب  نز  رد  دوش ؛ لخاد  رتشیب  ای  هاگهنتخ  هزادنا  هب  دـنک و  عامج  ناسنا  رگا  هلأسم 355 .

. دیاین نوریب  مه  ینم  هچ  رگا  دنوشیم ، بنج  ود  ره  غلابان  ای 
. تسین بجاو  وا  رب  لسغ  هن ، ای  هدش  لخاد  هاگهنتخ  رادقم  هب  هک  دنک  کش  رگا  هلأسم 356 .

ینم رگا  تسا و  یفاک  اهنت  لسغ  دـیآ ، نوریب  وا  زا  ینم  دـیامن و  یکیدزن  وا  اـب  ینعی  دـنک ، یطو  ار  یناویح  هللااـب  ذوعن  رگا  هلأسم 357 .
لسغ هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هتـشادن ، وضو  رگا  و  تسا ، یفاک  اهنت  لسغ  مه  زاب  هتـشاد ، وضو  یطو  زا  شیپ  هچنانچ  دیاین ، نوریب 

. دریگب مه  وضو  دنک و 
بجاو وا  رب  لسغ  هن ، ای  هدـمآ  نوریب  وا  زا  ینم  هک  دـنک  کش  ناسنا  ای  دـیاین ، نوریب  دـنک و  تکرح  دوخ  ياج  زا  ینم  رگا  هلأسم 358 .

. تسین
دوخ لایع  اب  دـناوتیم  مه  زاـمن  تقو  ندـشلخاد  زا  دـعب  تسا ، نکمم  شیارب  ممیت  یلو  دـنک  لـسغ  دـناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 359 .

. دنک یکیدزن 
نیقی هک  ار  ییاهزامن  و  دنک ؛ لسغ  دیاب  هدرکن ، لسغ  نآ  يارب  تسا و  وا  دوخ  زا  هک  دنادب  دـنیبب و  ینم  دوخ  سابل  رد  رگا  هلأسم 360 .

، دنک اضق  هدناوخ  ینم  ندمآنوریب  زا  دعب  دراد 
58 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دیامن اضق  تسین  مزال  هدناوخ ، ینم  ندمآنوریب  زا  دعب  دهدیم  لامتحا  هک  ار  ییاهزامن  یلو 

تسا مارح  بنج  رب  هک  یلامعا 
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تسا مارح  بنج  رب  هک  یلامعا 

: تسا مارح  بنج  رب  لمع  جنپ  هلأسم 361 .
مان هب  ندب  زا  ییاج  ندناسر  طایتحا  ربانب  و  ادخ ، هصاخ  تافـص  امـسا و  رئاس  ادخ و  مسا  هب  ای  نآرق ، طخ  هب  ندب  زا  ییاج  ندناسر  لوا 

. دش هتفگ  وضو  رد  هک  يروط  هب  مالسلا ، اهیلع  ارهز  ترضح  و  مالسلا ، مهیلع  همئا  ناربمغیپ و 
. دوش جراخ  رگید  رد  زا  لخاد و  رد  کی  زا  هچ  رگا  هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  دجسم  مارحلا و  دجسم  رد  نتفر  مود 

و درادـن ، یعناـم  دورب  يزیچ  نتـشادرب  يارب  اـی  دوش ، جراـخ  رگید  رد  زا  لـخاد و  رد  کـی  زا  رگا  یلو  رگید ؛ دـجاسم  رد  فقوت  موـس 
. دوش جراخ  رگید  رد  زا  دراو و  رد  کی  زا  هچ  رگا  تسا  مالسلا  مهیلع  همئا  مرح  رد  نتفرن  بجاو  طایتحا 

. دراذگن دجسم  رد  يزیچ  مه  جراخ  زا  مزال  طایتحا  ربانب  هکلب  دجسم  رد  يزیچ  نتشاذگ  مراهچ 
: تسا هروس  راهچ  رد  نآ  دراد و  بجاو  هدجس  هک  ياهیآ  ندناوخ  مجنپ 

«. لیزنت ملا   » نآرق مود  یس و  هروس  . 1
«. هدجس مح   » مکی لهچ و  هروس  . 2

«. مجنلاو  » موس هاجنپ و  هروس  . 3
رگید تایآ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  تسا و  مارح  دناوخب ، مه  ار  هیآ  راهچ  نیا  زا  فرح  کی  رگا  و  أرقا ؛»  » مشـش دون و  هروس  . 4

. دناوخن زین  ار  رادهدجس  هروس 

تسا هورکم  بنج  رب  هک  یلامعا 

: تسا هورکم  بنج  رب  لمع  هن  هلأسم 362 .
. تسین هورکم  دیوشب  ار  اهتسد  ای  دریگب  وضو  رگا  یلو  ندیماشآ ، ندروخ و  مود  لوا و 

. درادن بجاو  هدجس  هک  ییاههروس  زا  هیآ  تفه  زا  رتشیب  ندناوخ  موس 
. نآرق ياهطخ  نیب  هیشاح و  دلج و  هب  ندب  زا  ییاج  ندناسر  مراهچ 

. نآرق نتشادهارمه  مجنپ 
تسین  هورکم  دنک  ممیت  بآ ، نتشادن  هطساو  هب  ای  دریگب  وضو  رگا  یلو  ندیباوخ ، مشش 

59 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. ندیباوخ تهارک  عفر  رد  لقتسم  ای  لسغ  ای  وضو  زا  لدب  هچ  ادخ  رما  تهج  هب  دنک  تین  ممیت  نیا  رد  و 

. نآ دننام  انح و  هب  ندرکباضخ  متفه 
. ندب هب  نغور  ندیلام  متشه 

. تسا هدمآ  نوریب  ینم  وا  زا  باوخ  رد  ینعی  هدش ، ملتحم  هک  نآ  زا  دعب  ندرکعامج ، مهن 

تبانج لسغ 

یلو دوشیم ، بجاو  نآ  دننام  بجاو و  زامن  ندناوخ  يارب  تسا و  بحتـسم  تبانج  زا  تراهط  لیـصحت  يارب  تبانج  لسغ  هلأسم 363 .
. تسین مزال  تبانج  لسغ  نآرق  بجاو  ياههدجس  رکش و  هدجس  تیم و  زامن  يارب 

نامرف ماجنا  يارب  ینعی  تبرق ، دصق  هب  طقف  رگا  منکیم و  بحتسم  ای  بجاو  لسغ  هک  دنک  تین  لسغ  تقو  رد  تسین  مزال  هلأسم 364 .
. تسا یفاک  دنک  لسغ  ملاع  دنوادخ 
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حیحـص وا  لسغ  هدرک ، لسغ  تقو  زا  شیپ  هک  دوش  مولعم  دعب  و  دنک ، بجاو  لسغ  تین  هدـش و  زامن  تقو  دـنک  نیقی  رگا  هلأسم 365 .
. تسا

: داد ماجنا  دوشیم  مسق  ود  هب  بحتسم ، هچ  دشاب و  بجاو  هچ  ار  لسغ  هلأسم 366 .
. یبیترت . 1

. یسامترا . 2

یبیترت لسغ 

و دیوشب ، ار  ندب  پچ  فرط  دعب  و  تسار ، فرط  طایتحا  ربانب  دعب  و  ندرگ ، رـس و  لوا  لسغ ، تین  هب  دیاب  یبیترت  لسغ  رد  هلأسم 367 .
لوا ار  ندرگ  رـس و  هک  یتروص  رد  وا  لسغ  دـنکن ، لمع  بیترت  نیا  هب  هلأـسم ، نتـسنادن  هطـساو  هب  اـی  یـشومارف  يور  زا  اـی  ًادـمع  رگا 

. تسا لطاب  شلسغ  طایتحا  ربانب  دیوشب ، تسار  فرط  زا  شیپ  ار  پچ  فرط  رگا  و  تسا ، لطاب  دیوشن 
فان مامت  تسا  رتهب  هکلب  دیوشب ، پچ  فرط  اب  ار  رگید  فصن  و  ندب ، تسار  فرط  اب  دیاب  ار  تروع  فصن  فان و  فصن  هلأسم 368 .

. دوش هتسش  فرط  ود  ره  اب  تروع  و 
تسار و فرط  ندرگ و  رس و  ینعی  تمسق ، هس  ره  دنک  نیقی  هک  نآ  يارب  هلأسم 369 .

60 ص : لئاسملا ، حیضوت 
طایتحا هکلب  دیوشب ، تمسق  نآ  اب  مه  ار  رگید  ياهتمـسق  زا  يرادقم  دیوشیم  هک  ار  یتمـسق  ره  دیاب  هداد ، لسغ  اًلماک  ار  پچ  فرط 

. دیوشب ندب ، پچ  فرط  اب  ار  ندرگ  پچ  فرط  مامت  ندب و  تسار  فرط  اب  ار  ندرگ  تسار  فرط  مامت  هک  تسا  نآ 
. دنک لسغ  هرابود  دیاب  تسا ، ندب  ياجک  دنادن  هتسشن و  ار  ندب  زا  ییاج  دمهفب  لسغ  زا  دعب  رگا  هلأسم 370 .

زا رگا  و  تسا . یفاک  رادقم  نامه  نتسش  دشاب ، پچ  فرط  زا  هچنانچ  هتـسشن ، ار  ندب  زا  يرادقم  دمهفب  لسغ  زا  دعب  رگا  هلأسم 371 .
نآ نتـسش  زا  دعب  دیاب  دشاب ، ندرگ  رـس و  زا  رگا  و  دیوشب ، ار  پچ  فرط  هرابود  رادـقم ، نآ  نتـسش  زا  دـعب  دـیاب  دـشاب ، تسار  فرط 

. دیوشب ار  پچ  فرط  دعب  تسار و  فرط  هرابود  رادقم 
رد رگا  یلو  تسا ، یفاک  رادقم  نامه  نتـسش  دنک ، کش  پچ  فرط  زا  يرادـقم  نتـسش  رد  لسغ ، ندـشمامت  زا  شیپ  رگا  هلأسم 372 .

رـس و زا  يرادقم  نتـسش  رد  رگا  دیوشب و  مه  ار  پچ  فرط  رادقم ، نآ  نتـسش  زا  دعب  دیاب  دنک ، کش  تسار  فرط  زا  يرادقم  نتـسش 
دنک کش  پچ  فرط  ندشمامت  زا  دعب  رگا  و  دیوشب ، ار  پچ  فرط  تسار و  فرط  هرابود  نآ ، نتـسش  زا  دعب  دـیاب  دـنک ، کش  ندرگ 

. دنکن انتعا  کش  نآ  هب  هن ، ای  هتسش  ار  نآ  زا  يرادقم  ای  قباس  ياضعا  زا  یکی  هک 

یسامترا لسغ 

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

. دشاب بآ  نوریب  ندب  زا  يرادقم  هک  دنک  تین  یعقوم  هک  تسا  نیا  طایتحا  یسامترا  لسغ  رد  هلأسم 374 .
. دنک لسغ  هرابود  دیاب  دنادن ، ای  دنادب  ار  نآ  ياج  هچ  هدیسرن ، بآ  ندب  زا  يرادقم  هب  دمهفب  یسامترا  لسغ  زا  دعب  رگا  هلأسم 375 .

. دنک یسامترا  لسغ  دیاب  دراد ، تقو  یسامترا  يارب  یلو  درادن ، تقو  یبیترت  لسغ  يارب  رگا  هلأسم 376 .
دناوتیمن هتسب ، مارحا  هرمع  ای  جح  يارب  ای  هتفرگ  بجاو  هزور  هک  یسک  هلأسم 377 .

61 ص : لئاسملا ، حیضوت 
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. تسا حیحص  دنک ، یسامترا  لسغ  یشومارف  يور  زا  رگا  یلو  دنک ؛ یسامترا  لسغ 

ندرکلسغ ماکحا 

ندـب مامت  رگا  و  تسین ، مزال  ندـب  مامت  ندوبكاپ  یبیترت  لسغ  رد  یلو  دـشاب ، كاپ  ندـب  ماـمت  دـیاب  یـسامترا  لـسغ  رد  هلأسم 378 .
. تسا یفاک  دشکب  بآ  تمسق  نآ  ندادلسغ  زا  شیپ  ار  یتمسق  ره  دشاب و  سجن 

طاـیتحا و  تسا ، حیحـص  وا  لـسغ  دـنک ، لـسغ  مرگ  بآ  اـب  رگا  نیارباـنب  تسین . سجن  مارح  زا  بـنج  قرع  هـک  تشذـگ  هلأسم 379 .
. دنک لسغ  درس  بآ  اب  هک  تسا  نآ  بحتسم 

، دوشیمن هدید  هک  ندب  زا  ییاهاج  نتـسش  یلو  تسا ، لطاب  لسغ  دنامب ، هتـسشن  ندب  زا  ییوم  رـس  هزادـنا  هب  لسغ  رد  رگا  هلأسم 380 .
. تسین بجاو  ینیب  شوگ و  لخاد  لثم 

. دیوشب دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  نآ ، نطاب  زا  ای  تسا  ندب  رهاظ  زا  دراد  کش  هک  ار  ییاج  هلأسم 381 .
هدـید رگا  و  تسـش ؛ ار  نآ  دـیاب  دوش ، هدـید  نآ  لخاد  هک  دـشاب  داشگ  يردـق  هب  نآ  دـننام  هراوشوگ و  ياج  خاروس  رگا  هلأسم 382 .

. تسین مزال  نآ  لخاد  نتسش  دوشن ،
، دیامن لسغ  هدش  فرطرب  دنک  نیقی  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  دنک و  فرطرب  دیاب  تسا ، ندـب  هب  بآ  ندیـسر  عنام  هک  ار  يزیچ  هلأسم 383 .

. تسا لطاب  وا  لسغ 
هک دوش  نئمطم  ات  دنک  یسراو  دیاب  هن ، ای  تسه  وا  ندب  رد  دشاب  بآ  ندیـسر  زا  عنام  هک  يزیچ  دنک  کش  لسغ  عقوم  رگا  هلأسم 384 .

. تسین یعنام 
بآ رگا  هکلب  تسین ، بجاو  دنلب  ياهوم  نتـسش  دیوشب و  دوشیم ، باسح  ندـب  ءزج  هک  ار  یهاتوک  ياهوم  دـیاب  لسغ  رد  هلأسم 385 .

، دشابن نکمم  اهنآ  نتسش  نودب  تسوپ ، هب  بآ  ندناسر  رگا  یلو  تسا ؛ حیحـص  لسغ  دنوشن ، َرت  اهنآ  هک  دناسرب  تسوپ  هب  يروط  ار 
. دسرب ندب  هب  بآ  هک  دیوشب  ار  اهنآ  دیاب 

مه لسغ  ندوبحیحـص  رد  نآ  ندوبنیبصغ  بآ و  ندوبكاپ  لثم  دـش ، هتفگ  وضو  ندوبحیحـص  يارب  هک  ییاهطرـش  ماـمت  هلأسم 386 .
ًاروف تمـسق ، ره  نتـسش  زا  دعب  تسین  مزال  یبیترت  لسغ  رد  زین  و  دیوشب ، نییاپ  هب  الاب  زا  ار  ندـب  تسین  مزال  لسغ  رد  یلو  تسا ، طرش 

تمسق 
62 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ار پچ  فرط  یتدم  زا  دعب  دیوشب و  ار  تسار  فرط  دعب  دـنک و  ربص  يرادـقم  ندرگ  رـس و  نتـسش  زا  دـعب  رگا  هکلب  دـیوشب ، ار  رگید 
دنک لسغ  هک  ياهزادنا  هب  تقو  مامت  رد  رگا  دنک ، يراددوخ  طئاغ  لوب و  ندمآنوریب  زا  دناوتیمن  هک  یسک  یلو  درادن ، لاکشا  دیوشب 
زامن ًاروف  مه  لسغ  زا  دعب  دهد و  لسغ  رگید  تمـسق  زا  دعب  ًاروف  ار  تمـسق  ره  دـیاب  دـیآیمن ، نوریب  وا  زا  طئاغ  لوب و  دـناوخب  زامن  و 

. دوشیم هتفگ  ًادعب  هک  هضاحتسم  مکح  تسا  نینچمه  و  دناوخب ،
دعب هچ  رگا  دراذگب ، هیـسن  دهاوخب  تسا  یـضار  یمامح  دنادب  هکنیا  نودب  ای  دهدن  ار  یمامح  لوپ  دراد  دـصق  هک  یـسک  هلأسم 387 .
نیا رد  هک  دـنک  لسغ  هللا  یلإ  ًۀـبرق  دـشاب و  لفاغ  یماـمح  ندوبنیـضار  زا  هک  نآ  رگم  تسا ، لـطاب  وا  لـسغ  دـنک ، یـضار  ار  یماـمح 

. تسا لثملا  ةرجا  نماض  تسا و  حیحص  لسغ  تروص 
ای دهدن ، ار  وا  بلط  هک  دشاب  نیا  شدصق  دنکیم  لسغ  هک  یسک  یلو  دنامب ، هیسن  مامح  لوپ  هک  دشاب  یضار  یمامح  رگا  هلأسم 388 .

ندوبیضار زا  تلفغ  اب  ای  تسه ، لسغ  هب  یضار  مه  فصو  نیا  اب  یمامح  دنادب  هکنیا  رگم  دراد ، لاکشا  وا  لسغ  دهدب ، مارح  لام  زا 
. تسا حیحص  لسغ  تروص  ود  ره  رد  هک  دنک  لسغ  یمامح 
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هک دراد  نیقی  رگا  یلو  تسا ؛ لـطاب  وا  لـسغ  دـهدب ، یماـمح  هب  هدادـن  ار  نآ  سمخ  هک  یلوپ  اـی  مارح  لوـپ  دـهاوخب  رگا  هلأسم 389 .
. تسا حیحص  شلسغ  دنک ، لسغ  یمامح  تیاضر  زا  تلفغ  اب  ای  تسا ، لسغ  هب  یضار  فصو  نیا  اب  یمامح 

، هن ای  تسا  یـضار  یمامح  ایآ  هک  دشاب  هتـشاد  کش  دیامن و  فرـصم  بآ  فراعتم  دح  زا  شیب  لسغ  عقوم  رد  یـسک  رگا  هلأسم 390 .
. دریگب نذا  یمامح  زا  لسغ  زا  شیپ  هکنیا  رگم  تسا  لطاب  وا  لسغ 

مزال هن ، ای  هدوب  تسرد  وا  لسغ  هک  دنک ، کش  لسغ  زا  دعب  رگا  یلو  دنک ، لسغ  دیاب  هن ، ای  هدرک  لسغ  هک  دنک  کش  رگا  هلأسم 391 .
. دیامن لسغ  هرابود  تسین 

نآ رتهب  و  دریگب ، وضو  دعب  دیامن و  مامت  ار  لسغ  دناوتیم  دنک ، لوب  اًلثم  دـنزب ، رـس  وا  زا  رغـصا  ثدـح  لسغ ، نیب  رد  رگا  هلأسم 392 .
مه تروص  نیا  رد  لسغ  زا  دـعب  وضو  نکل  هداـعا ، اـی  ماـمتا  زا  تسا  وا  همذ  رب  هچنآ  دـصق  هب  دریگب  رـس  زا  ًاـطایتحا  ار  لـسغ  هک  تسا 

. تسا بجاو 
63 ص : لئاسملا ، حیضوت 

لسغ و زا  رتمک  هک  دوش  مولعم  دنک و  لسغ  زامن  نآ  صوصخ  يارب  دراد ، تقو  زامن  لسغ و  هزادـنا  هب  هکنیا  لایخ  هب  رگا  هلأسم 393 .
حیحص شلسغ  دناوخب  مه  زامن  دعب  هک  هدرک  لسغ  تبانج ، زا  تراهط  دصق  هب  رگا  یلو  دراد ، لاکـشا  وا  لسغ  هتـشاد ، تقو  زامن  مامت 

. تسا هتشادن  تقو  چیه  دوش  مولعم  هچ  رگا  تسا 
دیاب دعب ، ياهزامن  يارب  یلو  تسا  حیحـص  هدناوخ  هک  ار  ییاهزامن  هن ، ای  هدرک  لسغ  دنک  کش  رگا  هدش  بنج  هک  یـسک  هلأسم 394 .

. دنک لسغ 
ماجنا ادـج  ادـج  ار  اهنآ  ای  دروآ ، اج  هب  لسغ  کی  اهنآ  همه  تین  هب  دـناوتیم  تسا ، بجاو  وا  رب  لـسغ  دـنچ  هک  یـسک  هلأسم 395 .

. دوشیم طقاس  رگید  ياهلسغ  دنک ، لسغ  نآ  دصق  هب  دشاب و  تبانج  لسغ  اهنآ  نیب  رد  رگا  یلو  دهد ،
ار نآ  دیاب  تسا - نکمم  رگا  بجاو - طایتحا  ربانب  دشاب ، هدش  هتشون  لاعتم  دنوادخ  مسا  ای  نآرق  هیآ  ندب ، زا  ییاج  رب  رگا  هلأسم 396 .
، دروآ اج  هب  یبیترت  ار  لسغ  ای  وضو  دـهاوخب  هچنانچ  و  دـهد ، ماجنا  یـسامترا  ار  لسغ  وضو و  دـیاب  تسین ، نکمم  رگا  و  دربب ، نیب  زا 

. دسرن هتشون  هب  وا  تسد  هک  دناسرب  ندب  هب  يروط  ار  بآ  دیاب 
مه وضو  دـیاب  دـناوخ و  زامن  دوشیمن  رگید  ياهلسغ  اب  یلو  دریگب ، وضو  زامن  يارب  دـیابن  هدرک ، تبانج  لسغ  هک  یـسک  هلأسم 397 .

. تفرگ

هضاحتسا * 

هراشا

. دنیوگیم هضاحتسم  هضاحتسا ، نوخ  ندید  عقوم  رد  ار  نز  و  تسا ، هضاحتسا  نوخ  دوشیم ، جراخ  نز  زا  هک  ییاهنوخ  زا  یکی 
یلو تسین ، مه  ظیلغ  دـیآیم و  نوریب  شزوس  راـشف و  نودـب  تسا و  درـس  گـنر و  درز  تاـقوا  رتشیب  رد  هضاحتـسا  نوخ  هلأسم 398 .

. دیآ نوریب  شزوس  راشف و  اب  دشاب و  ظیلغ  مرگ و  خرس و  ای  هایس  یهاگ  تسا  نکمم 
: تسا مسق  هس  هضاحتسا ، هلأسم 399 .

. هریثک - 3 هطسوتم . - 2 هلیلق . - 1
. دورن ورف  نآ  رد  دنک و  هدولآ  درادیمرب  دوخ  اب  نز  هک  ار  ياهبنپ  يور  طقف  نوخ  هک  تسا  نآ  هلیلق  هضاحتسا 

64 ص : لئاسملا ، حیضوت 
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يارب اـًلومعم  هک  یلامتـسد  هب  هبنپ  زا  یلو  دـشاب ، نآ  هشوـگ  کـی  رد  هچ  رگا  دور ، ورف  هبنپ  رد  نوـخ  هک  تسا  نآ  هطـسوتم  هضاحتـسا 
. دسرن دندنبیم  نوخ  زا  يریگولج 

. دسرب مه  لامتسد  هب  دریگب و  ار  هبنپ  نوخ  هک  تسا  نآ  هریثک  هضاحتسا 

هضاحتسا ماکحا 

بآ هدیـسر  نآ  هب  نوخ  رگا  ار  جرف  رهاظ  و  دـنک ، ضوع  ار  هبنپ  دریگب و  وضو  کی  زامن  ره  يارب  دـیاب  هلیلق  هضاحتـسا  رد  هلأسم 400 .
. دشکب

رد هک  ار - هلیلق  هضاحتسا  ياهراک  زامن ، ره  يارب  رگید  حبـص  ات  دنک و  لسغ  حبـص  زامن  يارب  دیاب  هطـسوتم  هضاحتـسا  رد  هلأسم 401 .
لـسغ رـصع  رهظ و  زامن  يارب  دیاب  دنکن ، لسغ  حبـص  زامن  يارب  یـشومارف  يور  زا  ای  ًادـمع  رگا  و  دـهد ؛ ماجنا  دـش - هتفگ  شیپ  هلأسم 

. دشاب هدش  عطق  ای  دیایب  نوخ  هکنآ  هچ  دیامن ، لسغ  اشع  برغم و  زامن  زا  شیپ  دیاب  دنکن ، لسغ  رصع  رهظ و  زامن  يارب  رگا  و  دنک ،
ار لامتـسد  زامن  ره  يارب  دـیاب  دـش - هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  هطـسوتم - هضاحتـسا  ياهراک  رب  هوـالع  هریثک  هضاحتـسا  رد  هلأسم 402 .

رـصع رهظ و  زامن  نیب  و  دروآ ، اج  هب  اشع ، برغم و  زامن  يارب  یکی  رـصع و  رهظ و  زامن  يارب  لسغ  کی  و  دشکب ، بآ  ای  دـنک ، ضوع 
يارب دیاب  دزادنیب ، هلصاف  اشع  برغم و  زامن  نیب  رگا  زین  و  دنک ، لسغ  هرابود  رصع  زامن  يارب  دیاب  دزادنیب ، هلصاف  رگا  و  دزادنین ، هلـصاف 
دـصق هب  لسغ ، زا  شیپ  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا ، لمأت  لحم  هریثک  هضاحتـسا  رد  وضو  بوجو  نوچ  دـنک و  لسغ  هراـبود  اـشع  زاـمن 

هریثک هضاحتـسم  يارب  وضو ، نتفرگ  دیامنیم ، اهنآ  نیب  عمج  رگا  اشع  برغم و  زامن  رـصع و  رهظ و  زامن  نایم  رد  دریگب و  وضو  ءاجر 
. دشابن یفانم  یفرع  عمج  اب  هک  مود  زامن  هماقا  نتفگ  لاح  رد  رگم  تسا ، طایتحا  فالخ 

، دـشاب هدرواین  اج  هب  لسغ  وضو و  نوخ ، نآ  يارب  هچنانچ  دوش ، عطق  دـعب  دـیایب و  زامن  تقو  زا  شیپ  هضاحتـسا  نوخ  رگا  هلأسم 403 .
. دروآ اج  هب  ار  لسغ  وضو و  زامن ، عقوم  رد  دیاب 

- هریثک هضاحتـسم  تسا و  حیحـص  دروآ  اـج  هب  لوا  ار  مادـک  ره  دـنک ، لـسغ  دریگب و  وضو  دـیاب  هک  هطـسوتم  هضاحتـسم  هلأسم 404 .
. دریگب وضو  لسغ ، زا  شیپ  هک  تسا  نآ  طوحا  تشذگ - هچنانچ 

65 ص : لئاسملا ، حیضوت 
رصع رهظ و  زامن  زا  دعب  رگا  و  دنک ، لسغ  رصع  رهظ و  زامن  يارب  دیاب  دوش ، هطسوتم  حبص  زامن  زا  دعب  هلیلق  هضاحتـسا  رگا  هلأسم 405 .

. دیامن لسغ  اشع  برغم و  زامن  يارب  دیاب  دوش ، هطسوتم 
برغم و زامن  يارب  و  لسغ ، کی  رصع  رهظ و  زامن  يارب  دیاب  دوش ، هریثک  حبص  زامن  زا  دعب  هطـسوتم  ای  هلیلق  هضاحتـسا  رگا  هلأسم 406 .

. دیامن لسغ  اشع  برغم و  زامن  يارب  دیاب  دوش ، هریثک  رصع  رهظ و  زامن  زا  دعب  رگا  و  دروآ ، اج  هب  يرگید  لسغ  اشع 
مزال طایتحا  هکلب  تسا  لطاب  وا  لسغ  دنک ، لسغ  زامن  يارب  زامن  تقو  ندشلخاد  زا  شیپ  رگا  هطسوتم  ای  هریثک  هضاحتسم  هلأسم 407 .

. زامن نامه  هلفان  ندناوخ  هب  رگم  دزادنین  هلصاف  زامن  لسغ و  نایم  هک  تسا  نآ 
هک ار  يزاـمن  دـهاوخب  رگا  زین  دریگب و  وـضو  دـیاب  بحتـسم ، هچ  بجاو و  هچ  زاـمن ؛ ره  يارب  هطـسوتم  هـلیلق و  هضاحتـسم  هلأسم 408 .

يارب هک  ار  ییاهراک  مامت  دیاب  دـناوخب ، تعامج  اب  هرابود  تسا  هدـناوخ  اهنت  هک  ار  يزامن  دـهاوخب  ای  دـناوخب ، هرابود  ًاطایتحا  هدـناوخ 
اهنآ رگا  وهس ، هدجس  هدششومارف و  دهشت  هدششومارف و  هدجـس  طایتحا و  زامن  ندناوخ  يارب  یلو  دهد ، ماجنا  دش  هتفگ  هضاحتـسم 

. دهد ماجنا  ار  هضاحتسم  ياهراک  تسین  مزال  دروآ ، اج  هب  ًاروف  زامن  زا  دعب  ار 
يارب دهد و  ماجنا  ار  هضاحتسم  ياهراک  دیاب  دناوخیم ، هک  یلوا  زامن  يارب  طقف  دش ، عطق  شنوخ  هکنآ  زا  دعب  هضاحتسم  هلأسم 409 .

. تسین مزال  دعب  ياهزامن 
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ربص یمک  دیامن و  جرف  لخاد  هبنپ  يرادقم  دیاب  دناوخب  زامن  دهاوخیم  هک  یعقوم  تسا ، مسق  هچ  وا  هضاحتـسا  دـنادن  رگا  هلأسم 410 .
هداد روتـسد  مسق  نآ  يارب  هک  ار  ییاهراک  تسا ، مسق  هس  نآ  زا  کی  مادـک  وا  هضاحتـسا  دـیمهف  هک  نآ  زا  دـعب  دروآ و  نوریب  دـنک و 

دناوتیم مه  تقو  ندشلخاد  زا  شیپ  دنکیمن ، رییغت  وا  هضاحتـسا  دناوخب  زامن  دهاوخیم  هک  یتقو  ات  دنادب  رگا  یلو  دهد ، ماجنا  هدـش 
. دیامن یسراو  ار  دوخ 

لمع دوخ  هفیظو  هب  هتـشاد و  تبرق  دصق  هچنانچ  دوش  زامن  لوغـشم  دنک ، یـسراو  ار  دوخ  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هضاحتـسم  هلأسم 411 .
وا لمع  ای  هتـشادن ، تبرق  دصق  رگا  تسا و  حیحـص  وا  زامن  هدومن ، لمع  هلیلق  هضاحتـسا  هفیظو  هب  هدوب و  هلیلق  شاهضاحتـسا  اًلثم  هدرک ،

راتفر هلیلق  هفیظو  هب  هدوب و  هطسوتم  وا  هضاحتسا  هک  نآ  لثم  هدوبن ، شاهفیظو  قباطم 
66 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. تسا لطاب  وا  زامن  هدرک ،

تئارب هب  نیقی  هک  دنک  لمع  يوحن  هب  دیاب  تسا ، هریثک  ای  هلیلق  ای  هطـسوتم  هک  دیامن  یـسراو  ار  دوخ  دناوتن  رگا  هضاحتـسم  هلأسم 412 .
، مسق هس  ره  نیب  کش  رد  و  دـیامن ، ود  ره  هفیظو  هب  لمع  هریثک ، هطـسوتم و  ای  هطـسوتم  هلیلق و  نایم  کـش  رد  سپ  دـنک . لـصاح  همذ ،

. دیامن راتفر  مسق  نامه  هفیظو  هب  دیاب  هدوب ، مسق  هس  نآ  زا  کی  مادک  ًاقباس  دنادب  رگا  یلو  دیامن ، مسق  هس  ره  هفیظو  هب  لمع 
دنچ ره  دیایب  نوریب  رگا  و  دوشیمن ، لطاب  لسغ  وضو و  دشاب ، هدـشن  جراخ  لحم  زا  دـشاب و  نطاب  رد  هضاحتـسا  نوخ  رگا  هلأسم 413 .
نوخ هب  هدولآ  دنک  لخاد  هبنپ  رگا  هک  دشاب  هدیسر  یلحم  هب  هدش و  جراخ  دوخ  لحم  زا  رگا  و  دنکیم ، لطاب  ار  لسغ  وضو و  دشاب  مک 

. دنک لمع  دش ، هتفگ  هک  یفیاظو  هب  دیاب  طایتحا  ربانب  دوشیم ،
دراد هک  ییوضو  اـب  دـیآیم ، نوخ  هراـبود  دـنادب  هچرگا  دـنیبن  نوخ  دـنک و  یـسراو  ار  دوخ  زاـمن  زا  دـعب  رگا  هضاحتـسم  هلأسم 414 .

. دناوخب زامن  دناوتیم 
. دزادنیب ریخأت  ار  زامن  ندناوخ  دناوتیم  دیآیمن ، نوریب  نوخ  دراد  نانیمطا  یتقو  ات  هضاحتسم  هلأسم 415 .

دیاب دیآیم ، دنب  نوخ  زامن  ندناوخ  هزادنا  هب  ای  دوشیم  كاپ  یلک  هب  زامن ، تقو  نتشذگ  زا  شیپ  هک  دنادب  هضاحتسم  رگا  هلأسم 416 .
. دناوخب تسا  كاپ  هک  یتقو  رد  ار  زامن  دنکربص و 

وضو و هک  يرادقم  هب  دزادنیب  ریخأت  ار  زامن  رگا  هک  دنادب  هضاحتـسم  دوش و  عطق  رهاظ  رد  نوخ  لسغ ، وضو و  زا  دـعب  رگا  هلأسم 417 .
هب ار  لسغ  وضو و  هرابود  دش ، كاپ  یلک  هب  هک  یعقوم  دزادنیب و  ریخأت  ار  زامن  دیاب  دوشیم ، كاپ  یلک  هب  دروآ ، اج  هب  ار  زامن  لسغ و 
هب دراد ، ممیت  تقو  رگا  هکلب  دروآ ؛ اج  هب  هرابود  ار  لسغ  وضو و  تسین  مزال  دـش ، گنت  زامن  تقو  رگا  و  دـناوخب ، ار  زامن  دروآ و  اـج 
لاح نیمه  هب  درادـن  مه  ممیت  تقو  رگا  و  دروآ ، اج  هب  وضو  لسغ و  دـعب ، ياهزامن  يارب  دـنک و  ممیت  لـسغ  وضو و  زا  کـی  ره  ياـج 

. دنک اضق  ار  نآ  وضو  لسغ و  اب  دعب  دناوخب و  زامن 
شیپ زامن  يارب  هک  یتقو  زا  دنادب  رگا  یلو  دنک ؛ لسغ  دـیاب  دـش ، كاپ  نوخ  زا  یلک  هب  یتقو  هطـسوتم  هریثک و  هضاحتـسم  هلأسم 418 .

مزال  هدماین ، نوخ  رگید  هدش ، لسغ  لوغشم 
67 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دیامن لسغ  هرابود  تسین 

نتفگ یلو  دوش ، زامن  لوغـشم  ًاروف  دیاب  وضو ، لسغ و  زا  دعب  هطـسوتم  هریثک و  هضاحتـسم  وضو و  زا  دـعب  هلیلق  هضاحتـسم  هلأسم 419 .
اج هب  ار  نآ  ریغ  تونق و  لثم  بحتـسم ، ياهراک  دـناوتیم  مه  زامن  رد  درادـن و  لاکـشا  زامن  زا  لـبق  ياـهاعد  ندـناوخ  هماـقا و  ناذا و 

. دروآ
. دوش زامن  لوغشم  هلصافالب  دنک و  لسغ  هرابود  دیاب  دنیبب ، نوخ  دزادنیب و  هلصاف  زامن  لسغ و  نیب  رگا  هضاحتسم  هلأسم 420 .
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هلیـسو هب  نآ  زا  دعب  لسغ و  زا  شیپ  دـیاب  درادـن  ررـض  وا  يارب  هچنانچ  دوشیمن ، عطق  دراد و  نایرج  هضاحتـسا  نوخ  رگا  هلأسم 421 .
يریگولج نوخ  ندمآنوریب  زا  لسغ  وضو و  زا  دعب  دیاب  طقف  درادن ، نایرج  هشیمه  رگا  یلو  دیامن ، يریگولج  نوخ  ندمآنوریب  زا  هبنپ 

هرابود دـیاب  هدـناوخ ، مه  زامن  رگا  و  دـنک ، لسغ  مزال  طایتحا  ربانب  هرابود  دـیاب  دـیآ ، نوریب  نوخ  دـنک و  یهاـتوک  هچناـنچ  و  دـیامن ،
. دناوخب

تسا بجاو  دوش  هریثک  هطسوتم ، هضاحتسا  لسغ ، نیب  رد  رگا  یلو  تسا  حیحص  لسغ  دوشن ، عطق  نوخ  لسغ  عقوم  رد  رگا  هلأسم 422 .
. دریگب رس  زا  ار  لسغ 

نوـخ ندـمآنوریب  زا  دـناوتیم  هک  يرادـقم  هب  تسا  هزور  هک  يزور  ماـمت  رد  هضاحتـسم ، هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  هلأسم 423 .
. دنک يریگولج 

برغم و زامن  لسغ  مزـال  طاـیتحا  رباـنب  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  دـشابیم ، بجاو  وا  رب  لـسغ  هک  ياهضاحتـسم  هزور  هلأسم 424 .
اج هب  زین  ار  دـعب  بش  ياشع  برغم و  زامن  لسغ  طایتحا  ربانب  هکلب  دروآ و  اج  هب  دریگب ، هزور  ار  نآ  يادرف  دـهاوخیم  هک  یبش  ياشع 

. دهد ماجنا  تسا  بجاو  شزور  ياهزامن  يارب  هک  ار  ییاهلسغ  طوحا  ربانب  هطسوتم  هکلب  هریثک ، هضاحتسم  زور  رد  زین  و  دروآ ،
رد طایتحا  ربانب  تشذگ  هچنانچ  تسا و  حیحـص  وا  هزور  دنکن ، لسغ  بورغ  ات  دوش و  هضاحتـسم  رـصع  زامن  زا  دـعب  رگا  هلأسم 425 .

. تسا طرش  دعب  بش  اشع  برغم و  زامن  لسغ  زور ، نیا  هزور  تحص 
رگا و  دهد ؛ ماجنا  دش ، هتفگ  هک  ار  هریثک  ای  هطسوتم  ياهراک  دیاب  دوش ، هریثک  ای  هطسوتم  زامن ، زا  شیپ  هلیلق  هضاحتسا  رگا  هلأسم 426 .

دیاب دوش ، هریثک  هطسوتم ، هضاحتسا 
68 ص : لئاسملا ، حیضوت 

هریثک يارب  هرابود  دیاب  درادن و  هدـیاف  دـشاب ، هدرک  لسغ  هطـسوتم  هضاحتـسا  يارب  هچنانچ  و  دـهد ، ماجنا  ار  هریثک  هضاحتـسا  ياهراک 
. دنک لسغ 

دریگب و وضو  دنک و  لسغ  هریثک  هضاحتـسا  يارب  دنکـشب و  ار  زامن  دیاب  دوش ، هریثک  هطـسوتم ، هضاحتـسا  زامن ، نیب  رد  رگا  هلأسم 427 .
زا لدب  یکی  دنک ؛ ممیت  ود  دـیاب  درادـن ، تقو  وضو  لسغ و  زا  مادـکچیه  يارب  رگا  و  دـناوخب ؛ زامن  دـهد و  ماجنا  ار  نآ  رگید  ياهراک 

رگا یلو  دروآ ، اج  هب  ار  يرگید  دـنک و  ممیت  نآ  ضوع  دـیاب  درادـن ، تقو  اـهنآ  زا  یکی  يارب  رگا  و  وضو ، زا  لدـب  يرگید  و  لـسغ ،
تـسا نینچمه  و  دیامن ، مه  اضق  بجاو  طایتحا  ربانب  و  دنک ، مامت  ار  زامن  دـیاب  دنکـشب و  ار  زامن  دـناوتیمن  درادـن  تقو  مه  ممیت  يارب 

. دوش هریثک  ای  هطسوتم  وا ، هلیلق  هضاحتسا  زامن ، نیب  رد  رگا 
هدش عطق  دمهفب  زامن  زا  دعب  هچنانچ  هن ، ای  هدش  عطق  مه  نطاب  رد  هک  دنادن  هضاحتـسم  دیایب و  دـنب  نوخ  زامن ، نیب  رد  رگا  هلأسم 428 .

. دروآاج هب  هرابود  ار  زامن  لسغ و  وضو و  دیاب  هدوب ،
اًلثم دروآ ، اج  هب  ار  هطسوتم  لمع  دعب ، ياهزامن  يارب  هریثک و  لمع  لوا ، زامن  يارب  دیاب  دوش ، هطسوتم  هریثک  هضاحتسا  رگا  هلأسم 429 .

وـضو طقف ، اشع  برغم و  رـصع و  زامن  يارب  دـنک و  لسغ  رهظ  زامن  يارب  دـیاب  دوش ، هطـسوتم  هریثک ، هضاحتـسا  رهظ  زاـمن  زا  شیپ  رگا 
يارب رگا  دیامن و  لسغ  رصع  زامن  يارب  دیاب  دشاب ، هتـشاد  تقو  رـصع  زامن  رادقم  هب  طقف  دنکن و  لسغ  رهظ  زامن  يارب  رگا  یلو  دریگب ،
هتـشاد تقو  اشع  زامن  رادـقم  هب  طقف  دـنکن و  لسغ  مه  نآ  يارب  رگا  و  دـنک ، لسغ  برغم  زامن  يارب  دـیاب  دـنکن ، لسغ  مه  رـصع  زاـمن 

. دیامن لسغ  اشع  زامن  يارب  دیاب  دشاب ،
اج هب  لسغ  کی  دـیاب  زامن  ره  يارب  دـیایب ، هرابود  دوش و  عطق  هطـسوتم  اـی  هریثک و  هضاحتـسم  نوخ  زاـمن ، ره  زا  شیپ  رگا  هلأسم 430 .

. دروآ
زین دروآ و  اج  هب  ار  هلیلق  لمع  دـعب ، ياهزامن  يارب  لـسغ و  وضو و  لوا ، زاـمن  يارب  دـیاب  دوش ، هلیلق  هریثک ، هضاحتـسا  رگا  هلأسم 431 .
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. دروآ اج  هب  ار  هلیلق  لمع  دعب ، ياهزامن  يارب  هطسوتم و  لمع  لوا ، زامن  يارب  دیاب  دوش ، هلیلق  هطسوتم  هضاحتسا  رگا 
. تسا لطاب  شزامن  دنک ، كرت  ار  هبنپ  ندرکضوع  یتح  دشابیم  بجاو  وا  رب  هک  ار  ییاهراک  زا  یکی  هضاحتسم ، رگا  هلأسم 432 .

69 ص : لئاسملا ، حیضوت 
ار نآرق  طخ  هب  ندیـشکتسد  لثم  تسا ، تراـهط  نآ  طرـش  هک  يراـک  ره  زاـمن ، زا  ریغ  هضاحتـسم  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هلأسم 433 .

. دشاب بجاو  وا  رب  هک  یتروص  رد  رگم  دنک  كرت 
هدجـس هک  ياهروس  ندـناوخ  نآ و  رد  فـقوت  دجـسم و  رد  نتفر  دروآ ، اـج  هب  ار  دوـخ  بجاو  ياـهلسغ  هضاحتـسم ، رگا  هلأسم 434 .

هبنپ و ندرکضوع  لـثم  تسا ، بجاو  زاـمن  يارب  هک  ار  يرگید  ياـهراک  هچ  رگا  دوشیم ، لـالح  وا ، اـب  رهوـش  یکیدزن  دراد و  بجاو 
. دشاب هدادن  ماجنا  لامتسد 

دجـسم ای  دـناوخب  دراد  بجاو  هدجـس  هک  ار  ياهروس  زامن ، تقو  زا  شیپ  دـهاوخب  هطـسوتم  ای  هریثک  هضاحتـسا  رد  نز  رگا  هلأسم 435 .
. دنک یکیدزن  وا  اب  دهاوخب  شرهوش  رگا  تسا  نینچمه  و  دیامن ، لسغ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دورب ،

. دهد ماجنا  دش ، هتفگ  هیموی  زامن  يارب  هک  ار  ییاهراک  مه  تایآ  زامن  يارب  دیاب  و  تسا ، بجاو  هضاحتسم  رب  تایآ  زامن  هلأسم 436 .
دیاب دروآ ، اج  هب  مه  رس  تشپ  ار  ود  ره  دهاوخب  هچ  رگا  دوش  بجاو  هضاحتسم  رب  تایآ  زامن  هیموی ، زامن  تقو  رد  هاگ  ره  هلأسم 437 .
وـضو لسغ و  کی  اب  ار  ود  ره  دـناوتیمن  دـهد و  ماجنا  تسا ، بجاو  وا  رب  هیموی  زامن  يارب  هک  ار  ییاهراک  ماـمت  مه  تاـیآ  زاـمن  يارب 

. دناوخب
دروآ اج  هب  تسا ، بجاو  وا  رب  ادا  زامن  يارب  هک  ار  ییاهراک  زامن ، ره  يارب  دیاب  دناوخب ، اضق  زامن  دـهاوخب  هضاحتـسم  رگا  هلأسم 438 .

. توف فوخ  اب  رگم  دوش  كاپ  هک  یعقوم  ات  تسا  اضق  كرت  مزال ، طایتحا  نکل 
ای تسا  سافن  ای  و  هضاحتـسا ، ای  تسا  ضیح  اـی  دـنادب  تسین و  مخز  نوخ  دوشیم ، جراـخ  وا  زا  هک  ینوخ  دـنادب  نز  رگا  هلأسم 439 .

رگا هکلب  درادن ، ار  سافن  ضیح و  مکح  ًاعرش  دنک و  لمع  هضاحتسا  روتسد  هب  دیاب  دشاب ، هتـشادن  سافن  ضیح و  تمالع  و  هضاحتـسا ،
ياهراک دیاب  بجاو ، طایتحا  ربانب  دشاب ، هتشادن  ار  اهنآ  هناشن  هچنانچ  رگید ، ياهنوخ  ای  تسا  هضاحتـسا  نوخ  هک  دشاب  هتـشاد  کش 

. دهد ماجنا  ار  هضاحتسم 

ضیح * 

هراشا

رد ار  نز  و  دوشیم ، جراخ  نز  محر  زا  يزور  دنچ  هام  ره  رد  ًابلاغ  هک  تسا  ینوخ  ضیح ،
70 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دنیوگیم ضیاح  ضیح ، نوخ  ندید  عقوم 
. دیآیم نوریب  شزوس  یمک  راشف و  اب  تسا و  خرس  ای  هایس  نآ  گنر  مرگ و  ظیلغ و  تاقوا ، رتشیب  رد  ضیح  نوخ  هلأسم 440 .

زا دعب  دنتـسین ، هدیـس  هک  ینانز  دننیبیمن و  ضیح  نوخ  ینعی  دنوشیم ، هسئای  لاس ، تصـش  ندشمامت  زا  دـعب  هدیـس ، نانز  هلأسم 441 .
. دنوشیم هسئای  لاس ، هاجنپ  ندشمامت 

. تسین ضیح  دنیبیم ، ندشهسئای  زا  دعب  نز  و  لاس ، هن  ندشمامت  زا  شیپ  رتخد  هک  ینوخ  هلأسم 442 .
لوا زا  زور  تسیب  نتـشذگ  زا  دـعب  هلماـح  نز  رگا  یلو  دـنیبب ، ضیح  تسا  نکمم  دـهدیم  ریـش  هچب  هک  ینز  هلماـح و  نز  هلأسم 443 .

. دنک عمج  هضاحتسم  لامعا  ضیاح و  كورت  نیب  بجاو  طایتحا  هب  دشاب ، ضیح  تفص  هب  نوخ  دنیبب و  نوخ  شتداع 
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رگا و  تسین ، ضیح  دشاب ، هتـشادن  ار  ضیح  ياههناشن  هک  دنیبب  ینوخ  رگا  هن ، ای  هدش  مامت  شلاس  هن  دـنادیمن  هک  يرتخد  هلأسم 444 .
. تسا لاکشا  لحم  نآ ، ندوبضیح  هب  مکح  دشاب ، هتشاد  ار  ضیح  ياههناشن 

. تسا هدشن  هسئای  هک  دراذگب  انب  دیاب  هن ، ای  تسا  ضیح  دنادن  دنیبب و  ینوخ  رگا  هن ، ای  هدش  هسئای  دراد  کش  هک  ینز  هلأسم 445 .

. تسین ضیح  دشاب ، رتمک  زور  هس  زا  مه  يرصتخم  رگا  و  دوشیمن ، زور  هد  زا  رتشیب  زور و  هس  زا  رتمک  ضیح ، تدم  هلأسم 446 .
زور کی  هراـبود  دوش و  كاـپ  زور  کـی  دـنیبب و  نوخ  زور  ود  هک  نآ  لـثم  دـشابن ، مه  رـس  تشپ  ضیح  لوا  زور  هس  رگا  هلأسم 447 .
نوخ هک  ییاهزور  رد  ضیاح و  كورت  هضاحتـسم و  ياهراک  نایم  دیاب  دـنیبیم ، نوخ  هک  ییاهزور  رد  مزال ، طایتحا  ربانب  دـنیبب ، نوخ 

. دروآ اج  هب  ار  دوخ  ياهتدابع  مه  دنک و  كرت  تسا ، مارح  ضیاح  رب  هک  ار  ییاهراک  مه  دنک ؛ عمج  دنیبیمن 
ای هبنپ  عقوم  ره  زور  هس  نیا  رد  هکيوحن  هب  دـشاب  جرف  رد  نوخ  رگا  هکلب  دـیایب  نوریب  نوـخ  زور  هس  ماـمت  رد  تسین  مزـال  هلأسم 448 .

هب  تسا  یفاک  دوش ، هدولآ  دنک  لخاد  ار  تشگنا 
71 ص : لئاسملا ، حیضوت 

دشاب هدمآ  نوریب  نآ  ریغ  هبنپ و  هلیـسو  هب  رگا  دشاب و  مک  دنچ  ره  دشاب  هدمآ  نوریب  دوخ  يدوخ  هب  نوخ  يرادقم  لوا  زا  هک  نآ  طرش 
رب هک  ار  ییاهراک  مه  دروآ و  اـج  هب  ار  دوخ  ياـهتدابع  مه  تروص ، ود  ره  رد  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  هتخیر ، جرف  ياـضف  رد  طـقف  اـی 

لکـشم ندوبضیح  هب  مکح  دـشابن ، نوخ  نطاب  رد  هک  دوش  كاپ  يرـصتخم  زور  هس  نیب  رد  هاگ  ره  و  دـنک ، كرت  تسا  مارح  ضیاح 
. دیامن عمج  هضاحتسم  لامعا  ضیاح و  كورت  نیب  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  دشاب ، مک  یکاپ  تدم  رگا  یلو  تسا 

زور حبص  ناذا  لوا  زا  رگا  سپ  دوشن . عطق  موس  مود و  بش  رد  دیاب  یلو  دنیبب  نوخ  ار  مراهچ  بش  لوا و  بش  تسین  مزال  هلأسم 449 .
لوا زور  طساوا  رد  رگا  یلو  تسا  ضیح  دوشن ، عطق  نوخ  چیه  موس  مود و  بش  رد  دـیایب و  نوخ  مهرـس  تشپ  موس  زور  بورغ  ات  لوا 

. دوشن عطق  نوخ  زین  مراهچ  موس و  مود و  ياهبش  رد  هک  تسا  ضیح  یطرش  هب  دوش ، عطق  مراهچ  زور  زا  عقوم  نامه  رد  عورش و 
هک ییاهزور  هدید و  نوخ  هک  ییاهزور  دـنیبب و  نوخ  هرابود  هچنانچ  دوش ، كاپ  دـنیبب و  نوخ  مه  رـس  تشپ  زور  هس  رگا  هلأسم 450 .

هچنآ دروآ و  اج  هب  ار  دوخ  ياهتدابع  یکاپ ، ياهزور  رد  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  دوشن  رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  هدوب ، كاـپ  طـسو  رد 
. دنک كرت  تسا  مارح  ضیاح  رب  ار 

ار نآ  دیاب  ضیح ، ای  تسا  لمد  نوخ  دنادن  دـشاب و  رتمک  زور  هد  زا  رتشیب و  زور  هس  زا  هک  دـنیبب  ینوخ  تداع  مایا  رد  رگا  هلأسم 451 .
. دهد رارق  ضیح 

. دهد رارق  ضیح  ار  نآ  دیاب  ضیح ، ای  تسا  مخز  نوخ  دنادن  هک  دنیبب  ینوخ  تداع  مایا  رد  هیتقو  تداع  بحاص  رگا  هلأسم 452 .
یف ام  دصق  هب  ار  لسغ  و  دنک ، لمع  سافن  ضیح و  ماکحا  هب  سافن ، ای  تسا  ضیح  نوخ  هک  دنک  کش  دـنیبب و  ینوخ  رگا  هلأسم 453 .

. دروآ اج  هب  سافن  ای  ضیح  زا  همذلا 
دیامن و جرف  لخاد  هبنپ  يرادقم  ینعی  دنک ، یـسراو  ار  دوخ  دـیاب  تراکب ، ای  تسا  ضیح  نوخ  دـنادن  هک  دـنیبب  ینوخ  رگا  هلأسم 454 .

. دشابیم ضیح  هدیسر ، نآ  همه  هب  رگا  تسا و  تراکب  نوخ  دشاب ، هدولآ  نآ  فارطا  رگا  سپ  دروآ . نوریب  دعب  دنک ، ربص  یمک 
دنیبب و نوخ  زور  هس  دعب  و  دوش ، كاپ  دنیبب و  نوخ  زور  هس  زا  رتمک  رگا  هلأسم 455 .

72 ص : لئاسملا ، حیضوت 
هک تسا  نآ  طاـیتحا  لوا  نوخ  رد  و  دـهد ، رارق  ضیح  ار  مود  نوخ  دـشابن ، رتـشیب  زور  هد  زا  نیب  رد  یکاـپ  مود و  لوا و  نوخ  عومجم 

تـسا مارح  ضیاح  رب  هک  ار  ییاهراک  نیب ، رد  یکاـپ  رد  و  تسا ، مارح  ضیاـح ، رب  هچنآ  كرت  هضاحتـسم و  ياـهراک  نیب  دـنک ، عمج 
. دروآ اج  هب  ار  دوخ  ياهتدابع  دنک و  كرت 

ضیاح ماکحا 
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: تسا مارح  ضیاح  رب  زیچ  دنچ  هلأسم 456 .
لسغ و وضو و  هک  ییاهتدابع  ندروآ  اج  هب  یلو  دوش ، هدروآ  اج  هب  ممیت ، ای  لـسغ  اـی  وضو  اـب  دـیاب  زاـمن  دـننام  هکییاـهتدابع  لوا 

. درادن یعنام  تیم  زامن  دننام  تسین ، مزال  اهنآ  يارب  ممیت 
. دش هتفگ  تبانج  ماکحا  رد  تسا و  مارح  بنج  رب  هک  ییاهزیچ  مامت  مود 

، دـیاین نوریب  مه  ینم  دوش و  لخاد  هاـگهنتخ  رادـقم  هب  هچ  رگا  نز ، يارب  مه  تسا و  مارح  درم  يارب  مه  هک  لـُبق  رد  ندرکعاـمج  موس 
هدیدش تهارک  نوچ  دیامنن  یطو  مه  ضیاح  نز  ربد  رد  دنکن و  لخاد  مه  ار  هاگهنتخ  زا  رتمک  رادقم  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب 

. دراد
هک ینز  سپ  تسا . مارح  دـهد ، رارق  ضیح  ار  نآ  دـیاب  ًاعرـش  یلو  تسین  یعطق  ضیح  هک  مـه  ییاـهزور  رد  ندرکعاـمج  هلأسم 457 .

شرهوش دـهد ، رارق  ضیح  ار  دوخ  ناشیوخ  تداع  ياهزور  دوشیم  هتفگ  ًادـعب  هک  يروتـسد  هب  دـیاب  دـنیبیم و  نوخ  زور  هد  زا  رتشیب 
. دیامن یکیدزن  وا  اب  اهزور  نآ  رد  دناوتیمن 

بحتسم دنکعامج ، لُبق  رد  دوخ  نز  اب  نآ  لوا  تمـسق  رد  رهوش  دوش و  میـسقت  تمـسق  هس  هب  ضیح  ياهزور  هرامـش  رگا  هلأسم 458 .
عامج موس  تمـسق  رد  رگا  و  دوخن ؛ هن  دنک ، عامج  مود  تمـسق  رد  رگا  و  دهدب ؛ ریقف  هب  هرافک ، الط  دوخن  هدجیه  هکتسا  طوحا  هکلب 

، دنک عامج  وا  اب  مود  لوا و  زور  ای  بش  رد  شرهوش  رگا  دـنیبیم ، ضیح  نوخ  زور  شـش  هک  ینز  اًلثم  دـهدب ، مین  دوخن و  راهچ  دـنک ،
دوخن راهچ  مشش ، مجنپ و  زور  ای  بش  رد  و  دوخن ، هن  مراهچ ، موس و  زور  ای  بش  رد  الط و  دوخن  هدجیه  هک  تسا  طوحا  هکلب  بحتسم 

. دهدب مین  و 
. تسا یفاک  نآ  تمیق  دشابن ، نکمم  رگا  یلو  دهدب  رادهکس  ار  هرافک  يالط  هک  تسا  نآ  رتهب  هلأسم 459 .
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هک ار  یتقو  تمیق  دـیاب  دـشاب ، هدرک  قرف  دـهدب  ریقف  هب  دـهاوخیم  هک  یتقو  اـب  هدرک ، عاـمج  هک  یتقو  رد  ـالط  تمیق  رگا  هلأسم 460 .

. دنک باسح  دهدب  ریقف  هب  دهاوخیم 
هکلب بحتسم  دنک ، عامج  دوخ  نز  اب  ضیح ، موس  تمـسق  رد  مه  مود و  تمـسق  رد  مه  لوا و  تمـسق  رد  مه  یـسک ، رگا  هلأسم 461 .

. دهدب دوشیم  مین  دوخن و  کی  یس و  مه  يور  هک  ار  هرافک  هس  ره  هک  تسا  نآ  طوحا 
طوحا هکلب  بحتـسم  مه  زاب  دنک ، عامج  هرابود  هداد ، ار  نآ  هرافک  هدرک و  عامج  ضیح  لاح  رد  هک  نآ  زا  دعب  ناسنا  رگا  هلأسم 462 .

. دهدب هرافک  هک  تسا 
هرافک کی  عامج  ره  يارب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دهدن ، هرافک  اهنآ  نیب  رد  دنک و  عامج  هبترم  دنچ  ضیاح  اب  رگا  هلأسم 463 .

. دهدب
. دوش ادج  وا  زا  ًاروف  دیاب  هدش ، ضیاح  نز  دمهفب  عامج  لاح  رد  درم  رگا  هلأسم 464 .

بحتـسم طایتحا  دیامن ، عامج  تسا  وا  دوخ  لایع  هکنیا  نامگ  هب  یمرحمان  ضیاح  اب  ای  دـنک ، انز  ضیاح  نز  اب  يدرم  رگا  هلأسم 465 .
. دهدب هرافک  هک  تسا  نآ 

. دهدب ار  هرافک  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  تسناوت  تقو  ره  و  دنک ، رافغتسا  دهدب ، هرافک  دناوتیمن  هک  یسک  هلأسم 466 .
. تسا لطاب  دوشیم ، هتفگ  قالط  باتک  رد  هک  يروط  هب  ضیح  لاح  رد  نز  ندادقالط  هلأسم 467 .

. درک لوبق  ار  وا  فرح  دیاب  ماهدش ، كاپ  ضیح  زا  ای  مضیاح  دیوگب : نز  رگا  هلأسم 468 .
. تسا لطاب  وا  زامن  دوش ، ضیاح  زامن  نیب  رد  نز  رگا  هلأسم 469 .
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. تسا حیحص  وا  زامن  هن ، ای  هدش  ضیاح  هک  دنک  کش  زامن  نیب  رد  نز  رگا  هلأسم 470 .
. تسا لطاب  هدناوخ  هک  يزامن  هدش ، ضیاح  زامن  نیب  رد  هک  دمهفب  زامن  زا  دعب  رگا  هلأسم 471 .

هب ممیت  ای  لسغ  ای  وضو  اب  دـیاب  هک  يرگید  ياهتدابع  زامن و  يارب  تسا  بجاو  دـش ، كاپ  ضیح  نوخ  زا  هک  نآ  زا  دـعب  هلأسم 472 .
و دریگب . مه  وضو  نآ  زا  دـعب  ای  لسغ  زا  شیپ  دـیاب  زامن  يارب  یلو  تسا ، تبانج  لسغ  لثم  نآ  روتـسد  و  دـنک ، لسغ  دوش ، هدروآ  اـج 

رگا
74 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. تسا رتهب  دریگب  وضو  لسغ ، زا  شیپ 
وا اب  دناوتیم  مه  شرهوش  تسا و  حیحص  وا  قالط  دشاب ، هدرکن  لسغ  هچ  رگا  دش  كاپ  ضیح  نوخ  زا  نز  هک  نآ  زا  دعب  هلأسم 473 .
رب ضیح  تقو  رد  هک  يرگید  ياهراک  اما  دیامن ، يراددوخ  وا  اب  عامج  زا  لسغ ، زا  شیپ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دـنک ، عامج 

. دوشیمن لالح  وا  رب  دنکن  لسغ  ات  نآرق  طخ  سم  دجسم و  رد  فقوت  دننام  هدوب ، مارح  وا 
لدب دنک و  لسغ  دیاب  دریگب ، وضو  ای  دنک  لسغ  ای  دناوتب  هک  دشاب  ياهزادـنا  هب  دـشابن و  یفاک  لسغ  وضو و  يارب  بآ  رگا  هلأسم 474 .
اهنآ زا  کیچـیه  يارب  رگا  و  دـیامن ، ممیت  لسغ ، ضوع  دریگب و  وضو  دـیاب  دـشاب ، یفاک  وضو  يارب  طقف  رگا  و  دـیامن ، ممیت  وضو  زا 

. وضو زا  لدب  يرگید  لسغ و  زا  لدب  یکی  دنک ؛ ممیت  ود  دیاب  درادن ، بآ 
. دیامن اضق  دیاب  ار  بجاو  ياههزور  یلو  درادن  اضق  هدناوخن ، ضیح  لاح  رد  هک  ياهیموی  ياهزامن  هلأسم 475 .

. دناوخب زامن  ًاروف  دیاب  دوشیم ، ضیاح  دزادنیب  ریخأت  ار  زامن  رگا  هک  دنادب  دوش و  لخاد  زامن  تقو  هاگره  هلأسم 476 .
ربانب دوش ، ضیاح  درذگب و  ثدح  زا  تراهط  اب  زامن  کی  ندناوخ  هزادنا  هب  تقو  لوا  زا  دزادـنیب و  ریخأت  ار  زامن  نز ، رگا  هلأسم 477 .

ار دوخ  لاح  هظحالم  دـیاب  رگید  ياهزیچ  ندـناوخ و  دـنک  ندـناوخ و  دـنت  رد  یلو  دروآ ، اج  هب  ار  زامن  نآ  ياضق  دـیاب  بجاو  طایتحا 
راـهچ ندـناوخ  رادـقم  هب  هک  دوشیم  بجاو  یتروص  رد  نآ  ياـضق  دـناوخن ، زاـمن  رهظ  لوا  رد  رگا  تسین  رفاـسم  هک  ینز  اًـلثم  دـنکب ،

. تسا یفاک  تعکر  ود  ندناوخ  رادقم  هب  تقو  نتشذگ  تسا  رفاسم  هک  یسک  يارب  و  دوش ، ضیاح  درذگب و  رهظ  لوا  زا  زامن  تعکر 
سابل ندرکهیهت  دننام  زامن ، رگید  تامدـقم  وضو و  لسغ و  هزادـنا  هب  دوش و  كاپ  نوخ  زا  زامن  تقو  رخآ  رد  ضیاح  رگا  هلأسم 478 .

نآ ياضق  دیاب  دناوخن ، رگا  و  دناوخب ، ار  زامن  دیاب  دشاب ، هتشاد  تقو  تعکر  کی  زا  رتشیب  ای  تعکر  کی  ندناوخ  نآ و  ندیشکبآ  ای 
تراهط اب  زامن  ندناوخ  مزال ، طایتحا  دشاب ، هتـشاد  تقو  ثدح  زا  تراهط  اب  زامن  تعکر  کی  هزادـنا  هب  طقف  رگا  هکلب  دروآ ؛ اج  هب  ار 

. دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  دناوخن  رگا  دشاب و  هتشادن  تقو  تامدقم  ریاس  هیهت  رادقم  هب  هچرگا  تسا ،
75 ص : لئاسملا ، حیضوت 

زامن نآ  دناوخب ، تقو  رد  ار  زامن  ممیت  اب  دناوتیم  یلو  درادن ، تقو  وضو  لسغ و  هزادنا  هب  ندـشكاپ  زا  دـعب  ضیاح  رگا  هلأسم 479 .
زامن نآ  دنک و  ممیت  دیاب  دراد ، ررض  شیارب  بآ  هک  نآ  لثم  تسا ، ممیت  شفیلکت  تقو ، یگنت  زا  رظن  عطق  رگا  اما  تسین ؛ بجاو  وا  رب 

. دناوخب ار 
. دناوخب ار  شزامن  دیاب  هن ، ای  دراد  تقو  زامن  يارب  هک  دنک  کش  ندشكاپ  زا  دعب  ضیاح  رگا  هلأسم 480 .

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

رگا و  دریگب ، وضو  دنک و  ضوع  ار  لامتسد  هبنپ و  دیامن و  كاپ  نوخ  زا  ار  دوخ  زامن ، تقو  رد  ضیاح  نز  تسا  بحتـسم  هلأسم 482 .
. دوش تاولص  اعد و  رکذ و  لوغشم  دنیشنب و  هلبق  هب  ور  زامن  ياج  رد  دیامن و  ممیت  دریگب ، وضو  دناوتیمن 

اهرطس نیب  هیشاح و  لثم  دشابن ، نآ  رد  نآرق  طخ  هک  نآرق  قرو  هب  ندب  زا  ییاج  ندناسر  نآرق و  نتـشادهارمه  ندناوخ و  هلأسم 483 .
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. تسا هورکم  ضیاح  يارب  نآ  دننام  انح و  هب  ندرکباضخ  زین  و 

ضیاح ياهنز  ماسقا 

هراشا

: دنمسق شش  رب  ضیاح  ياهنز  هلأسم 484 .
ضیح ياهزور  هرامش  دنیبب و  ضیح  نوخ  نیعم ، تقو  رد  مه  رـس  تشپ  هام  ود  هک  تسا  ینز  نآ  و  هیددع ، هیتقو و  تداع  بحاص  لوا 

. دنیبب نوخ  متفه  ات  هام  لوا  زا  مه  رس  تشپ  هام  ود  هک  نآ  لثم  دشاب ، هزادنا  کی  هام  ود  نآ  رد  مه  وا 
وا ضیح  ياهزور  هرامـش  یلو  دـنیبب  ضیح  نوخ  نیعم ، تقو  رد  مه  رـس  تشپ  هام  ود  هک  تسا  ینز  نآ  و  هیتقو ، تداع  بحاـص  مود -
زا متـشه  زور  مود  هام  متفه و  زور  لوا  هام  یلو  دـنیبب  نوخ  هام  لوا  زور  زا  مه  رـس  تشپ  هام  ود  اًلثم  دـشابن ، هزادـنا  کی  هام  ود  نآ  رد 

. دوش كاپ  نوخ 
تقو یلو  دـشاب ، هزادـنا  کی  هب  مه  رـس  تشپ  هام  ود  رد  وا  ضیح  ياـهزور  هرامـش  هک  تسا  ینز  نآ  و  هیددـع ، تداـع  بحاـص  موس 

. دنیبب نوخ  مهدفه  ات  مهدزاود  زا  مود  هام  مهد و  ات  مجنپ  زا  لوا  هام  هک  نآ  لثم  دشابن ، یکی  نوخ  ود  نآ  ندید 
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ادیپ ياهزات  تداع  هدروخ و  مه  هب  شتداع  ای  هدرکن ، ادیپ  ینیعم  تداع  یلو  هدید  نوخ  هام  دـنچ  هک  تسا  ینز  نآ  و  هبرطـضم ، مراهچ 
. تسا هدرکن 

. تسا وا  ندیدنوخ  لوا  هعفد  هک  تسا  ینز  نآ  و  هئدتبم ، مجنپ 
هتفگ هدـنیآ  لـئاسم  رد  هک  دـنراد  یماـکحا  اـهنیا  مادـک  ره  و  تسا . هدرک  شوـمارف  ار  دوـخ  تداـع  هک  تسا  ینز  نآ  و  هیـسان ، مشش 

. دوشیم

هیددع هیتقو و  تداع  بحاص  . 1

: دناهتسد هس  دنراد  هیددع  هیتقو و  تداع  هک  ینانز  هلأسم 485 .
زور زا  مه  رـس  تشپ  هام  ود  اًلثم  دوش ، كاـپ  مه  نیعم  تقو  رد  دـنیبب و  ضیح  نوخ  نیعم ، تقو  رد  مه  رـس  تشپ  هاـم  ود  هک  ینز  لوا 

. تسا متفه  ات  هام  لوا  زا  نز  نیا  ضیح  تداع  هک  دوش  كاپ  متفه  زور  دنیبب و  نوخ  هام  لوا 
ياههناشن دـنیبیم ، هک  ینوخ  متـشه  ات  هام  لوا  زا  اًلثم  نیعم ، زور  دـنچ  مهرـس  تشپ  هام  ود  یلو  دوشیمن ، كاـپ  نوخ  زا  هک  ینز  مود 

زا وا  تداع  هک  دراد  ار  هضاحتـسا  ياههناشن  هیقب  دـیآیم و  نوریب  شزوس  راشف و  اـب  تسا و  مرگ  هایـس و  ظـیلغ و  ینعی  دراد ، ار  ضیح 
. دوشیم متشه  ات  هام  لوا 

كاپ رتشیب  ای  زور  کی  دید ، نوخ  رتشیب  ای  زور  هس  هک  نآ  زا  دعب  دنیبب و  ضیح  نوخ  نیعم  تقو  رد  مه  رـس  تشپ  هام  ود  هک  ینز  موس 
هام ود  ره  رد  و  دوشن ، رتشیب  زور  هد  زا  هدوب ، كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور  اب  هدـید  نوخ  هک  ییاهزور  مامت  دـنیبب و  نوخ  هراـبود  دوش و 
هب هک  تسا  ییاهزور  نامه  وا  تداع  دـشاب ، هزادـنا  کی  مه  يور  هدوب ، كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور  اـب  هدـید  نوخ  هک  ییاـهزور  همه 

، دنک كرت  تسا ، مارح  ضیاح  رب  ار  هچنآ  و  دروآ ، اج  هب  ار  دوخ  ياهتدابع  ًاطایتحا  دـیاب  نیب ، رد  یکاپ  رد  هدـید و  نوخ  قرفتم  روط 
عمج ضیاح  كورت  هضاحتـسم و  ياهراک  نایم  ًاطایتحا  اهزور  نآ  رد  دـیاب  دـنیبب ، نوخ  ًاقافتا  شیپ  ياـههام  یکاـپ  ياـهزور  رد  رگا  و 

. دنک
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ار ضیح  ياههناشن  نوخ ، نآ  هچ  رگا  دنیبب ، نوخ  رتولج  زور  ود  تداع  تقو  رد  رگا  دراد ، هیددـع  هیتقو و  تداع  هک  ینز  هلأسم 486 .
زور هس  زا  شیپ  هک  نیا  لثم  هدوبن ، ضیح  دمهفب  دعب  هچنانچ  و  دنک ، لمع  دش  هتفگ  ضیاح  يارب  هک  یماکحا  هب  دـیاب  دـشاب ، هتـشادن 

. دیامن اضق  هدرواین ، اج  هب  هک  ار  ییاهتدابع  دیاب  دوش ، كاپ 
77 ص : لئاسملا ، حیضوت 

همه تداع و  زا  دـعب  زور  دـنچ  تداـع و  زا  شیپ  زور  دـنچ  ضیح  ياـههناشن  هب  رگا  دراد ، هیددـع  هیتقو و  تداـع  هک  ینز  هلأسم 487 .
رد هک  ار  ینوخ  طـقف  دوش ، رتـشیب  زور  هد  زا  رگا  و  تسا ، ضیح  همه  دوشن  رتـشیب  زور  هد  زا  مه  يور  دـنیبب و  نوـخ  تداـع ، ياـهزور 
رد هک  ار  ییاهتدابع  دیاب  و  دشابیم ، هضاحتـسا  هدید ، نآ  زا  دـعب  نآ و  زا  شیپ  هک  ینوخ  و  تسا ، ضیح  هدـید  دوخ  تداع  ياهزور 

هناشن هب  تداع ، زا  شیپ  زور  دـنچ  اب  ار  تداع  ياهزور  همه  رگا  و  دـیامن ؛ اضق  هدرواین ، اج  هب  تداع  زا  دـعب  تداع و  زا  شیپ  ياهزور 
تـسا ضیح  تداع ، ياهزور  طقف  دوش ، رتشیب  زور  هد  زا  رگا  و  تسا ، ضیح  همه  دوشن ، رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  دـنیبب و  نوخ  ضیح 

ياهزور همه  رگا  و  دـیامن ؛ اضق  دـیاب  هدرکن ، تداـبع  اـهزور  نآ  رد  هچناـنچ  و  دـشابیم ، هضاحتـسا  هدـید ، نآ  زا  رتولج  هک  ینوخ  و 
رتشیب رگا  و  تسا ، ضیح  همه  دوشن ، رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  دـنیبب و  نوخ  ضیح  ياههناشن  هب  تداع  زا  دـعب  زور  دـنچ  اـب  ار  تداـع 
ضیح ياههناشن  دـنیبیم ، تداع  زا  دـعب  ای  تداع  زا  شیپ  هک  ینوخ  رگا  و  تسا ؛ هضاحتـسا  یقاب  و  ضیح ، تداع  ياـهزور  طـقف  دوش 

هـضاحتسم لامعا  ضیاح و  كورت  نیب  عمج  نوخ ، ود  نآ  رد  طایتحا  دـشابن ، زور  هد  زا  رتشیب  هتفر  مه  يور  تداـع  اـب  دـشاب و  هتـشادن 
. تسا

ضیح ياههناشن  هب  تداع ، زا  شیپ  زور  دـنچ  اب  ار  تداـع  ياـهزور  زا  يرادـقم  رگا  دراد ، هیددـع  هیتقو و  تداـع  هک  ینز  هلأسم 488 .
دنچ اب  هدید  نوخ  تداع  رد  هک  ییاهزور  دوش ، رتشیب  زور  هد  زا  رگا  و  تسا ، ضیح  همه  دوشن ، رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  دنیبب و  نوخ 

تداع ياهزور  زا  يرادقم  رگا  و  دهد ؛ رارق  هضاحتسا  ار  لوا  ياهزور  و  ضیح ، دوش ، وا  تداع  رادقم  هب  مه  يور  هک  نآ  زا  شیپ  زور 
، دوش رتشیب  رگا  و  تسا ، ضیح  همه  دوشن ، رتشیب  زور  هد  زا  مه  يور  دـنیبب و  نوخ  ضیح  ياههناشن  هب  تداـع ، زا  دـعب  زور  دـنچ  اـب  ار 

رارق هضاحتـسا  ار  هیقب  و  ضیح ، دوش ، وا  تداع  رادقم  هب  مه  يور  هک  نآ  زا  دعب  زور  دـنچ  اب  هدـید  نوخ  تداع  رد  هک  ییاهزور  دـیاب 
. دهد

هلصاف دنیبب و  نوخ  هرابود  دوش و  كاپ  دید ، نوخ  رتشیب  ای  زور  هس  هک  نآ  زا  دعب  رگا  دراد ، هیددع  هیتقو و  تداع  هک  ینز  هلأسم 489 .
نآ لثم  دشاب ، رتشیب  زور  هد  زا  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور  اب  هدـید  نوخ  هک  ییاهزور  همه  دـشاب و  زور  هد  زا  رتمک  نوخ  ود  نیب 

: دراد تروص  دنچ  دنیبب  نوخ  زور  جنپ  هرابود  و  دوش ، كاپ  زور  جنپ  دنیبب و  نوخ  زور  جنپ  هک 
رد دـنیبیم  ندـشكاپ  زا  دـعب  هک  مود  نوخ  دـشاب و  تداع  ياهزور  رد  نآ ، زا  يرادـقم  ای  هدـید  لوا  هعفد  هک  ینوخ  ماـمت  هک  نآ  . 1

، ضیح ار  لوا  نوخ  همه  دیاب  هک  دشابن ، تداع  ياهزور 
78 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دهد رارق  هضاحتسا  ار  مود  نوخ  و 
ار مود  نوخ  همه  دیاب  هک  دشاب ، تداع  ياهزور  رد  نآ  زا  يرادقم  ای  مود  نوخ  مامت  و  دـشابن ، تداع  ياهزور  رد  لوا  نوخ  هک  نآ  . 2

. دهد رارق  هضاحتسا  ار  لوا  نوخ  و  ضیح ،
اب دشابن و  رتمک  زور  هس  زا  هدوب ، تداع  ياهزور  رد  هک  یلوا  نوخ  و  دشاب ، تداع  ياهزور  رد  مود  لوا و  نوخ  زا  يرادـقم  هک  نآ  . 3
ود ای  زور  کی  رگا  تروص ، نیا  رد  هک  دشابن  رتشیب  زور  هد  زا  هدوب  تداع  ياهزور  رد  مه  نآ  هک  مود  نوخ  زا  يرادقم  طسو و  یکاپ 

ار هضاحتـسم  ياهراک  دنک و  كرت  تسا  مارح  ضیاح  رب  هک  ار  هچنآ  زور  ود  نیارد  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشاب ، هدید  رتدوز  نوخ  زور 
اب هدوب  تداع  رد  هک  ار  لوا  نوخ  زا  يرادقم  و  دـیامنب ، طایتحا  زور ، هد  رخآ  رد  ار  تداع  مایا  زا  نآ  رادـقم  هب  نینچمه  و  دروآ ، اج  هب 
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تسا و مارح  ضیاح  رب  هچنآ  كرت  هب  دـنک  طایتحا  نیب ، رد  یکاپ  رد  دـهد و  رارق  ضیح  هدوب ، تداـع  رد  هک  ار  مود  نوخ  زا  يرادـقم 
کی دـنیبب و  نوخ  مشـش ، ات  لوا  زا  هام  کی  هک  یتروص  رد  هدوب  مهد  ات  هام  موس  زا  شتداع  رگا  اًلثم  دروآ ، اج  هب  ار  دوخ  ياـهتدابع 

موس زور  و  دیامن ، طایتحا  دش  هتفگ  هچنانچ  دیاب  مهد ، مهن و  هام و  مود  لوا و  زور  رد  دنیبب  نوخ  مهدراهچ ، ات  دـعب  دوش و  كاپ  زور 
ضیاح رب  هچنآ  كرت  هب  دنک  طایتحا  دش ، هتفگ  هک  يوحن  هب  زین  تسا  نیب  رد  یکاپ  هک  متفه  رد  دهد و  رارق  ضیح  ار  متشه  مشش و  ات 

. اهتدابع ندروآ  اج  هب  تسا و  مارح 
هس زا  هدوب  تداع  ياهزور  رد  هک  یمود  یلوا و  نوخ  زا  کی  ره  یلو  دشاب ، تداع  ياهزور  رد  مود  لوا و  نوخ  زا  يرادقم  هک  نآ  . 4
رد دروآ و  اج  هب  ار  هضاحتـسم  ياهراک  دنک و  كرت  تسا ، مارح  ضیاح  رب  هک  ار  ییاهراک  نوخ  ود  مامت  رد  دیاب  هک  دشاب ، رتمک  زور 

. دهد ماجنا  ار  دوخ  ياهتدابع  دنکكرت و  تسا ، مارح  ضیاح  رب  هک  ار  ییاهراک  نیب ، رد  یکاپ 
اب شـضیح  ياـهزور  هرامـش  هب  تقو  نآ  ریغ  رد  دـنیبن و  نوخ  تداـع  تقو  رد  رگا  دراد ، هیددـع  هیتـقو و  تداـع  هک  ینز  هلأسم 490 .

. نآ زا  دعب  هچ  دشاب و  هدید  تداع  تقو  زا  شیپ  هچ  دهد ، رارق  ضیح  ار  نامه  دیاب  دنیبب ، نوخ  ضیح ، تافص 
زا رتـشیب  اـی  رتـمک  نآ  ياـهزور  هرامـش  یلو  دـنیبب  نوخ  دوـخ  تداـع  تقو  رد  رگا  دراد ، هیددـع  هیتـقو و  تداـع  هک  ینز  هلأسم 491 .

ضیح هدید ، تقو  رد  ار  هچنآ  دیاب  دنیبب ، نوخ  هتشاد  هک  یتداع  ياهزور  هرامش  هب  هرابود  ندشكاپ ، زا  دعب  دشاب و  وا  تداع  ياهزور 
یقب ام  رد  دیامن و  مامت  هدید ، تداع  زا  دعب  هچنآ  زا  ار  ددع  يرـسک  تسا  نکمم  رگا  دشاب ، رتمک  شیاهزور  هرامـش  رگا  و  دـهد ، رارق 

دنکن زواجت  رگا  و  دنک ، زواجت  زور  هد  زا  رگا  دیامن  هضاحتسم  لمع 
79 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ماـجنا تسا و  مارح  ضیاـح  رب  هچنآ  كرت  هب  دـنک  طاـیتحا  نیب ، رد  یکاـپ  رد  و  دـهد ، رارق  ضیح  هدـید  نوـخ  هـک  ار  ییاـهزور  ماـمت 
. دوخ ياهتدابع 

ياههناشن هچ  رگا  هدید  تداع  ياهزور  رد  هک  ینوخ  دنیبب ، نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  دراد ، هیددع  هیتقو و  تداع  هک  ینز  هلأسم 492 .
، تسا هضاحتسا  دشاب ، هتشاد  ار  ضیح  ياههناشن  هچ  رگا  هدید  تداع  ياهزور  زا  دعب  هک  ینوخ  و  تسا ، ضیح  دشاب ، هتشادن  ار  ضیح 
، دـعب زور  جـنپ  ضیح و  نآ ، لوا  زور  تفه  دـنیبب ، نوخ  مهدزاود  ات  لوا  زا  رگا  تسا ، متفه  ات  هام  لوا  زا  وا  ضیح  تداع  هک  ینز  اًلثم 

. دشابیم هضاحتسا 

هیتقو تداع  بحاص  . 2

: دناهتسد هس  دنراد ، هیتقو  تداع  هک  ینانز  هلأسم 493 .
هام ود  نیا  رد  نآ  ياهزور  هرامش  یلو  دوش  كاپ  زور  دنچ  زا  دعب  دنیبب و  ضیح  نوخ  نیعم  تقو  رد  مه  رس  تشپ  هام  ود  هک  ینز  لوا 
هک دوش ، كاپ  نوخ  زا  متـشه  زور  مود  هام  متفه و  لوا  هام  یلو  دنیبب  نوخ  هام  لوا  زور  مه ، رـس  تشپ  هام  ود  اًلثم  دـشابن ، هزادـنا  کی 

. دهد رارق  دوخ  تداع  لوا  زور  ار  هام  لوا  زور  دیاب  نز  نیا 
هایـس و ظیلغ و  ینعی  دراد ، ار  ضیح  ياههناشن  وا  نوخ  نیعم ، تقو  رد  مه  رـس  تشپ  هاـم  ود  یلو  دوشیمن  كاـپ  نوخ  زا  هک  ینز  مود 
ود نیا  رد  دراد ، ضیح  هناشن  وا  نوخ  هک  ییاهزور  هرامش  دراد و  ار  هضاحتـسا  هناشن  نآ  هیقب  و  دیآیم ، شزوس  راشف و  اب  تسا و  مرگ 

هناشن هیقب  ضیح و  ياههناشن  وا  نوخ  متـشه ، ات  هام  لوا  زا  مود  هام  رد  متفه و  اـت  هاـم  لوا  زا  لوا  هاـم  رد  اًـلثم  تسین ، هزادـنا  کـی  هاـم 
. دهد رارق  دوخ  ضیح  تداع  لوا  زور  ار  هام  لوا  زور  دیاب  مه  نز  نیا  هک  دشاب ، هتشاد  ار  هضاحتسا 

ماـمت دـنیبب و  نوخ  هبترم  ود  دوش و  كاـپ  دـعب  دـنیبب  ضیح  نوخ  رتـشیب ، اـی  زور  هس  نیعم  تقو  رد  مه  رـس  تشپ  هاـم  ود  هک  ینز  موس 
اًلثم دـشاب ، لوا  هام  زا  رتشیب  ای  رتمک  مود  هام  یلو  دوشن  رتشیب  زور  هد  زا  هدوب ، كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور  اـب  هدـید  نوخ  هک  ییاـهزور 
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. دهد رارق  دوخ  ضیح  تداع  لوا  زور  ار  هام  لوا  زور  دیاب  مه  نز  نیا  هک  دشاب ، زور  هن  مود  هام  رد  زور و  تشه  لوا ، هام  رد 
ضیح ياههناشن  نوخ ، نآ  هچرگا  دـنیبب  نوخ  تداع  زا  شیپ  زور  ود  دوخ  تداع  تقو  رد  رگا  دراد ، هیتقو  تداع  هک  ینز  هلأسم 494 .

يارب  هک  یماکحا  هب  دیاب  دشاب ، هتشادن  ار 
80 ص : لئاسملا ، حیضوت 

اج هب  هک  ار  ییاهتدابع  دیاب  دوش ، كاپ  زور  هس  زا  شیپ  هک  نآ  لثم  هدوبن ، ضیح  دمهفب  دـعب  رگا  و  دـیامن ، لمع  دـش ، هتفگ  ضیاح 
. دیامن اضق  هدرواین 

دیاب دهد ، صیخـشت  نآ  ياههناشن  هطـساو  هب  ار  ضیح  دناوتن  دنیبب و  نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  دراد ، هیتقو  تداع  هک  ینز  هلأسم 495 .
تداع دناوتیم  یتروص  رد  یلو  هدرم ، ای  دنـشاب  هدنز  يردام ، هچ  دنـشاب و  يردپ  هچ  دـهد ؛ رارق  ضیح  ار  دوخ  ناشیوخ  تداع  هرامش 
هزادـنا کی  نانآ  ضیح  ياهزور  هرامـش  رگا  دـشاب و  هزادـنا  کی  نانآ  همه  ضیح  ياهزور  هرامـش  هک  دـهد  رارق  دوخ  ضیح  ار  نانآ 

هک نیا  رگم  دهد ، رارق  دوخ  ضیح  ار  نانآ  تداع  دناوتیمن  دشاب ، زور  تفه  رگید  یضعب  تداع  زور و  جنپ  یـضعب  تداع  اًلثم  دشابن ،
تداع دـیاب  تروص  نیا  رد  هک  دـنوش ، باسح  چـیه  نانآ  لباقم  رد  هک  دنـشاب  مک  يردـق  هب  دراد  قرف  نارگید  اب  ناشتداع  هک  یناـسک 
تداع رگا  دـنکیم ، عوجر  ناشیوخ  تداع  هب  هک  نز  نیا  هک  تسا  نیا  بجاو  طایتحا  کـلذ  عم  دـهد . رارق  دوخ  ضیح  ار  ناـنآ  رتشیب 

دیامن و كرت  دنک ، كرت  دـیاب  ضیاح  ار  هچنآ  مه  زور  تفه  ات  شناشیوخ  تداع  تدـم  نایاپ  زا  سپ  تسا ، رتمک  زور  تفه  زا  اهنآ 
تفه نیب  هلـصاف  رد  تسا ، رتشیب  زور  تفه  زا  شناشیوخ  تداع  رگا  نینچمه  و  دـهد ، ماجنا  دـهد ، ماجنا  دـیاب  هضاحتـسم  ار  هچنآ  مه 

. دیامن تاعارم  ار  روکذم  طایتحا  اهنآ  تداع  نایاپ  ات  زور 
وا تداع  لوا  هام  ره  رد  هک  ار  يزور  دیاب  دهدیم ، رارق  ضیح  ار  دوخ  ناشیوخ  تداع  هرامـش  دراد و  هیتقو  تداع  هک  ینز  هلأسم 496 .

، هدشیم كاپ  متـشه  زور  یهاگ  متفه و  زور  یهاگ  هدیدیم و  نوخ  هام  لوا  زور  هام  ره  هک  ینز  اًلثم  دهد ، رارق  دوخ  ضیح  لوا  هدوب ،
هـضاحتسا ار  یقاب  ضیح و  ار ، هام  لوا  زور  تفه  دیاب  دـشاب ، زور  تفه  شناشیوخ  تداع  دـنیبب و  نوخ  زور  هدزاود  هام ، کی  هچنانچ 

. دهد رارق 
مه لثم  نانآ  تداع  هرامش  ای  دشاب ، هتـشادن  شیوخ  هچنانچ  دهد  رارق  ضیح  ار  دوخ  ناشیوخ  تداع  هرامـش  دیاب  هک  ینز  هلأسم 497 .

تـسا نآ  طوحا  و  دهد ؛ رارق  هضاحتـسا  ار  هیقب  ضیح و  ار ، زور  تفه  ای  زور  شـش  دنیبیم ، نوخ  هک  يزور  زا  هام  ره  رد  دیاب  دـشابن ،
دـشاب و هیتقو  تداـع  بحاـص  رگا  یلو  دـهد ، رارق  ضیح  ار  رادـقم  ناـمه  مه  دـعب  ياـههام  رد  هداد ، رارق  ضیح  لوا ، هاـم  ار  هچنآ  هک 

. دهد رارق  ضیح  تسا ، تداع  رد  هک  ار  رخآ  ای  طسو  زور  تفه  ای  زور  شش  دیاب  دشاب ، نوخ  رخآ  ای  طسو  ياهزور  رد  وا  تداع 
81 ص : لئاسملا ، حیضوت 

هیددع تداع  بحاص  . 3

: دناهتسد هس  دنراد  هیددع  تداع  هک  ینانز  هلأسم 498 .
نیا رد  هک  دـشابن ، یکی  وا  ندـیدنوخ  تقو  یلو  دـشاب ، هزادـنا  کی  مه  رـس  تشپ  هاـم  ود  رد  وا  ضیح  ياـهزور  هرامـش  هک  ینز  لوا 
نوخ مهدزناپ  ات  مهدزای  زا  مود  هام  مجنپ و  ات  لوا  زور  زا  لوا  هام  رگا  اًلثم  دوشیم ، وا  تداـع  هدـید ، نوخ  هک  يزور  دـنچ  ره  تروص 

. دوشیم زور  جنپ  وا  تداع  دنیبب ،
ار هضاحتـسا  هناشن  هیقب  ضیح و  هناشن  دـنیبیم ، هک  ینوخ  زا  زور  دـنچ  مه  رـس  تشپ  هام  ود  یلو  دوشیمن  كاـپ  نوخ  زا  هک  ینز  مود 
ره تروص  نیا  رد  هک  تسین ، یکی  نآ  تقو  اما  تسا ، هزادـنا  کی  هام  ود  ره  رد  دراد  ضیح  هناـشن  نوخ  هک  ییاـهزور  هرامـش  دراد و 

مهدزناپ ات  مهدزای  زا  دـعب  هام  مجنپ و  ات  هام  لوا  زا  هام  کی  رگا  اًلثم  دوشیم ، وا  تداـع  دراد ، ار  ضیح  هناـشن  وا  نوخ  هک  يزور  دـنچ 
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. دوشیم زور  جنپ  وا  تداع  ياهزور  هرامش  دشاب ، هتشاد  ار  هضاحتسا  هناشن  هیقب  ضیح و  هناشن  وا  نوخ 
ندـید تقو  دـنیبب و  نوخ  هبترم  ود  دوش و  كاپ  رتشیب ، ای  زور  کـی  دـنیبب و  نوخ  رتشیب  اـی  زور  هس  مه  رـس  تشپ  هاـم  ود  هک  ینز  موس 
رتشیب زور  هد  زا  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور  هدید و  نوخ  هک  ییاهزور  مامت  رگا  هک  دشاب  هتشاد  قرف  مود  هام  اب  لوا  هام  رد  نوخ ،

رد یکاپ  رد  دوشیم و  وا  تداع  هدـید ، نوخ  قرفتم  روط  هب  هک  ییاهزور  مامت  دـشاب ، هزادـنا  کـی  هب  مه  نآ  ياـهزور  هرامـش  دوشن و 
رد هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور  رگا  یلو  دوخ ؛ ياهتدابع  ندروآاج  هب  تسا و  مارح  ضیاح  رب  هچنآ  كرت  هب  دـنک  طاـیتحا  نیب ،

نیب عمج  یکاپ ، ياهزور  رد  هک  نیا  هب  طایتحا  دوشن  كرت  و  تسا ، لاکـشا  لحم  هیددع  تداع  ققحت  دشابن ، هزادـنا  کی  هب  هام  ود  ره 
. دیامن هضاحتسم  ضیاح و  هفیظو  نیب  عمج  دنیبیم ، نوخ  هک  ییاهزور  رد  و  دنک ، ضیاح  رهاط و  هفیظو 

ییاهنوخ همه  هچنانچ  دوش ، رتشیب  زور  هد  زا  دـنیبب و  نوخ  دوخ  تداع  هرامـش  زا  رتشیب  رگا  دراد ، هیددـع  تداع  هک  ینز  هلأسم 499 .
همه رگا  و  دـهد ، رارق  هضاحتـسا  ار  هیقب  ضیح و  طسو ، ای  لوا  زا  ار  شتداع  ياـهزور  هرامـش  هب  دـناوتیم  دـشاب ، روج  کـی  هدـید  هک 
رگا دـشاب ، هتـشاد  ار  هضاحتـسا  هناـشن  رگید  زور  دـنچ  ضیح و  هناـشن  نآ ، زا  زور  دـنچ  هکلب  دـشابن ، روـج  کـی  هدـید  هک  ییاـهنوخ 

هـضاحتسا ار  هیقب  و  ضیح ، ار  اهزور  نامه  دیاب  تسا ، هزادنا  کی  وا  تداع  ياهزور  هرامـش  اب  دراد  ار  ضیح  هناشن  نوخ  هک  ییاهزور 
رارق

82 ص : لئاسملا ، حیضوت 
ار هیقب  و  ضیح ، ار  تداـع  ياـهزور  هزادـنا  هب  تسا ، رتـشیب  وا  تداـع  ياـهزور  زا  دراد  ضیح  هناـشن  نوخ  هک  ییاـهزور  رگا  و  دـهد ؛

رگید زور  دنچ  اب  ار  اهزور  نآ  دیاب  تسا ، رتمک  وا  تداع  ياهزور  زا  دراد ، ضیح  هناشن  نوخ  هک  ییاهزور  رگا  و  دهد ، رارق  هضاحتسا 
. دهد رارق  هضاحتسا  ار  هیقب  و  ضیح ، دوش ، شتداع  ياهزور  هزادنا  هب  مه  يور  هک 

هبرطضم . 4

ادیپ يرگید  تداع  هدروخ و  مه  هب  شتداع  ای  هدرکن ، ادیپ  ینیعم  تداع  یلو  هدید  نوخ  هام  دـنچ  هک  ینز  ینعی  هبرطـضم ، هلأسم 500 .
؛ دنک عوجر  دوخ  ناشیوخ  تداع  هب  دیاب  دشاب ، روج  کی  هدـید  هک  ییاهنوخ  همه  دـنیبب و  نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  هک  تسا ، هدرکن 
رد هک  ار  یطایتحا  دـیاب  دـشاب ، رتشیب  ای  رتمک  زور ، تفه  زا  اهنآ  تداع  رگا  یلو  رتشیب ، اـی  رتمک  اـی  دـشاب  زور  تفه  ناـنآ  تداـع  هچ 

نوخ هک  يزور  زا  هام  ره  رد  دـیاب  دنـشاب ، فلتخم  تداع  رد  ای  دـنرادن  یتداـع  ناـشیوخ  رگا  و  دـیامن ، تیاـعر  دـش ، هتفگ  هلأسم 495 
. دهد رارق  هضاحتسا  ار  هیقب  و  ضیح ، ار  زور  شش  ای  زور  تفه  دنیبیم ،

هچنانچ دراد ، هضاحتـسا  هناشن  رگید  زور  دنچ  ضیح و  هناشن  نآ  زور  دنچ  هک  دـنیبب  ینوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  هبرطـضم  هلأسم 501 .
رگا و  دیامن ، راتفر  دش  هتفگ  لبق  هلأسم  رد  هک  يروتـسد  هب  دیاب  دـشاب ، زور  هد  زا  رتشیب  ای  زور  هس  زا  رتمک  دراد  ضیح  هناشن  هک  ینوخ 

زا زور  هد  نتـشذگ  زا  شیپ  رگا  یلو  تسا ، ضیح  نآ  همه  دـشابن ، زور  هد  زا  رتـشیب  زور و  هـس  زا  رتـمک  دراد  ضیح  هناـشن  هـک  ینوـخ 
نوخ زور  هن  هایس و  نوخ  زور  جنپ  هک  نآ  لثم  دشاب ، هتـشاد  ار  ضیح  هناشن  مه  نآ  هک  دنیبب  ینوخ  هرابود  دراد  ضیح  هناشن  هک  ینوخ 

تسا و مارح  ضیاح  رب  هچنآ  كرت  هب  دنک  طایتحا  دراد  ضیح  هناشن  هک  نوخ  ود  ره  رد  دیاب  دنیبب ، هایـس  نوخ  زور  جـنپ  هرابود  درز و 
. هضاحتسم ياهراک  ندروآاج  هب 

هئدتبم . 5

کی هدـید  هک  ییاهنوخ  همه  دـنیبب و  نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  هک  تسا ، وا  ندـیدنوخ  لوا  هعفد  هک  ینز  ینعی  هئدـتبم ، هلأسم 502 .
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. دهد رارق  هضاحتسا  ار  هیقب  و  ضیح ، ار  دوخ  ناشیوخ  تداع  دیاب  دشاب ، روج 
دنچ ضیح و  هناشن  نآ  زور  دنچ  هک  دنیبب  ینوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  هئدتبم ، هلأسم 503 .

83 ص : لئاسملا ، حیضوت 
نآ همه  دـشابن ، زور  هد  زا  رتشیب  زور و  هس  زا  رتمک  دراد  ضیح  هناشن  هک  ینوخ  هچناـنچ  دـشاب ، هتـشاد  ار  هضاحتـسا  هناـشن  رگید  زور 

، دشاب هتشاد  ضیح  هناشن  مه  نآ  هک  دنیبب  ینوخ  هرابود  دراد  ضیح  هناشن  هک  ینوخ  زا  زور  هد  نتـشذگ  زا  شیپ  رگا  یلو  تسا ، ضیح 
دراد ضیح  هناشن  هک  نوخ  ود  ره  رد  دـیاب  دـنیبب ، هایـس  نوخ  زور  جـنپ  هراـبود  درز و  نوخ  زور  هن  هایـس و  نوخ  زور  جـنپ  هک  نآ  لـثم 

. هضاحتسم ياهراک  ماجنا  تسا و  مارح  ضیاح  رب  هچنآ  كرت  هب  دنک  طایتحا 
، دشاب هتـشاد  هضاحتـسا  هناشن  نآ  رگید  زور  دنچ  ضیح و  هناشن  نآ  زور  دنچ  هک  دـنیبب  ینوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  هئدـتبم  هلأسم 504 .

هضاحتسا ار  هیقب  و  ضیح ، ار  دوخ  ناشیوخ  تداع  دیاب  دشاب ، رتشیب  زور  هد  زا  ای  رتمک  زور  هس  زا  دراد  ضیح  هناشن  هک  ینوخ  هچنانچ 
زور ات  نآ  زا  سپ  و  دهدیم ، رارق  زور  تفه  ار  دوخ  ضیح  لوا  هام  رد  دنتـسه ، فلتخم  ای  دـنرادن  تداع  شناشیوخ  رگا  و  دـهد ، رارق 
مشش زور  ات  سپس  و  دهد ، رارق  زور  هس  ار  ضیح  لوا ، هام  زا  دعب  رد  دیامن و  عمج  هضاحتـسم  لامعا  ضیاح و  كورت  نیب  ًاطایتحا  مهد 

. دهد ماجنا  ار  روکذم  طایتحا  متفه  ای 

هیسان . 6

وا نوخ  هک  ییاهزور  دـیاب  دـنیبب ، نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  هک  تسا ، هدرک  شومارف  ار  دوخ  تداـع  هک  ینز  ینعی  هیـسان ، هلأسم 505 .
لوا زور  تفه  ای  زور  شش  دیاب  دهد ، صیخـشت  نآ  ياههناشن  هطـساو  هب  ار  ضیح  دناوتن  رگا  و  دهد ، رارق  ضیح  دراد ، ار  ضیح  هناشن 

. تسا بحتسم  طایتحا  ربانب  لوا  رایتخا  دهد و  رارق  هضاحتسا  ار  هیقب  و  ضیح ، ار 

ضیح هقرفتم  لئاسم 

زور هس  هک  دننک  نیقی  و  دشاب ، هتشاد  ضیح  هناشن  هک  دننیبب  ینوخ  رگا  هیددع ، تداع  بحاص  هیسان و  هبرطضم و  هئدتبم و  هلأسم 506 .
، دنیامن اضق  دناهدرواین  اج  هب  هک  ار  ییاهتدابع  دیاب  هدوبن ، ضیح  دنمهفب  دعب  هچنانچ  و  دـننک ، كرت  ار  تدابع  دـیاب  دـشکیم ، لوط 
هب ار  هضاحتـسا  ياهراک  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دشاب ، هتـشادن  مه  ار  ضیح  هناشن  دشکیم و  لوط  زور  هس  ات  هک  دننکن  نیقی  رگا  یلو 

. دشکب لوط  زور  هد  ات  هچ  رگا  دنیامن  كرت  تسا  مارح  ضیاح  رب  هک  ار  ییاهراک  دنروآ و  اج 
هچ  دشاب و  هتشاد  تداع  ضیح  تقو  رد  هچ  دراد ؛ تداع  ضیح  رد  هک  ینز  هلأسم 507 .

84 ص : لئاسملا ، حیضوت 
هرامـش ای  نآ  تقو  هک  دـنیبب  ینوخ  دوخ  تداع  فالخ  رب  مه  رـس  تشپ  هام  ود  رگا  نآ ، ددـع  رد  مه  تقو و  رد  مه  ای  ضیح  ددـع  رد 

زور زا  رگا  اًلثم  تسا ، هدید  هام  ود  نیا  رد  هچنآ  هب  ددرگیمرب  شتداع  دشاب ، یکی  نآ  ياهزور  هرامـش  مه  تقو و  مه  ای  نآ ، ياهزور 
وا تداع  مهدفه  ات  مهد  زا  دوش ، كاپ  دنیبب و  نوخ  هام  مهدفه  ات  مهد  زا  هام  ود  هچنانچ  هدشیم ، كاپ  هدـیدیم و  نوخ  متفه  ات  لوا 

. دوشیم
. هام رخآ  ات  هام  لوا  زور  زا  هن  زور ، یس  ات  تسا  ندید  نوخ  يادتبا  زا  هام ، کی  زا  دوصقم  هلأسم 508 .

هتـشاد ار  ضیح  هناشن  نوخ  نآ  دـنیبب و  نوخ  هبترم  ود  هام  کـی  رد  رگا  دـنیبیم ، نوخ  هبترم  کـی  یهاـم  اـًلومعم  هک  ینز  هلأسم 509 .
. دهد رارق  ضیح  ار  ود  ره  دیاب  دشابن ، رتمک  زور  هد  زا  هدوب  كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور  هچنانچ  دشاب ،

و دراد ، ار  هضاحتـسا  هناشن  هک  دنیبب  ینوخ  رتشیب  ای  زور  هد  دـعب  دراد ، ار  ضیح  هناشن  هک  دـنیبب  ینوخ  رتشیب  ای  زور  هس  رگا  هلأسم 510 .
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. دهد رارق  ضیح  ار  رخآ  نوخ  لوا و  نوخ  دیاب  دنیبب ، ضیح  هناشن  اب  ینوخ  رتشیب  ای  زور  هس  هرابود 
نامگ هچ  رگا  دـنک ، لسغ  دوخ  ياهتدابع  يارب  دـیاب  تسین ، نوخ  نطاـب  رد  هک  دـنادب  دوش و  كاـپ  زور  هد  زا  شیپ  رگا  هلأسم 511 .
هرابود زور  هد  ندشمامت  زا  شیپ  هک  دشاب  هتـشاد  مه  نیقی  رگا  هکلب  دـنیبیم ، نوخ  هرابود  زور  هد  ندـشمامت  زا  شیپ  هک  دـشاب  هتـشاد 

. دیامن كرت  تسا  مارح  ضیاح  رب  ار  هچنآ  دروآ و  اج  هب  ار  دوخ  ياهتدابع  نیب ، رد  یکاپ  رد  و  دنک ، لسغ  ًاطایتحا  دنیبیم ، نوخ 
ربص یمک  دـیامن و  جرف  لخاد  هبنپ  يردـق  دـیاب  تسه ، نوخ  نطاب  رد  هک  دـهد  لامتحا  و  دوش ، كاپ  زور  هد  زا  شیپ  رگا  هلأسم 512 .
مه یگنر  درز  بآ  هب  هچ  رگا  دوبن  كاپ  رگا  و  دروآ ، اج  هب  ار  دوخ  ياهتدابع  دـنک و  لسغ  دوب  كاـپ  رگا  سپ  دروآ . نوریب  دـنک و 

دیامن و لسغ  دش  كاپ  زور  هد  زا  شیپ  رگا  هک  دنک  ربص  دیاب  تسا ، زور  هد  وا  تداع  ای  درادن ، تداع  ضیح  رد  هچنانچ  دشاب ، هدولآ 
رد تسا ، زور  هد  زا  رتمک  شتداـع  هچناـنچ  و  دـیامن ، لـسغ  زور  هد  رخآ  تشذـگ  زور  هد  زا  وا  نوخ  اـی  دـش ، كاـپ  زور  هد  رخآ  رگا 
زور هد  زا  وا  نوخ  دـهد  لامتحا  رگا  و  دـنک ، لسغ  دـیابن  دوشیم ، كاـپ  زور  هد  رخآ  اـی  زور  هد  ندـشمامت  زا  شیپ  دـنادب  هک  یتروص 

كرت  ار  تدابع  زور  ود  ای  زور  کی  تداع ، زا  دعب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  درذگیم ،
85 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ياهراک مهد ، زور  ات  زور  ود  زا  دـعب  و  هضاحتـسم ، ياهراک  ماجنا  تسا و  مارح  ضیاح  رب  هک  ییاهراک  كرت  نیب  دـنک  عمج  اـی  دـنک ،
زا زور  هد  رخآ  ای  زور  هد  ندـشمامت  زا  شیپ  رگا  سپ  دـیامن . كرت  تسا  مارح  ضیاـح  رب  هک  ار  ییاـهراک  دروآ و  اـج  هب  ار  هضاحتـسا 

و دـهد ، رارق  هضاحتــسا  ار  هـیقب  و  ضیح ، ار  دوـخ  تداـع  دـیاب  تشذــگ ، زور  هد  زا  رگا  و  تـسا ، ضیح  شماـمت  دــش ، كاـپ  نوـخ 
. دیامن اضق  هدرواین  اج  هب  تداع  ياهزور  زا  دعب  هک  ار  ییاهتدابع 

اج هب  اهزور  نآ  رد  هک  ییاهزامن  دیاب  تسا ، هدوبن  ضیح  دـمهفب  دـعب  دـنکن ، تدابع  دـهد و  رارق  ضیح  ار  زور  دـنچ  رگا  هلأسم 513 .
هزور ار  اهزور  نآ  هچنانچ  هدوب ، ضیح  دمهفب  دعب  دنک ، تدابع  تسین  ضیح  هک  نیا  نامگ  هب  ار  زور  دنچ  رگا  و  دـیامن ؛ اضق  هدرواین 

. دیامن اضق  دیاب  هتفرگ 

سافن * 

عطق زور  هد  رخآ  ای  زور  هد  زا  شیپ  رگا  دنیبیم ، نز  هک  ینوخ  ره  دیآیم ، نوریب  ردام  مکش  زا  هچب  ءزج  نیلوا  هک  یتقو  زا  هلأسم 514 .
. دنیوگیم اسفن  سافن ، لاح  رد  ار  نز  و  تسا ، سافن  نوخ  دوش ،

. تسین سافن  دنیبیم ، هچب  ءزج  نیلوا  ندمآنوریب  زا  شیپ  هک  ینوخ  هلأسم 515 .
هلباق رفن  راهچ  ای  دنادب ، نز  دوخ  دوش و  جراخ  محر  زا  مه  ياهتـسب  نوخ  رگا  هکلب  دـشاب ، مامت  هچب  تقلخ  هک  تسین  مزال  هلأسم 516 .

. تسا سافن  نوخ  دنیبب  زور  هد  ات  هک  ینوخ  دشیم ، ناسنا  دنامیم  محر  رد  رگا  هک  دنیوگب 
. دوشیمن زور  هد  زا  رتشیب  یلو  دیاین ، رتشیب  نآ  کی  سافن  نوخ  تسا  نکمم  هلأسم 517 .

یسراو تسین  مزال  هن ، ای  دشیم  ناسنا  دنامیم  رگا  هدش  طقـس  هک  يزیچ  ای  هن ، ای  هدش  طقـس  يزیچ  هک  دنک  کش  هاگ  ره  هلأسم 518 .
. تسین سافن  نوخ  ًاعرش  دوشیم ، جراخ  وا  زا  هک  ینوخ  و  دنک ،

مارح مه  اسفن  رب  تسا ، مارح  ضیاح  رب  هک  يرگید  ياـهراک  نآرق و  طـخ  هب  ندـب  زا  ییاـج  ندـناسر  دجـسم و  رد  فقوت  هلأسم 519 .
. دشابیم هورکم  بحتسم و  بجاو و  مه  اسفن  رب  تسا ، هورکم  بحتسم و  بجاو و  ضیاح  رب  هچنآ  و  تسا ،

86 ص : لئاسملا ، حیضوت 
طایتحا دـنک ، یکیدزن  وا  اب  شرهوش  رگا  و  دـشابیم ؛ مارح  وا  اـب  ندرکیکیدزن  و  تسا ، لـطاب  ساـفن  لاـح  رد  نز  قـالط  هلأسم 520 .

. دهدب هرافک  دش  هتفگ  ضیح  ماکحا  رد  هک  يروتسد  هب  تسا  نآ  بحتسم 
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هچنانچ دـنیبب  نوخ  هراـبود  رگا  و  دروآ ، اـج  هب  ار  دوخ  ياـهتدابع  دـنک و  لـسغ  دـیاب  دـش ، كاـپ  ساـفن  نوخ  زا  یتقو  هلأسم 521 .
ییاهزور بجاو  طایتحا  ربانب  دـشاب ، زور  هد  زا  رتمک  ای  زور  هد  مه  يور  هدوب ، كاپ  طسو  رد  هک  ییاهزور  اب  هدـید  نوخ  هک  ییاهزور 

ار دوخ  ياهتدابع  و  دنک ، كرت  تسا  مارح  اسفن  رب  ار  هچنآ  هدوب  كاپ  نیب  رد  هک  ییاهزور  رد  و  دـهد ، رارق  سافن  هدـید  نوخ  هک  ار 
. دروآ اج  هب 

ربص یمک  دـیامن و  جرف  لخاد  هبنپ  يرادـقم  دـیاب  تسه ، نوخ  نطاب  رد  هک  دـهد  لامتحا  دوش و  كاپ  ساـفن  نوخ  زا  رگا  هلأسم 522 .
. دنک لسغ  دوخ  ياهتدابع  يارب  تسا  كاپ  رگا  هک  دنک 

هـضاحتسا هیقب ، سافن و  وا  تداع  ياهزور  هزادـنا  هب  دراد ، تداـع  ضیح  رد  هچناـنچ  درذـگب ، زور  هد  زا  ساـفن  نوخرگا  هلأسم 523 .
زا دعب  زور  زا  دراد  تداع  هک  یسک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و  دشابیم ، هضاحتسا  هیقب ، سافن و  زور  هد  ات  درادن ، تداع  رگا  و  تسا ؛

مارح اسفن  رب  هک  ار  ییاهراک  و  دروآ ، اج  هب  ار  هضاحتـسا  ياهراک  نامیاز ، مهدجیه  زور  ات  مهد  زور  زا  دعب  درادن ، هک  یـسک  تداع و 
. دنک كرت  تسا 

هزادـنا هب  دـیاب  دـنیبب ، نوخ  شتداع  ياهزور  زا  رتشیب  ناـمیاز  زا  دـعب  رگا  تسا ، زور  هد  زا  رتمک  شـضیح  تداـع  هک  ینز  هلأسم 524 .
، مهد زور  ات  زور  ود  زا  دـعب  دـیامن و  كرت  ار  تدابع  زور  ود  ات  بجاو  طایتحا  ربانب  نآ  زا  دـعب  و  دـهد ، رارق  سافن  ار  تداع  ياـهزور 

دیاب و  تسا ، هضاحتـسا  درذگب ، زور  هد  زا  رگا  و  دـیامن ، كرت  تسا  مارح  اسفن  رب  هک  ار  ییاهراک  دروآ و  اج  هب  ار  هضاحتـسا  ياهراک 
ینز اًلثم  دـیامن ، اضق  هدرواین  اج  هب  اهزور  نآ  رد  هک  ار  ییاهتدابع  و  دـهد ، رارق  هضاحتـسا  مه  ار  مهد  زور  ات  تداع  زا  دـعب  ياهزور 
متفه زور  رد  بجاو  طایتحا  ربانب  و  دهد ، رارق  سافن  ار  زور  شش  دیاب  دنیبب ، نوخ  زور  شش  زا  رتشیب  رگا  هدوب ، زور  شش  وا  تداع  هک 
كرت تسا  مارح  اـسفن  رب  هک  ار  ییاـهراک  دروآ و  اـج  هب  ار  هضاحتـسا  ياـهراک  مهد  مهن و  زور  رد  و  دـنک ، كرت  ار  تداـبع  متـشه  و 

. دشابیم هضاحتسا  وا ، تداع  زا  دعب  زور  زا  دید ، نوخ  زور  هد  زا  رتشیب  رگا  و  دیامن ،
87 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ياهزور هزادنا  هب  دنیبب ، نوخ  یپردیپ  هام  کی  زا  رتشیب  ای  هام  کی  ات  نامیاز ، زا  دـعب  رگا  دراد ، تداع  ضیح  رد  هک  ینز  هلأسم 525 .
اًلثم تسا ، هضاحتـسا  دـشاب ، شاهناهام  تداع  ياهزور  رد  هچ  رگا  دـنیبیم  سافن  زا  دـعب  هک  ینوخ  زا  زور  هد  و  تسا ، سافن  وا  تداـع 
زور ات  دید ، نوخ  یپردیپ  رتشیب  ای  هام  کی  ات  دـییاز و  هام  مهد  زور  رگا  تسا ، متفه  تسیب و  ات  هام  متـسیب  زا  وا  ضیح  تداع  هک  ینز 

، دـنیبیم تسا - متفه  تسیب و  ات  متـسیب  زا  هک  دوخ - تداع  ياـهزور  رد  هک  ینوخ  یتح  زور ، هد  اـت  مهدـفه  زور  زا  ساـفن و  مهدـفه 
هتشاد ضیح  هناشن  هچ  تسا ؛ ضیح  دشاب ، شتداع  ياهزور  رد  دنیبیم  هک  ار  ینوخ  رگا  زور ، هد  نتشذگ  زا  دعب  و  دشابیم ، هضاحتسا 

زا زور  هد  نتـشذگ  زا  دعب  رگا  و  دشاب ، هتـشاد  ضیح  هناشن  یلو  دشابن  شتداع  ياهزور  رد  رگا  تسا  نینچمه  دشاب و  هتـشادن  ای  دـشاب 
نآ تسا  نکمم  هک  یتقو  ات  ًاطایتحا  دـیاب  دـشاب ، هتـشادن  ضیح  هناشن  هک  دـنیبب  ینوخ  دـشابن ، وا  ضیح  تداع  هک  ییاهزور  رد  ساـفن ،

. دروآ اج  هب  ار  هضاحتسم  ياهراک  دنک و  كرت  تسا  مارح  ضیاح  رب  ار  هچنآ  دشاب ، ضیح  نوخ 
هد و  سافن ، نآ  لوا  زور  هد  دنیبب ، نوخ  هام  کی  زا  رتشیب  ای  هام  کی  ات  نامیاز  زا  دعب  رگا  درادن ، تداع  ضیح  رد  هک  ینز  هلأسم 526 .
. دشابیم هضاحتسا  مه  نآ  هن  رگ  و  ضیح ، دشاب  هتشاد  ضیح  هناشن  رگا  دنیبیم ، نآ  زا  دعب  هک  ینوخ  تسا و  هضاحتسا  نآ  مود  زور 

تیم سم  لسغ  * 

دیاب دناسرب ، نآ  هب  ار  دوخ  ندب  زا  ییاج  ینعی  دنک ، سم  دناهدادن  شلسغ  هدش و  درس  هک  ار  ياهدرم  ناسنا  ندب  یسک  رگا  هلأسم 527 .
هب وا  ناوختـسا  ای  نخان  رگا  یتح  رایتخایب ، ای  دـنک  سم  رایتخا  اـب  يرادـیب ، رد  هچ  دـنک و  سم  باوخ  رد  هچ  دـیامن ؛ تیم  سم  لـسغ 

. تسین بجاو  وا  رب  لسغ  دنک ، سم  ار  ياهدرم  ناویح  رگا  یلو  دنک ، لسغ  دیاب  دسرب ، تیم  ناوختسا  ای  نخان 
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. دیامن سم  هدش  درس  هک  ار  ییاج  هچ  رگا  تسین  بجاو  لسغ  هدشن ، درس  وا  ندب  مامت  هک  ياهدرم  سم  يارب  هلأسم 528 .
بجاو طایتحا  دـناسرب ، تیم  يوم  هب  ار  دوخ  يوم  ای  تیم  يوم  هب  ار  دوخ  ندـب  ای  دـناسرب ، تیم  ندـب  هب  ار  دوخ  يوم  رگا  هلأسم 529 .

. دنک لسغ  هک  تسا  نآ 
ای هدش و  مامت  وا  هام  راهچ  هک  ياهدش  طقس  هچب  یتح  هدرم  هچب  سم  يارب  هلأسم 530 .

88 ص : لئاسملا ، حیضوت 
هک ياهدش  طقـس  هچب  سم  يارب  بحتـسم ، طایتحا  ربانب  هکلب  تسا ، بجاو  لسغ  دشاب ، ههام  راهچ  زا  رتمک  هچ  رگا  هدـش  مامت  شتقلخ 

هدش درـس  شندب  دیایب و  ایند  هب  هدرم  ياههام  راهچ  هچب  رگا  نیاربانب  درک . لسغ  دیاب  هدشن ، مامت  مه  شتقلخ  دراد و  رتمک  هام  راهچ  زا 
شتقلخ یلو  دشاب  هتشاد  هام  راهچ  زا  رتمک  هچب  رگا  نینچمه  و  دنک ، تیم  سم  لسغ  دیاب  وا  ردام  دنک ، سم  ار  ردام  ندب  رهاظ  دشاب و 

. دیامن تیم  سم  لسغ  دیاب  وا  ردام  بجاو  طایتحا  ربانب  زین  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  مامت 
. دنک تیم  سم  لسغ  دیاب  بجاو ، طایتحا  ربانب  دش  غلاب  یتقو  دیآیم ، ایند  هب  ردام  ندرم  زا  دعب  هک  ياهچب  هلأسم 531 .

لسغ هک  نآ  زا  شیپ  رگا  یلو  دوشیمن ، بجاو  وا  رب  لسغ  دیامن ، سم  هدش  مامت  اًلماک  وا  لسغ  هس  هک  ار  یتیم  ناسنا ، رگا  هلأسم 532 .
. دیامن تیم  سم  لسغ  دیاب  دشاب ، هدش  مامت  اجنآ  موس  لسغ  هچ  رگا  دنک  سم  ار  وا  ندب  زا  ییاج  دوش ، مامت  موس 

. دیامن تیم  سم  لسغ  دیاب  دش ، غلاب  هچب  ای  لقاع  هناوید  نآ  هک  نآ  زا  دعب  دنک ، سم  ار  تیم  یغلابان  هچب  ای  هناوید  رگا  هلأسم 533 .
ادج تمسق  هک  نآ  زا  شیپ  دوش و  ادج  تسا  ناوختسا  ياراد  هک  یتمسق  دناهدادن ، شلسغ  هک  ياهدرم  ای  هدنز  ندب  زا  رگا  هلأسم 534 .

زا رگا  دشاب ، هتـشادن  ناوختـسا  هدش  ادج  هک  یتمـسق  رگا  یلو  دنک ؛ تیم  سم  لسغ  دیاب  دیامن ، سم  ار  نآ  ناسنا  دنهد  لسغ  ار  هدـش 
. دیامن تیم  سم  لسغ  بجاو  طایتحا  ربانب  هدش  ادج  تیم 

طایتحا ربانب  هدنز ، زا  هچ  دـشاب و  هدـش  ادـج  هدرم  زا  هچ  دـناهدادن ؛ لسغ  ار  نآ  درادـن و  تشوگ  هک  یناوختـسا  سم  يارب  هلأسم 535 .
یلو دنـشاب ؛ هدادن  لسغ  ار  هدرم  نآ  هک  یتروص  رد  هدش ، ادج  هدرم  زا  هک  ینادـند  سم  يارب  تسا  نینچمه  درک و  لسغ  دـیاب  بجاو ،

. تسین بجاو  لسغ  تسا ، مک  یلیخ  نآ  تشوگ  ای  درادن ، تشوگ  هدش و  ادج  هدنز  زا  هک  ینادند  سم  يارب 
دیاب دناوخب ، زامن  دهاوخب  رگا  هدرک  تیم  سم  لسغ  هک  یـسک  یلو  دنهد ، ماجنا  تبانج  لسغ  لثم  دیاب  ار  تیم  سم  لسغ  هلأسم 536 .

مه وضو  طاـیتحا  رباـنب  تسا ، لـمأت  لـحم  تیم  سم  هب  وضو  ندـشلطاب  نوچ  هتـشاد ، وضو  رگا  و  دریگب ، مه  وضو  هتـشادن  وـضو  رگا 
. دریگب

89 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. تسا یفاک  لسغ  کی  دیامن ، سم  راب  دنچ  ار  تیم  کی  ای  دنک  سم  ار  تیم  دنچ  رگا  هلأسم 537 .

، دراد بجاو  هدجس  هک  ییاههیآ  ندناوخ  عامج و  دجسم و  رد  فقوت  تسا ، هدرکن  لسغ  تیم ، سم  زا  دعب  هک  یسک  يارب  هلأسم 538 .
. دیامن راتفر  شیپ  هلأسم  روتسد  هب  وضو  هب  عجار  دنک و  لسغ  دیاب  نآ ، دننام  زامن و  يارب  یلو  درادن ، یعنام 

رضتحم ماکحا  * 

ای دـشاب  گرزب  نز ، ای  دـشاب  درم  دـشابیم ؛ ندادناج  لاـح  رد  ینعی  تسا ، رـضتحم  هک  ار  یناملـسم  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  هلأسم 539 .
، تسین نکمم  روط  نیا  هب  اًلماک  وا  ندناباوخ  رگا  و  دـشاب ، هلبق  فرط  هب  شیاهاپ  فک  هک  يروط  هب  دـنناباوخب ، تشپ  هب  دـیاب  کچوک ،
ار وا  هک  تسا  نیا  رتهب  دشابن ، نکمم  مسق  چیه  هب  وا  ندناباوخ  هچنانچ  و  دننک ، لمع  روتـسد  نیا  هب  دـیاب  تسا  نکمم  هک  ياهزادـنا  ات 

. دنناباوخب هلبق  هب  ور  پچ  يولهپ  هب  ای  تسار  يولهپ  هب  ار  وا  دوشن ، مه  نآ  رگا  دنناشنب و  هلبق  هب  ور 
رتهب دش ، مامت  شلـسغ  هک  نآ  زا  دعب  یلو  دـنناباوخب ، هلبق  هب  ور  ار  وا  هدـشن ، مامت  تیم  لسغ  یتقو  ات  هک  تسا  نآ  طایتحا  هلأسم 540 .
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. دنناباوخب دنناوخیم  زامن  وا  رب  هک  یتلاح  لثم  ار  وا  تسا 
نذا وا  یلو  زا  دوشیم  نکمم  ات  طایتحا  ربانب  و  تسا ، بجاو  ناملـسم  ره  رب  رـضتحم  ندرکهلبق  هب  ور  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  هلأسم 541 .

. دریگب
، تسا ندادناج  لاح  رد  هک  یـسک  هب  ار  هقح  دیاقع  ریاس  مالـسلا و  مهیلع  ماما  هدزاود  هب  رارقا  نیتداهـش و  تسا  بحتـسم  هلأسم 542 .

. دننک رارکت  گرم  تقو  ات  دش  هتفگ  هک  ار  ییاهزیچ  تسا  بحتسم  زین  و  دمهفب ، هک  دننک  نیقلت  يروط 
: دمهفب هک  دننک  نیقلت  رضتحم  هب  يروط  ار  اهاعد  نیا  تسا  بحتسم  هلأسم 543 .

یّنَع ُفعاو  َریِـسْیلا  یِّنِم  ْلَْبقا  ِرِیثَْکلا  نَع  وُفْعی  َو  َریِـسْیلا  ُلَـبْقی  ْنَم  اـی  َکـِتَعاط  ْنِم  َریـسْیلا  یّنِم  ْلَْـبقاو  َکیِـصاعَم  ْنِم  َرِیثَْکلا  یل  ْرِفْغا  َّمُهَّللا 
َکَّنإ  َرِیثَْکلا 

90 ص : لئاسملا ، حیضوت 
ٌمیِحَر  َکَّنِإَف  ینْمَحْرا  َّمُهَّللا  ُرُوفَْغلا  ُّوُفَْعلا  َْتنأ 

. دنربب هدناوخیم  زامن  هک  ییاج  هب  دوشیمن  تحاران  رگا  دهدیم ، ناج  تخس  هک  ار  یسک  تسا  بحتسم  هلأسم 544 .
هاجنپ و هیآ  یسرکلا و  ۀیآ  بازحا و  تافاصلا و  سی و  هکرابم  هروس  وا ، نیلاب  رب  رـضتحم  ندشتحار  يارب  تسا  بحتـسم  هلأسم 545 .

. دنناوخب تسا  نکمم  نآرق  زا  هچ  ره  هکلب  هرقب ، هروس  رخآ  هیآ  هس  فارعا و  هروس  زا  مراهچ 
ندرکهیرگ و و  دایز ، ندزفرح  و  وا ، دزن  ضیاح  بنج و  ندوب  و  وا ، مکش  يور  يزیچ  نتشاذگ  و  رضتحم ، نتـشاذگ  اهنت  هلأسم 546 .

. تسا هورکم  وا ، دزن  اهنز  نتشاذگ  اهنت 

گرم زا  دعب  ماکحا  * 

وا يور  ياهچراپ  دـننک و  زارد  ار  وا  ياپ  تسد و  و  دـندنبب ، ار  تیم  هناچ  اهبل و  اـهمشچ و  تسا  بحتـسم  گرم  زا  دـعب  هلأسم 547 .
بادآ عییشت ، رد  دننک و  ربخ  ار  نینمؤم  وا ، هزانج  عییشت  يارب  دننک و  نشور  غارچ  هدرم ، هک  ییاج  رد  تسا ، هدرم  بش  رگا  و  دنزادنیب ،

ریغ رهاظم  اب  مه  نآ  نادرم  زا  رتولج  نانآ  تکرح  ًاـصوصخم  تسا  هورکم  هک  عییـشت  رد  ناوناـب  تکرـش  زا  و  دـننک ، تیاـعر  ار  مالـسا 
لالقتسا مدع  زا  یکاح  هک  رافک  موسر  تاداع و  هب  هبـشت  تیـصعم و  هب  ار  هزانج  عییـشت  روآتربع  هرظنم  و  دنیامن ، يریگولج  یمالـسا 

هچ دـنک . ادـیپ  هار  نیملـسم  عامتجا  هب  مالـسا ، نافلاخم  موسر  بادآ و  هک  دـنهدن  هزاجا  و  دـننکن ، هدولآ  تسا  ناگناگیب  ذوفن  يرکف و 
قشمرس ار  مالـسلا  مهیلع  مالـسا  ءایلوا  شور  نوئـش ، همه  رد  دوخ  يرکف  لالقتـسا  یبهذم و  ننـس  ظفح  يارب  نیملـسم  هک  تسا  بوخ 

وا ندرم  هب  نیقی  رگا  یلو  دـنیامن ، هلجع  تیم  نفد  رد  تسا  بحتـسم  زین  و  دـنزیهرپب ، ناگناگیب  هب  هبـشت  میخو  بقاوع  زا  و  دـنهد ، رارق 
هک دنزادنیب  بقع  ار  نفد  يردق  هب  دیاب  دشاب ، هدنز  وا  مکـش  رد  هچب  دـشاب و  هلماح  تیم  رگا  دوش و  مولعم  ات  دـننک  ربص  دـیاب  دـنرادن ،

. دنزودب ار  ولهپ  دنروآ و  نوریب  ار  لفط  دنفاکشب و  ار  وا  پچ  يولهپ 

تیم نفد  زامن و  نفک و  لسغ و  ماکحا  * 

هراشا

ره رب  دشابن ، یماما  هدزاود  هچ  رگا  ناملسم  نفد  زامن و  نفک و  لسغ و  هلأسم 548 .
91 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دناهدرک تیصعم  همه  دهدن ، ماجنا  سک  چیه  هچنانچ  و  دوشیم ، طقاس  نارگید  زا  دنهد ، ماجنا  یضعب  رگا  و  تسا ، بجاو  یفلکم 
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دیاب دراذـگب ، مامتان  ار  لـمع  وا  رگا  یلو  دـنیامن ، مادـقا  تسین  بجاو  نارگید  رب  دوش ، تیم  ياـهراک  لوغـشم  یـسک  رگا  هلأسم 549 .
. دننک مامت  نارگید 

ای کش  رگا  یلو  دنک ، مادقا  تیم  ياهراک  هب  تسین  بجاو  هدـش ، تیم  ياهراک  لوغـشم  يرگید  هک  دـنک  نیقی  ناسنا  رگا  هلأسم 550 .
. دیامن مادقا  دیاب  دراد ، نامگ 

هک دراد  نامگ  رگا  یلو  دهد ، ماجنا  هرابود  دیاب  دناهداد ، ماجنا  لطاب  ار  تیم  نفد  ای  زامن  ای  نفک  ای  لسغ  دنادب  یـسک  رگا  هلأسم 551 .
. دیامن مادقا  تسین  مزال  هن ، ای  هدوب  تسرد  هک  دراد  کش  ای  هدوب  لطاب 

. دنریگب هزاجا  وا  یلو  زا  دیاب  تیم ، نفد  زامن و  نفک و  لسغ و  يارب  هلأسم 552 .
. دنتسه ناشیا  نانز  رب  مدقم  دنربیم  ثرا  تیم  زا  هک  ینادرم  وا ، زا  دعب  و  تسا ، وا  رهوش  نز ، یلو  هلأسم 553 .

ار وا  نفد  نفک و  لسغ و  هک  هداد  هزاجا  نم  هب  تیم  یلو  هک  دیوگب  ای  مشابیم  تیم  یـصو  ای  یلو  نم  دـیوگب : یـسک  رگا  هلأسم 554 .
ای یـصو  نم  هک  دـیوگب  رگید  یـسک  هک  نآ  رگم  تسا  وا  اب  تیم  ياهراک  ماجنا  دـیوگیم ، تسار  هک  دوش  هداد  لامتحا  مهد و  ماـجنا 
. دنهد تداهش  وا  هتفگ  هب  لداع  رفن  ود  هک  تسا  هتفریذپ  یسک  فرح  تروص  نیا  رد  هک  مراد ، هزاجا  تیم  یلو  زا  ای  متسه  تیم  یلو 

طایتحا و  تسا ، حیحص  وا  تیـصو  دنک ، نیعم  ار  رگید  یـسک  یلو ، زا  ریغ  دوخ  زامن  نفد و  نفک و  لسغ و  يارب  تیم  رگا  هلأسم 555 .
نیا هدرک ، نیعم  اهراک  نیا  ماجنا  يارب  ار  وا  تیم  هک  یـسک  تسین  مزال  و  دـهدب ، هزاجا  تیـصو  هب  لمع  رد  وا  هب  مه  یلو  هک  تسا  نآ 

. دیامن لمع  نآ  هب  دیاب  درک  لوبق  رگا  یلو  دنک ، لوبق  ار  تیصو 

تیم لسغ  ماکحا 

: دنهدب لسغ  هس  ار  تیم  تسا  بجاو  هلأسم 556 .
. دشاب طولخم  ردس  اب  هک  یبآ  اب  لوا 

92 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دشاب طولخم  روفاک  اب  هک  یبآ  اب  مود 

. صلاخ بآ  اب  موس 
اب روفاک  ردس و  دنیوگن  هک  دشابن  مک  مه  ياهزادنا  هب  و  دنک ، فاضم  ار  بآ  هک  دشابن  دایز  ياهزادنا  هب  دیاب  روفاک  ردس و  هلأسم 557 .

. تسا هدش  طولخم  بآ 
رد دنراد  یـسرتسد  نآ  هب  هک  يرادقم  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دوشن ، ادـیپ  تسا  مزال  هک  ياهزادـنا  هب  روفاک  ردـس و  رگا  هلأسم 558 .

. دنزیرب بآ 
مادک ره  ياج  هب  دیاب  دشاب ، یبصغ  هک  نآ  لثم  دشابن ، زیاج  نآ  لامعتسا  ای  دوشن ، ادیپ  اهنیا  زا  یکی  ای  روفاک  ردس و  رگا  هلأسم 559 .

. دنهدب لسغ  صلاخ  بآ  اب  ار  تیم  تسین  نکمم  هک 
هرمع مارحا  رد  ریـصقت  زا  شیپ  جـح و  مارحا  رد  یعـس  ماجنا  زا  شیپ  رگا  تسا ، هتـسب  مارحا  هرمع  ای  جـح  يارب  هک  یـسک  هلأسم 560 .

. دنهدب شلسغ  صلاخ  بآ  اب  دیاب  نآ  ياج  هب  و  دنهد ، لسغ  روفاک  بآ  اب  ار  وا  دیابن  دریمب ،
. دنادب مه  ار  لسغ  لئاسم  و  دشاب ، لقاع  غلاب و  یماما و  هدزاود  ناملسم  دیاب  دهدیم ، لسغ  ار  تیم  هک  یسک  هلأسم 561 .

و دروآ ، اج  هب  ملاع  دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ار  لسغ  ینعی  دشاب ، هتشاد  تبرق  دصق  دیاب  دهدیم ، لسغ  ار  تیم  هک  یسک  هلأسم 562 .
. دیامن دیدجت  ار  لسغ  تین  مه ، موس  مود و  لسغ  يارب 

زا هک  یـسک  و  تسین ؛ زیاج  وا ، دالوا  رفاک و  نفد  نفک و  لسغ و  و  تسا ، بجاو  دـشاب ، انز  زا  هچ  رگا  ناملـسم  هچب  لـسغ  هلأسم 563 .
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رگا و  داد ، لسغ  ار  وا  دـیاب  دنـشاب ، ناملـسم  نانآ  زا  یکی  ای  وا  ردام  ردـپ و  هچنانچ  هدـش ، غلاب  یگناوید  لاـح  هب  هدوب و  هناوید  یگچب 
یکی ای  وا  ردام  ردپ و  هک  دشابن  مولعم  دوش و  ادیپ  مالسا  راد  رد  هچب  رگا  و  تسین ، زیاج  وا  ندادلسغ  دنشابن ، ناملـسم  نانآ  مادک  چیه 

. دنهد لسغ  ار  وا  دیاب  و  تسا ، مالسا  هب  موکحم  هن ، ای  تسا  ناملسم  نانآ  زا 
راهچ رگا  و  دنهدب ، لسغ  دیاب  دشاب ، مامت  شتقلخ  یلو  درادن  هام  راهچ  رگا  ای  دراد  رتشیب  ای  هام  راهچ  رگا  ار  هدشطقس  هچب  هلأسم 564 .

دیاب هدشن ، مامت  مه  شتقلخ  درادن و  هام 
93 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دننک نفد  لسغ  نودب  دنچیپب و  ياهچراپ  رد 
ار دوخ  نز  دـناوتیم  مه  رهوش  دوـخ و  رهوـش  دـناوتیم  نز  یلو  تسا ، لـطاب  دـهدب ، لـسغ  ار  درم  نز ، ار و  نز  درم ، رگا  هلأسم 565 .

. دهدن لسغ  رایتخا  لاح  رد  ار  دوخ  نز  رهوش ، دوخ و  رهوش  نز ، هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچ  رگا  دهد ، لسغ 
لاس هس  هک  ار  ياهچب  رـسپ  دناوتیم  مه  نز  و  دهد ، لسغ  تسین ، رتشیب  لاس  هس  زا  وا  نس  هک  ار  ياهچب  رتخد  دناوتیم  درم  هلأسم 566 .

. دهد لسغ  درادن ، رتشیب 
همع و رهاوخ و  ردام و  لثم  دنمرحم ، دنراد و  تبسن  وا  اب  هک  ینانز  دوشن ، ادیپ  درم  تسا  درم  هک  یتیم  ندادلسغ  يارب  رگا  هلأسم 567 .
، نز تیم  لسغ  يارب  رگا  زین  و  دنهدب ، لسغ  ار  وا  تروع ، رتس  تیاعر  اب  دنناوتیم  دـناهدش ، مرحم  وا  اب  ندروخریـش  هطـساو  هب  ای  هلاخ ،

رتس تیاعر  اب  دنناوتیم  دـناهدش ، مرحم  وا  اب  ندروخریـش  هطـساو  هب  ای  دـنمرحم ، دـنراد و  تبـسن  وا  اب  هک  ییاهدرم  دـشابن ، يرگید  نز 
. دنهد لسغ  ار  وا  تروع 

رگید ياهاج  تروع ، زا  ریغ  هک  تسا  نآ  رتهب  دنـشاب ، نز  ود  ره  اـی  درم  ود  ره  دـهدیم  لـسغ  ار  وا  هک  یـسک  تیم و  رگا  هلأسم 568 .
. دشاب هنهرب  تیم 

لطاب لسغ  یلو  هدرک ، تیـصعم  دـنک  هاـگن  رگا  دـهدیم ، لـسغ  ار  وا  هک  یـسک  و  تسا ، مارح  تیم  تروع  هب  ندرکهاـگن  هلأسم 569 .
. دوشیمن

تـسا نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دنـشکب ، بآ  دنهدب ، لسغ  ار  اجنآ  هک  نآ  زا  شیپ  دیاب  دشاب ، سجن  تیم  ندـب  زا  ییاج  رگا  هلأسم 570 .
. دشاب كاپ  لسغ  هب  عورش  زا  شیپ  تیم  ندب  مامت  هک 

یـسامترا لسغ  ار  تیم  تسا ، نکمم  یبیترت  لسغ  ات  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  و  تسا ، تباـنج  لـسغ  لـثم  تیم  لـسغ  هلأسم 571 .
. تسا لاکشایب  ریثک ، بآ  رد  تیم  ندب  تمسق  هس  زا  کی  ره  ندرب  ورف  یبیترت  لسغ  رد  یلو  دنهدن ،

تیم لسغ  نامه  هکلب  دنهدب ، تبانج  لسغ  ای  ضیح  لسغ  تسین  مزال  هدرم ، تبانج  لاح  رد  ای  ضیح  لاح  رد  هک  ار  یسک  هلأسم 572 .
. تسا یفاک  وا  يارب 

نتفرگ  يارب  یسک  رگا  و  تسا ، مارح  تیم ، ندادلسغ  يارب  نتفرگ  دزم  هلأسم 573 .
94 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. تسین مارح  لسغ  یتامدقم  ياهراک  يارب  نتفرگ  دزم  یلو  تسا ، لطاب  لسغ  نآ  دهد ، لسغ  ار  تیم  دزم ،
نآ بجاو  طایتحا  و  دنهدب ، ممیت  کی  ار  تیم  لسغ  ره  ضوع  دیاب  دشاب ، هتشاد  یعنام  نآ  لامعتسا  ای  دوشن ، ادیپ  بآ  رگا  هلأسم 574 .

ینعی دیامن ، همذلا  یف  ام  دصق  موس  ممیت  رد  دـهدیم ، ممیت  هک  یـسک  رگا  و  دـنهدب ، لسغ  هس  ره  ضوع  مه  رگید  ممیت  کی  هک  تسا 
. تسین مزال  مراهچ  ممیت  مهدیم ، ماجنا  دشاب ، هدش  لمع  فیلکت  هب  هک  نآ  يارب  ار  ممیت  نیا  هک  دنک  تین 

رگا و  دـشکب ، تیم  ياـهتسد  تشپ  تروص و  هب  و  دـنزب ، نیمز  هب  ار  دوـخ  تسد  دـیاب  دـهدیم ، ممیت  ار  تیم  هک  یـسک  هلأسم 575 .
. دهدب ممیت  ار  وا  مه  تیم  تسد  اب  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  دشاب ، نکمم 
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تیم نفک  ماکحا 

. دنیامن نفک  دنیوگیم ، يرساترس  نهاریپ و  گنل و  ار  اهنآ  هک  هچراپ ، هس  اب  دیاب  ار  ناملسم  تیم  هلأسم 576 .
، هناش رس  زا  دیاب  نهاریپ  و  دسرب ، اپ  يور  ات  هنیـس  زا  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دناشوپب ، ار  ندب  فارطا  وناز ، ات  فان  زا  دیاب  گنل  هلأسم 577 .

يزارد و  دـسرب ، اپ  يور  ات  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دـناشوپب ، اپ  قاس  فصن  ات  ار  ندـب  مامت  هک  دـسرب  اپ  قاـس  فصن  اـت  ندـب ، فرط  ود  زا 
فرط يور  نآ  فرط  کی  هک  دشاب  ياهزادنا  هب  دیاب  نآ  يانهپ  و  دـشاب ، نکمم  نآ  رـس  ود  نتـسب  هک  دـشاب  يردـق  هب  دـیاب  يرـساترس 

. دیایب رگید 
رادـقم دـناشوپیم ، ار  قاس  فصن  ات  هناش  زا  هک  نهاریپ  زا  يرادـقم  و  دـناشوپیم ، ار  وناز  ات  فان  زا  هک  گـنل  زا  يرادـقم  هلأسم 578 .

. دشابیم نفک  بحتسم  رادقم  دش ، هتفگ  لبق  هلأسم  رد  رادقم  نیا  زا  رتشیب  هچنآ  و  تسا ، نفک  بجاو 
، دنرادرب نانآ  مهس  زا  دش - هتفگ  لبق  هلأسم  رد  هک  ار - نفک  بجاو  رادقم  زا  رتشیب  هک  دنهد  هزاجا  دنـشاب و  غلاب  هثرو  رگا  هلأسم 579 .

. دنرادنرب هدشن  غلاب  هک  یثراو  مهس  زا  ار  نفک  بجاو  رادقم  زا  رتشیب  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  درادن ، لاکشا 
وا لام  ثلث  زا  ار  نفک  بحتسم  رادقم  هک  دشاب  هدرک  تیصو  یسک  رگا  هلأسم 580 .

95 ص : لئاسملا ، حیضوت 
يرادقم فرصم  طقف  ای  دشاب ، هدرکن  نیعم  ار  نآ  فرصم  یلو  دنناسرب ، وا  دوخ  فرصم  هب  ار  لام  ثلث  دشاب  هدرک  تیـصو  ای  دنرادرب ،

. دنرادرب وا  لام  ثلث  زا  ار  نفک  بحتسم  رادقم  دنناوتیم  دشاب ، هدرک  نیعم  ار  نآ  زا 
رد هک  تسا  نآ  طوحا  دنرادرب ، لام  لصا  زا  دنهاوخب  دنرادرب و  وا  لام  ثلث  زا  ار  نفک  هک  دـشاب  هدرکن  تیـصو  تیم  رگا  هلأسم 581 .

. دنیامن افتکا  دشاب  تیم  نأش  قباطم  شتمیق  هک  نفک  بجاو  رادقم  هب  وا  نیفکت 
هتفگ قالط  باتک  رد  هک  یحرـش  هب  ار  نز  رگا  نینچمه  و  دشاب ، هتـشاد  لام  دوخ ، زا  نز  هچ  رگا  تسا ، رهوش  رب  نز  نفک  هلأسم 582 .

هناوید ای  دشابن  غلاب  رهوش  هچنانچ  و  دـهدب ، ار  وا  نفک  دـیاب  شرهوش  دریمب ، هّدـع  ندـشمامت  زا  شیپ  دـنهدب و  یعجر  قالط  دوشیم ،
. دهدب ار  نز  نفک  وا  لام  زا  دیاب  رهوش  یلو  دشاب ،

. دشاب بجاو  نانآ  رب  تایح  لاح  رد  وا  جراخم  هچ  رگا  تسین ، بجاو  وا  ناشیوخ  رب  تیم  نفک  هلأسم 583 .
. دشاب ادیپ  نآ  ریز  زا  تیم  ندب  هک  دشابن  كزان  يردق  هب  نفک  هچراپ  هس  زا  کی  ره  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 584 .

دـشاب یبصغ  تیم  نفک  هچنانچ  و  تسین ؛ زیاج  دوشن ، ادیپ  مه  يرگید  زیچ  رگا  یبصغ ، زیچ  رادرم و  تسوپ  اب  ندرکنفک  هلأسم 585 .
. دنشاب هدرک  نفد  ار  وا  هچ  رگا  دنروآ ، نوریب  شنت  زا  دیاب  دشابن ، یضار  نآ  بحاص  و 

لاح رد  یلو  تسین ، زیاج  هدـش  هتفاب  الط  اب  هک  ياهچراپ  اـی  صلاـخ ، یمـشیربا  هچراـپ  اـب  سجن و  زیچ  اـب  تیم  ندرکنفک  هلأسم 586 .
. درادن لاکشا  يراچان 

نآ بجاو  طایتحا  و  تسین ، زیاج  رایتخا  لاح  رد  هدش ، هیهت  تشوگمارح  ناویح  يوم  ای  مشپ  زا  هک  ياهچراپ  اب  ندرکنفک  هلأسم 587 .
ناویح مشپ  وم و  زا  نفک  رگا  یلو  دـننکن ، نفک  ار  تیم  هدـش ، حـبذ  عرـش  روتـسد  هب  هک  مه  یتشوگلـالح  ناویح  تسوـپ  اـب  هک  تسا 

. دنیامنن نفک  مه  ود  نیا  اب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچ  رگا  درادن ، لاکشا  دشاب  تشوگلالح 
، دوش سجن  يرگید  تساجن  هب  ای  وا  دوخ  تساجن  هب  تیم  نفک  رگا  هلأسم 588 .

96 ص : لئاسملا ، حیضوت 
نآ ندیرب  ای  نتـسش  رگا  و  دشاب ، ربق  رد  نتـشاذگ  زا  دعب  هچ  رگا  دنربب ، ای  دنیوشب  ار  سجن  رادـقم  دـیاب  دوشیمن ، عیاض  نفک  هچنانچ 

. دنیامن ضوع  دیاب  دشاب ، نکمم  نآ  ندرکضوع  هک  یتروص  رد  تسین ، نکمم 
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. درادن لاکشا  شتروص  رس و  ندناشوپ  و  دوش ، نفک  نارگید  لثم  دیاب  دریمب ، رگا  هتسب  مارحا  هرمع  ای  جح  يارب  هک  یسک  هلأسم 589 .
. دنک هیهت  ار  دوخ  روفاک  ردس و  نفک و  تمالس ، لاح  رد  ناسنا  تسا  بحتسم  هلأسم 590 .

طونح ماکحا 

گرزب تشگنا  ود  رـس  اهوناز و  رـس  اـهتسد و  فک  یناـشیپ و  هب  ینعی  دـننک ، طونح  ار  تیم  تسا  بجاو  لـسغ ، زا  دـعب  هلأسم 591 .
مه تیم  ینیب  رـس  هب  تسا  بحتـسم  و  دنراذگب ، مه  روفاک  يرادـقم  عضوم  دـنچ  نیا  رد  بجاو  طایتحا  ربانب  و  دـنلامب ، روفاک  وا  ياهاپ 

. تسین یفاک  طایتحا  ربانب  دشاب ، هتفر  نیب  زا  نآ  رطع  ندوبهنهک ، هطساو  هب  رگا  و  دشاب ، هزات  هدییاس و  روفاک ، دیاب  و  دنلامب ، روفاک 
. تسین مزال  بیترت  رگید  ياهاج  رد  یلو  دنلامب ، تیم  یناشیپ  هب  ار  روفاک  لوا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 592 .

. درادن یعنام  مه  نآ  زا  دعب  ندرکنفک و  نیب  رد  هچ  رگا  دنیامن  طونح  ندرکنفک ، زا  شیپ  ار  تیم  هک  تسا  نآ  رتهب  هلأسم 593 .
، دریمب مارحا  رد  یعس  ماجنا  زا  شیپ  هرمع و  مارحا  رد  ریـصقت  زا  شیپ  رگا  تسا ، هتـسب  مارحا  هرمع  ای  جح  يارب  هک  یـسک  هلأسم 594 .

. تسین زیاج  وا  ندرکطونح 
وا طونح  دریمب ، هچنانچ  یلو  دنک ، وبشوخ  ار  دوخ  تسا  مارح  هچ  رگا  هدشن ، مامت  شاهّدع  زونه  هدرم و  وا  رهوش  هک  ینز  هلأسم 595 .

. تسا بجاو 
مه روفاک  اب  ار  اهنیا  و  دـننکن ، وبـشوخ  رگید  ياـهرطع  دوع و  ربنع و  کـشم و  اـب  ار  تیم  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  هلأسم 596 .

. دنیامنن طولخم 
ییاهاج هب  روفاک  نآ  زا  دیاب  یلو  دننک ، طولخم  روفاک  اب  ار  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  تبرت  يردق  تسا  بحتـسم  هلأسم 597 .

دیاب زین  و  دنناسرن ، دوشیم  یمارتحایب  هک 
97 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دنیوگن روفاک  ار  نآ  دش  طولخم  روفاک  اب  یتقو  هک  دشابن  دایز  يردق  هب  تبرت 
تفه همه  هب  یلو  دـیایب  دایز  لسغ  زا  هچنانچ  و  تسین ، مزال  طونح  دـشاب ، لسغ  هزادـنا  هب  طقف  ای  دوشن ، ادـیپ  روفاـک  رگا  هلأسم 598 .

. دنلامب رگید  ياهاج  هب  دمآ  دایز  رگا  و  یناشیپ ، لوا  دیاب  دسرن ، وضع 
. دنراذگب تیم  هارمه  ربق  رد  هزات  رت و  ِبوچ  ود  تسا  بحتسم  هلأسم 599 .

تیم زامن  ماکحا  * 

هراشا

ناملـسم نانآ ، زا  یکی  ای  هچب ، نآ  ردام  ردـپ و  دـیاب  یلو  تسا ، بجاو  دـشاب ، هچب  هچ  رگا  ناملـسم  تیم  رب  ندـناوخزامن  هلأسم 600 .
. دشاب هدش  مامت  مه  هچب  لاس  شش  دنشاب و 

، هدـمآ ایند  هب  هدرم  هک  ياهچب  رب  ندـناوخزامن  یلو  تسا ، بحتـسم  هدـشن  ماـمت  وا  لاـس  شـش  هک  ياهچب  رب  ندـناوخزامن  هلأسم 601 .
. تسین بحتسم 

یشومارف يور  زا  هچ  رگا  دنناوخب  اهنیا  زا  شیپ  رگا  و  دوش ، هدناوخ  وا  ندرکنفک  طونح و  لسغ و  زا  دعب  دیاب  تیم  زامن  هلأسم 602 .
. تسین یفاک  دشاب ، هلأسم  نتسنادن  ای 

سابل رگا  و  دشاب ، كاپ  شسابل  ندب و  و  دشاب ، ممیت  ای  لسغ  ای  وضو  اب  تسین  مزال  دناوخب ، تیم  زامن  دهاوخیم  هک  یسک  هلأسم 603 .
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، اهنیا دـننام  هک  ار  ییاهراک  ندرکهلبق و  هب  تشپ  هدـنخ و  ملکت و  هک  تسا  نآ  مزال  طاـیتحا  یلو  درادـن ، لاکـشا  دـشاب  مه  یبصغ  وا 
. دیامن كرت  دنکیم  لطاب  ار  زامن 

يروط هب  دنناباوخب ، تشپ  هب  وا  لباقم  ار  تیم  تسا  بجاو  زین  و  دـشاب ، هلبق  هب  ور  دـیاب  دـناوخیم ، زامن  تیم  هب  هک  یـسک  هلأسم 604 .
. دشاب رازگزامن  پچ  فرط  هب  وا  ياپ  و  رازگزامن ، تسار  فرط  هب  وا  رس  هک 

لاکـشا رـصتخم  يدنلب  یتسپ و  یلو  دشابن ، رتدنلب  ای  رتتسپ  تیم  ياج  زا  دـیاب  زین  و  دـشابن ، یبصغ  دـیاب  رازگزامن  ناکم  هلأسم 605 .
. درادن

هچناـنچ دـشاب  رود  تیم  زا  رگا  دـناوخیم  تعاـمج  هب  ار  تیم  زاـمن  هک  یـسک  یلو  دـشابن ، رود  تـیم  زا  دـیاب  رازگزاـمن  هلأسم 606 .
. درادن لاکشا  دنشاب ، لصتم  رگیدکی  هب  اهفص 

98 ص : لئاسملا ، حیضوت 
زامن درذگب ، تیم  فرط  ود  زا  تعامج  فص  و  دوش ، هدناوخ  تعامج  هب  زامن  رگا  یلو  دتسیاب ، تیم  لباقم  دیاب  رازگزامن  هلأسم 607 .

. درادن لاکشا  دنتسین  تیم  لباقم  هک  یناسک 
لاکـشا دشاب ، نآ  دـننام  توبات و  رد  تیم  رگا  یلو  دـشابن ، اهنیا  دـننام  يزیچ  ای  راوید  هدرپ و  دـیاب  رازگزامن ، تیم و  نیب  هلأسم 608 .

. درادن
هتخت اب  هچ  رگا  ار  شتروع  دیاب  تسین ، نکمم  وا  ندرکنفک  رگا  و  دشاب ، هدیشوپ  تیم  تروع  دیاب  زامن ، ندناوخ  تقو  رد  هلأسم 609 .

. دنناشوپب دشاب  اهنیا  دننام  رجآ و  و 
نیا رب  مناوخیم  زامن  دنک  تین  اًلثم  دنک ، نیعم  ار  تیم  تین ، عقوم  رد  دناوخب و  تبرق  دـصق  اب  هداتـسیا و  دـیاب  ار  تیم  زامن  هلأسم 610 .

. هللا یلإ  ۀبرق  تیم 
. دناوخ زامن  وا  رب  هتسشن  دوشیم  دناوخب ، هداتسیا  ار  تیم  زامن  دناوتب  هک  دشابن  یسک  رگا  هلأسم 611 .

هزاجا تیم  یلو  زا  صخـش  نآ  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  دـناوخب ، زاـمن  وا  رب  ینیعم  صخـش  هک  دـشاب  هدرک  تیـصو  تیم  رگا  هلأسم 612 .
. دهدب هزاجا  مه  یلو  و  دریگب ،

. تسین هورکم  دشاب  يوقت  ملع و  لها  زا  تیم  رگا  یلو  دنناوخب ، زامن  هبترم  دنچ  تیم  رب  تسا  هورکم  هلأسم 613 .
وا رب  هک  يزامن  دوش  مولعم  نفد  زا  دعب  ای  دننک ، نفد  زامن  نودب  يرذع  تهج  هب  ای  یشومارف ، يور  زا  ای  ًادمع  ار  تیم  رگا  هلأسم 614 .

زامن شربق  هب  دش  هتفگ  تیم  زامن  يارب  هک  ییاهطرـش  اب  تسا  بجاو  هدیـشاپن ، مه  زا  وا  دـسج  یتقو  ات  تسا ، هدوب  لطاب  هدـش  هدـناوخ 
. دنناوخب

تیم زامن 

لوا ریبکت  نتفگ  تین و  زا  دـعب  تسا : یفاک  دـیوگب  بیترت  نیا  هب  ریبکت  جـنپ  رازگزاـمن  رگا  و  دراد ، ریبکت  جـنپ  تیم  زاـمن  هلأسم 615 .
: دیوگب

هللا  ُلُوسَر  ًادَّمَُحم  َّنأ  َو  ُهللا  اَّلإ  َهلِإ  ْنأ ال  ُدَهْشأ 
: دیوگب مود  ریبکت  زا  دعب 

دَّمَُحم ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا 
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: دیوگب موس  ریبکت  زا  دعب  و 
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ِتانِمْؤُْملاَو  َنینِمْؤُْمِلل  ْرِفْغا  َّمُهّللا 
: دیوگب تسا  درم  تیم  رگا  مراهچ ، ریبکت  زا  دعب  و 

ِتیَْملا  اذِهل  ْرِفْغا  َّمُهّللا 
: دیوگب تسا  نز  رگا  و 
ِتیَْملا  ِهِذِهل  ْرِفْغا  َّمُهّللا 

: دیوگب لوا  ریبکت  زا  دعب  تسا  رتهب  دیوگب و  ار  مجنپ  ریبکت  دعب  و 
ِۀَعاَّسلا يَدی  َنَیب  ًاریِذَن  َو  ًاریَِشب  ِّقَْحلِاب  ُهَلَسْرَأ  ُُهلوُسَر  َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنأ  ُدَهْشَأ  َو  َُهل  َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهللا  اَّلإ  َهلِإ  ْنأ ال  ُدَهْشأ 

: دیوگب مود  ریبکت  زا  دعب  و 
َتْمَّحََرت َو  َتْکَرَاب  َو  َتیَّلَـص  اَم  ِلَْضفأَک  ٍدَّمَُحم  َلآَو  ًادَّمَُحم  ْمَحْراَو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ْكِرَاب  َو  ٍدَّمَُحم  ِلآَو  ٍدَّمَُحم  یلَع  ِّلَـص  َّمُهّللا 

نیِِحلاَّصلا  ِهللا  ِداَبِع  ِعیِمَجَو  َنیِقیّدِّصلاَو  ِءادَهُّشلا  َو  َنیلِسْرُْملا  َو  ِءاِیْبنَألا  ِعیِمَج  یلَع  ِّلَصَو  ٌدیِجَم  ٌدیِمَح  کَّنإ  َمیِهاَْربِإ  ِلآو  َمیِهاَْربإ  یلَع 
: دیوگب موس  ریبکت  زا  دعب  و 

ِتاَوَعَّدـلا ُبیُِجم  َکَّنِإ  ِتاَریَْخلِاب  ْمُهَنَیب  َو  اَنَنَیب  ِْعباَت  ِتاَْومْألا  َو  ْمُْهنِم  ِءاـیْحْألا  ِتاِملْـسُْملا  َو  َنیِملْـسُْملا  َو  ِتاـنِمْؤُْملا  َو  َنینِمْؤُْمِلل  ْرِفْغا  َّمُهّللا 
ٍریِدَق ٍءیَش  ِّلُک  یلَع  َکَّنِإ 

: دیوگب تسا ، درم  تیم  رگا  مراهچ  ریبکت  زا  دعب  و 
ْنِإ َّمُهّللا  اَّنِم  ِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  َو  ًاریَخ  اَّلإ  ُْهنِم  ُمَْلعَن  َال  اَّنإ  َّمُهّللا  ِهب  ٍلوُْزنَم  ُریَخ  َْتنَأ  َو  َِکب  َلََزن  َِکتَمأ  ُْنبا  َو  َكِْدبَع  ُْنبا  َو  َك  ُْدبَع  اَذَه  َّنِإ  َّمُهّللا 

َو َنیِِرباَغلا  یف  ِِهلْهأ  یلَع  ُْفلْخاَو  َنییِّلِع  یلْعأ  یف  َكَْدنِع  ُْهلَعْجا  َّمُهّللا  َُهل . ْرِفْغاَو  ْهنَع  ْزَواَجَتَف  ًائیِسُم  َناَک  ْنإ  َو  ِهناَسْحِإ  یف  ْدِزَف  ًانِـسُْحم  َناَک 
نیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  ُهْمَحْرا 

: دیوگب مراهچ  ریبکت  زا  دعب  تسا ، نز  تیم  رگا  یلو  دیوگب ؛ ار  مجنپ  ریبکت  دعب ، و 
100 ص : لئاسملا ، حیضوت 

َّمُهّللا اَّنِم ، اَِهب  ُمَلْعَأ  َْتنَأ  َو  ًاریَخ  اَّلإ  اَْهنِم  ُمَْلعَن  َال  اَّنإ  َّمُهّللا  ِهب  ٍلوُْزنَم  ُریَخ  َْتنَأو  َِکب  َْتلََزن  َِکتَمأ  ُۀْنبا  َو  َكِْدبَع  ُۀَْنبا  َو  َُکتَمأ  هذَـه  َّنِإ  َّمُهّللا 
یف اَِهلْهأ  یلَع  ُْفلْخا  َو  َنییِّلِع  یلْعأ  یف  َكَْدنِع  اَْهلَعْجا  َّمُهّللا  اََهل  ْرِفْغاَو  اَْهنَع  ْزَواَجَتَف  ًۀئیِسُم  َتناَک  ْنإ  َو  اَِهناَسْحِإ  یف  ْدِزَف  ًۀَنِسُْحم  َْتناَک  ْنِإ 

نیِمِحاَّرلا  َمَحْرَأ  ای  َِکتَمْحَِرب  اَهْمَحْرا  َو  َنیِِرباَغلا 
. دوشن جراخ  دوخ  تروص  زا  زامن  هک  دناوخب  مه  رس  تشپ  يروط  ار  اهاعد  اهریبکت و  دیاب  هلأسم 616 .

. دناوخب مه  ار  نآ  ياهاعد  اهریبکت و  دیاب  دناوخیم ، تعامج  هب  ار  تیم  زامن  هک  یسک  هلأسم 617 .

تیم زامن  تابحتسم 

: تسا بحتسم  تیم  زامن  رد  زیچ  دنچ  هلأسم 618 .
وضو و هک  دـنک  ممیت  یتروص  رد  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دـشاب ، ممیت  ای  لسغ  ای  وضو  اب  دـناوخیم ، تیم  زامن  هک  یـسک  لوا 

. دسرن تیم  زامن  هب  دنک ، لسغ  ای  دریگب  وضو  رگا  هک  دسرتب  ای  دشابن ، نکمم  لسغ 
، تسا نز  تیم  رگا  و  دتـسیاب ، وا  تماق  طسو  لباقم  دـناوخیم ، زامن  وا  رب  يدارف  هک  یـسک  اـی  تعاـمج  ماـما  تسا ، درم  تیم  رگا  مود 

. دتسیاب شاهنیس  لباقم 
. دناوخب زامن  هنهرب  اپ  موس 

. دنک دنلب  ار  اهتسد  ریبکت  ره  رد  مراهچ 
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. دسرب هزانج  هب  دهد  تکرح  ار  شسابل  داب  رگا  هک  دشاب  مک  يردق  هب  تیم  اب  وا  هلصاف  مجنپ -
. دناوخب تعامج  هب  ار  تیم  زامن  مشش 

. دنناوخب هتسهآ  دنناوخیم  زامن  وا  اب  هک  یناسک  و  دناوخب ، دنلب  ار  اهاعد  ریبکت و  تعامج ، ماما  متفه 
. دتسیاب ماما  بقع  دشاب ، رفن  کی  مومأم  هچ  رگا  تعامج  رد  متشه 

. دنک اعد  دایز  نینمؤم  تیم و  هب  رازگزامن  مهن 
«. ةالَّصلا : » دیوگب هبترم  هس  زامن  زا  شیپ  مهد 
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. دنوریم اجنآ  هب  رتشیب  تیم  زامن  يارب  مدرم  هک  دنناوخب  ییاج  رد  ار  زامن  مهدزای 

. دتسیاب اهنت  یفص  رد  دناوخیم ، تعامج  هب  ار  تیم  زامن  رگا  ضیاح  نز  مهدزاود 
. تسین هورکم  مارحلا  دجسم  رد  یلو  تسا ، هورکم  دجاسم  رد  تیم  زامن  ندناوخ  هلأسم 619 .

نفد ماکحا  * 

هراشا

و دنروآ ، نوریب  ار  شندب  دنناوتن  مه  ناگدنرد  و  دـیاین ، نوریب  وا  يوب  هک  دـننک  نفد  نیمز  رد  يروط  ار  تیم  تسا  بجاو  هلأسم 620 .
. دننک مکحم  نآ  دننام  رجآ و  اب  ار  ربق  دیاب  دروآ ، نوریب  ار  وا  ندب  روناج  هک  دشاب  نآ  سرت  رگا 

دشاب ظوفحم  ناگدنرد  زا  هک  دنراذگب  یتوبات  ای  انب  رد  ار  وا  نفد ، ياج  هب  دنناوتیم  دشابن ، نکمم  نیمز  رد  تیم  نفد  رگا  هلأسم 621 .
. دیاین نوریب  مه  وا  يوب  و 

. دشاب هلبق  هب  ور  وا  ندب  يولج  هک  دنناباوخب  يروط  تسار  يولهپ  هب  ربق  رد  دیاب  ار  تیم  هلأسم 622 .
هب اـت  دـننک  ربص  دـیاب  درادـن ، یعناـم  یتشک  رد  وا  ندوب  دوشیمن و  دـساف  وا  دـسج  هچناـنچ  دریمب ، یتشک  رد  یـسک  رگا  هلأسم 623 .

تیم زامن  ندناوخ  زا  سپ  و  دننک ، نفک  طونح و  دنهدب و  شلـسغ  یتشک  رد  دیاب  هن  رگ  و  دننک ، نفد  نیمز  رد  ار  وا  دنـسرب و  یکـشخ 
شیاپ هب  ینیگنـس  زیچ  دشن ، نکمم  رگا  و  دنزادنیب ، ایرد  هب  دندنبب و  ار  شرد  دنراذگب و  هرمخ  رد  ار  وا  ناکما  تروص  رد  طایتحا  ربانب 

. دوشن تاناویح  همعط  ًاروف  هک  دنزادنیب  ییاج  رد  ار  وا  دیاب  تسا ، نکمم  رگا  و  دنزادنیب ، ایرد  هب  دندنبب و 
هچنانچ دربب ، ار  وا  رگید  ياضعا  ای  ینیب  ای  شوگ  دروآ و  نوریب  ار  وا  ندب  دفاکـشب و  ار  تیم  ربق  نمـشد ، هک  دنـسرتب  رگا  هلأسم 624 .

. دنزادنیب ایرد  هب  ار  وا  دش ، هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  يروط  هب  دیاب  دشاب ، نکمم 
. دنرادرب تیم  لام  لصا  زا  دیاب  دشاب ، مزال  هک  یتروص  رد  ار ، تیم  ربق  ندرکمکحم  جراخم  ایرد و  رد  نتخادنا  جراخم  هلأسم 625 .

ناملـسم هچب  ردپ  هچنانچ  دشاب ، هدشن  لخاد  وا  ندـب  هب  حور  زونه  ای  دـشاب ، هدرم  وا  مکـش  رد  هچب  دریمب و  هرفاک  نز  رگا  هلأسم 626 .
تشپ  پچ  يولهپ  هب  ربق  رد  ار  نز  دیاب  دشاب ،
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. دشاب هلبق  فرط  هب  هچب  يور  هک  دنناباوخب  هلبق  هب 

. تسین زیاج  ناناملسم ، ناتسربق  رد  رفاک  نفد  و  رافک ، ناتسربق  رد  ناملسم  نفد  هلأسم 627 .
. تسین زیاج  دنزیریم ، تفاثک  هبورکاخ و  هک  ییاج  دننام  دشاب ، یمارتحایب  هک  ییاج  رد  ناملسم  نفد  هلأسم 628 .

. تسین زیاج  هدش ، فقو  تیم  نفد  ریغ  يارب  دجسم  لثم  هک  ینیمز  رد  یبصغ و  ياج  رد  تیم  نفد  هلأسم 629 .

لئاسملا www.Ghaemiyeh.comحیضوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 85 

http://www.ghaemiyeh.com


. دشاب هتفر  نیب  زا  یلوا  تیم  هدش و  هنهک  ربق ، هک  نآ  رگم  تسین ، زیاج  رگید  هدرم  ربق  رد  تیم  نفد  هلأسم 630 .
نخان و نفد  و  دوش ، نفد  وا  اـب  دـیاب  طاـیتحا  رباـنب  دـشاب ، شنادـند  نخاـن و  وم و  هچ  رگا  دوشیم  ادـج  تیم  زا  هک  يزیچ  هلأسم 631 .

. تسا بحتسم  دوشیم ، ادج  ناسنا  زا  تایح  لاح  رد  هک  ینادند 
وا رب  و  دـنهد ، رارق  وا  ربق  ار  هاچ  نامه  دـندنبب و  ار  هاچ  رد  دـیاب  دـشابن ، نکمم  شندروآنوریب  دریمب و  هاچ  رد  یـسک  رگا  هلأسم 632 .

. دنراذگب زامن 
دنروآ و نوریب  ار  وا  هار  نیرتناسآ  هب  دیاب  دشاب ، هتـشاد  رطخ  ردام  يارب  محر  رد  شندـنام  دریمب و  ردام  محر  رد  هچب  رگا  هلأسم 633 .

رگا و  دنروایب ، نوریب  ار  وا  تسا  نف  لها  رگا  شرهوش  هلیسو  هب  دیاب  یلو  درادن ، لاکشا  دننک  هعطق  هعطق  ار  وا  هک  دنوش  راچان  هچنانچ 
درم دوـشن ، نکمم  مه  نآ  رگا  و  دـشاب ، نف  لـها  هک  یمرحم  درم  تسین ، نکمم  مه  نآ  رگا  و  دـشاب ، نف  لـها  هک  ینز  تـسین ، نـکمم 

نوریب ار  هچب  دـناوتیم  دـشابن  نف  لها  هک  ینز  دوشن ، ادـیپ  مه  نآ  هک  یتروصرد  و  درواـیب ، نوریب  ار  هچب  دـشاب  نف  لـها  هک  یمرحماـن 
. دروآ

هک یناسک  هلیسو  هب  دیاب  دنـشاب ، هتـشادن  ار  لفط  ندنامهدنز  دیما  هچ  رگا  دشاب  هدنز  شمکـش  رد  هچب  دریمب و  ردام  هاگره  هلأسم 634 .
هچب هک  دوش  هداد  صیخـشت  هک  نیا  رگم  دنزودب ، هرابود  دنروآ و  نوریب  ار  هچب  دنفاکـشب و  ار  وا  پچ  يولهپ  دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد 

. دیآیمن نوریب  ملاس  پچ  فرط  زا  دیآیم و  نوریب  ملاس  رگید  فرط  زا 
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نفد تابحتسم 

هک نآ  رگم  دـنیامن ، نفد  ناتـسربق  نیرتکیدزن  رد  ار  تیم  دـننک و  دوگ  طـسوتم  ناـسنا  دـق  هزادـنا  هب  ار  ربق  تسا  بحتـسم  هلأسم 635 .
اجنآ هب  رتشیب  روبق  لها  هحتاف  يارب  مدرم  ای  دنـشاب ، هدـش  نفد  اجنآ  رد  بوخ  نامدرم  هک  نآ  لثم  دـشاب ، رتهب  یتهج  زا  رترود  ناتـسربق 
نیمز هبترم ، ره  رد  و  دـنربب ، کیدزن  مک  مک  هبترم  هس  اـت  و  دـنراذگب ، نیمز  ربق  یعارذ  دـنچ  رد  ار  هزاـنج  تسا  بحتـسم  زین  و  دـنورب ،
فرط وا  رـس  هک  دـنراذگب  نیمز  يروط  موس  هعفد  رد  تسا ، درم  تیم  رگا  و  دـننک ، ربـق  دراو  مراـهچ  تبون  رد  و  دـنرادرب ، دـنراذگب و 

ربق دراو  انهپ  هب  دنراذگب و  ربق  هلبق  فرط  موس  هعفد  رد  تسا  نز  رگا  و  دنیامن ، ربق  دراو  رـس  فرط  زا  مراهچ  هعفد  رد  و  دشاب ، ربق  نییاپ 
دننک و ربق  دراو  دـنریگب و  توبات  زا  یمارآ  هب  ار  هزانج  تسا  بحتـسم  زین  و  دـنریگب ، ربق  يور  ياهچراپ  ندرک ، دراو  عقوم  رد  و  دـننک ،
، دننک زاب  ار  نفک  ياههرگ  دنتشاذگ ، دحل  رد  ار  تیم  هک  نآ  زا  دعب  دنناوخب و  نفد  عقوم  نفد و  زا  شیپ  دش ، هداد  روتسد  هک  ییاهاعد 
هب تیم  هک  دنراذگب  یخولک  ای  ماخ  تشخ  تیم  تشپ  دنزاسب و  وا  رـس  ریز  كاخ  زا  یـشلاب  دـنراذگب و  كاخ  يور  ار  تیم  تروص  و 

پچ هناـش  رب  توـق  هب  ار  پچ  تسد  دـننزب و  تیم  تسار  هناـش  هب  ار  تسار  تسد  دـنناشوپب ، ار  دـحل  هک  نآ  زا  شیپ  و  ددرگنرب ، تشپ 
: دنیوگب هبترم  هس  دنهد و  شتکرح  تدش  هب  دنربب و  وا  شوگ  کیدزن  ار  ناهد  دنراذگب و  تیم 

ناَُلف  َْنب  َناَُلف  ای  ْمَْهفإ  ْعَمْسإ ،
: دنیوگب هبترم  هس  تسا ، یلع  شردپ  مسا  تسا و  دمحم  وا  مسا  رگا  اًلثم  دنیوگب ، ار  شردپ  تیم و  مسا  نالف  نب  نالف  ياج  هب  و 

ِیلَع  َْنب  َدَّمَُحم  ای  ْمَْهفإ  ْعَمْسإ ،
: دنیوگب نآ  زا  سپ 

ُُهلوُسَر َو  ُهُْدبَع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  َّنَأ  َو  َُهل  َکیرَـش  ُهَدْـحَو ال  ُهللا  اَّلإ  َهلِإ  َال  ْنأ  ِةَداَهَـش  ْنِم  ِهیَلَع  اَنَْتقَراَف  يذَّلا  ِدـْهَْعلا  یَلَع  َْتنَأ  ْلَه 
َنیَـسُْحلاَو َنَسَْحلا  َّنَأَو  َنیَِملاَْعلا  یلَع  ُهَتَعاَط  ُهللا  َضَرَْتفا  ٌماَـمإو  نییـصَْولا  ُدیَـسَو  َنِینِمؤملا  ُریِمأ  ًاـِیلَع  َّنأ  َو  َنِیلَـسْرُْملا  ُمَتاَـخ  َو  َنیِیبَّنلا  ُدیَـسَو 

َْنب َنسَْحلاَو  دَّمَُحم  َْنب  یلَعَو  یلَع  َْنب  َدَّمَُحم  َو  یـسُوم  َْنب  یلَعَو  ٍرَفْعَج  َْنب  یَـسُومَو  دَّمَُحم  َْنب  َرَفْعَجَو  یلَع  َْنب  َدَّمَُحمَو  ِنیَـسُْحلا  َْنب  یلعَو 
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یلَع 
104 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ناَُلف  َْنب  َناَُلف  ای  ٌراْربَأ  يدُه  ُۀَِّمئَأ  َُکتَِّمئَأَو  نیِعَمْجَأ  ِْقلَْخلا  یَلَع  ِهللا  ُجَجُحَو  َنینِمْؤُْملا  ُۀَِّمئأ  ْمِهیَلَع  ِهللا  ُتاَوَلَص  يدْهَْملا  َۀَّجُْحلا  َِمئاْقلاَو 
: دنیوگب دعب  و  دنیوگب ، ار  شردپ  تیم و  مسا  نالف  نب  نالف  ياج  هب  و 

ص104 لئاسملا ؛  حیضوت 
ْنَع َو  َِکباَتِک  ْنَعَو  َِکنیِد  ْنَع  َو  َکـِیبَن  ْنَعَو  َکِّبَر  ْنَع  َكاَلَئَـس  َو  یلاَـعَتَو  َكَراَـبَت  هللا  ِدـْنِع  ْنِم  ِنَیلُوسَر  ِناـَبَّرَقُْملا  ِناَـکَلَْملا  َكاـَتأ  اذإ 

یباَتِک ُنآْرُْقلا  َو  ینید  ُماَلْـسإلا  َو  یِیبَن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ٌدَّمَُحم  َو  ّیبَر  ُهللا  اَمِِهباَوَج  یف  ُْلق  َو  ْنَزَْحت  َو ال  ْفََخت  اَلَف  َِکتَِّمئَأ  ْنَعَو  َِکتَْلِبق 
َو یماَمِإ  ءالَبْرَِکب  ُدـیِهَّشلا  یلَع  ُْنب  ُنیَـسُْحلا  َو  یماَمإ  یبَتْجُْملا  یلَع  ُْنب  ُنَسَْحلا  َو  یماَمإ  ِبلاَـطیبأ  ُْنب  یلَع  َنینِمؤُْملا  ُریمأ  َو  یتَْلِبق  ُۀَـبْعَْکلا  َو 

ُداَوَْجلا ٌدَّمَُحم  َو  یماَمإ  اَضِّرلا  ِیلَع  َو  یماَمإ  ُمِظاَْـکلا  یَـسُوم  َو  یماَـمإ  ُقِداَّصلا  ٌرَفْعَجَو  یماَـمإ  ُِرقاَْـبلا  ٌدَّمَُحم  َو  یماَـمإ  َنیدـِباَْعلا  ُنیِز  ِیلَع 
یتَداَس َو  یتَِّمئأ  َنیِعَمْجَأ  ْمِهیَلَع  ِهللا  ُتاَوَلَص  ِءالؤَه  یماَمإ . ُرَظَْتنُْملا  ُِمئاْقلا  ُۀَّجُْحلاَو  یماَمإ  يرَکْـسَْعلا  ُنَسَْحلا  َو  یماَمإ  يداَْهلا  یلَع  َو  یماَمإ 

نالُف  َْنب  َنالُف  ای  ْمَلْعا  َُّمث  ِةَرِخآلاَو  اْینُّدلا  یف  ُءَّرَبَتا  ْمِِهئاَدْعَأ  ْنِم  َو  ّیلََوتا  ْمِِهب  یئاَعَفُش  َو  یتَداق  و 
: دنیوگب دعب  دنیوگب . ار  شردپ  تیم و  مسا  نالف  نب  نالف  ياج  هب  و 

یَْنثإلا َۀَّمَئألا  َنیمُوصْعَْملا  ُهَدَالْواَو  ِبلاَطیبا  َْنب  ِیلَع  َّنأ  َو  ُلُوسَّرلا  َمِْعن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ًادَّمَُحم  َّنَأَو  ُّبَّرلا  َمِْعن  یلاَـعَت  َو  َكَراَـبَت  َهللا  َّنإ 
َرُوشُّنلا َو  ٌقَح  َْثعَْبلاو  ٌقَح  ِْربَْقلا  یف  ریکَن  َو  رَْکنُم  َلاَؤُس  ٌقَح و  َتْوَْملا  َّنأَو  ٌقَح  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ٌدَّمَُحم  ِِهب  َءاَج  اَم  َّنأَو  ُۀَِّمئألا  َمِْعن  َرَـشَع 

. ِرُوبُْقلا یف  ْنَم  ُثَْعبی  َهللا  َّنأ  َو  اَهیف  َبیَرَال  ٌۀِیتآ  َۀَعاَّسلا  َّنَأ  َو  ٌقَح  َراَّنلا  َو  ٌقَح  َۀَّنَْجلا  َّنأ  َو  ٌقَح  ُِبتُْکلا  َریاَطَت  َو  ٌقَح  َطاَرِّصلا  َو  ٌقَح 
: دنیوگب سپ 

نالُف  ای  َتْمِهَفأ 
: دنیوگب نآ  زا  سپ  دنیوگب . ار  تیم  مسا  نالف  ياج  هب  و 

105 ص : لئاسملا ، حیضوت 
ِِهتَمْحَر  ْنِم  ّرَقَتْسُم  یف  َِکئاِیلْوأ  َنَیب  َو  َکَنَیب  ُهللا  َفَّرَع  َو  ٍمیِقَتْسُم  ٍطاَرِص  َیلإ  ُهللا  َكاَدَه  َو  ِِتباَّثلا  ِلْوَْقلِاب  ُهللا  َکَتَّبَث 

: دنیوگب سپ 
َكَْوفَع  َكَْوفَع  َّمُهّللا  ًاناَهُْرب  َْکنِم  ِهَِّقل  َو  َکَیلإ  ِهِحوُِرب  ْدِعْصأَو  ِهیَْبنَج  ْنَع  َضْرألا  ِفاَج  َّمُهّللا 

ربق زا  تیم  ياپ  فرط  زا  و  دـشاب ، هنهرب  اپ  هنهرب و  رـس  تراـهط و  اـب  دراذـگیم ، ربق  رد  ار  تیم  هک  یـسک  تسا  بحتـسم  هلأسم 636 .
رگا و  نُوعِجار ،» ِهَیلِإ  اَّنِإ  َو  اَّنإ ِهللا   » دنیوگب دنزیرب و  ربق  رب  كاخ  تسد  تشپ  اب  دنرضاح ، هک  یناسک  تیم  ناشیوخ  زا  ریغ  و  دیایب ، نوریب 

. دنراذگب ربق  رد  ار  وا  شناشیوخ  دشابن  یمرحم  رگا  و  دراذگب ، ربق  رد  ار  وا  دشابیم  مرحم  وا  اب  هک  یسک  تسا  نز  تیم 
نآ يور  ياهناـشن  و  دـننک ، دـنلب  نیمز  زا  تشگنا  راـهچ  هزادـنا  هب  و  دـنزاسب ، لیطتـسم  عبرم  اـی  عبرم  ار  ربق  تسا  بحتـسم  هلأسم 637 .

اهتشگنا و  دنراذگب ، ربق  رب  ار  اهتسد  دنرضاح ، هک  یناسک  بآ  ندیشاپ  زا  دعب  و  دنـشاپب ، بآ  ربق  يور  و  دوشن ، هابتـشا  هک  دنراذگب 
ار اـعد  نیا  دـننک و  شزرمآ  بلط  تیم  يارب  و  دـنناوخب ، هاَْـنلَْزنا » اـّنِإ   » هکراـبم هروـس  هبترم  تـفه  و  دـنرب ، ورف  كاـخ  رد  هدرک ، زاـب  ار 

: دنناوخب
َكاَوِس  ْنَم  ِۀَمْحَر  ْنَع  ِهب  هِینُْغت  اَم  َِکتَمْحَر  ْنِم  ُهَْربَق  ْنِکْسأ  َو  ًاناَوْضِر  َْکنِم  ِهَِّقل  َو  ُهَحوُر  َکَیلإ  ْدِعْصأَو  ِهیَْبنَج  ْنَع  َضْرألا  ِفاَج  َّمُهّللا 

ار ییاهاعد  دراد ، هزاجا  تیم  فرط  زا  هک  یسک  ای  تیم  یلو  تسا  بحتسم  دناهدرک ، هزانج  عییشت  هک  یناسک  نتفر  زا  سپ  هلأسم 638 .
. دنک نیقلت  تیم  هب  هدش  هداد  روتسد  هک 
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تبیصم ندادتیلست ، هطساو  هب  هک  تسا  هتـشذگ  یتدم  رگا  یلو  دنهد  تیلـست  ار  ازع  نابحاص  تسا  بحتـسم  نفد ، زا  دعب  هلأسم 639 .
رد نانآ و  دزن  ندروخاذـغ  دنتـسرفب و  اذـغ  تیم  هناخ  لها  يارب  زور  هس  ات  تسا  بحتـسم  زین  و  تسا ، رتهب  نآ  كرت  دـیآیم ، ناشدای 

. تسا هورکم  ناشلزنم 
اَّنِإ َو  اَّنإ ِهللا   » دنکیم دای  ار  تیم  تقو  ره  و  دـنک ، ربص  دـنزرف  گرم  رد  ًاصوصخم  ناشیوخ  گرم  رد  ناسنا  تسا  بحتـسم  هلأسم 640 .

، دناوخب نآرق  تیم  يارب  و  دیوگب ، نُوعِجار » ِهَیلِإ 
106 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دوشن بارخ  دوز  هک  دزاسب  مکحم  ار  ربق  و  دهاوخب ، تجاح  دنوادخ  زا  ردام  ردپ و  ربق  رس  و 
. دنزب همطل  دوخ  هب  دشارخب و  ار  ندب  تروص و  یسک ، گرم  رد  ناسنا  تسین  زیاج  هلأسم 641 .

. تسین زیاج  ردارب  ردپ و  زا  ریغ  گرم  رد  هقی  ندرکهراپ  هلأسم 642 .
نز و گرم  رد  درم  ای  و  دنکب ، ار  دوخ  يوم  ای  دوش و  نینوخ  هک  يروط  هب  دشارخب  ار  دوخ  تروص  تیم  يازع  رد  نز  رگا  هلأسم 643 .
زا کی  چیه  رب  رگا  و  دناشوپب ، ار  اهنآ  ای  دهد و  ماعط  ار  ریقف  هد  ای  دنک  دازآ  هدنب  کی  دیاب  دنک ، هراپ  ار  دوخ  سابل  هقی و  دوخ  هچب  ای 

نتفرگهزور و یپردیپ  هام  ود  نآ  هرافک  دربب ، تیم  يازع  رد  ار  دوخ  يوم  نز  رگا  و  دریگب ، هزور  زور  هس  دشاب ، هتـشادن  تردـق  اهنآ 
. تسا ندادماعط  نیکسم  تصش  ای  ندرکدازآ و  هدنب  کی  ای 

. دننکن دنلب  یلیخ  ار  ادص  تیم ، رب  هیرگ  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 644 .

تشحو زامن 

دعب لوا  تعکر  رد  هک  تسا  نیا  نآ  روتسد  و  دنناوخب ، تیم  يارب  تشحو  زامن  تعکر  ود  ربق ، لوا  بش  رد  تسا  بحتسم  هلأسم 645 .
: دنیوگب زامن  مالس  زا  دعب  و  دنناوخب ، هاْنلَْزنأ » ّانإ   » هبترم هد  دمح  زا  دعب  مود  تعکر  رد  و  یسرکلا ، ۀیآ  هبترم  کی  دمح ، زا 

نالُف  ِْربَق  یلإ  اََهباََوث  ْثَْعبا  َو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا 
. دنیوگب ار  تیم  مسا  نالف ، هملک  ياج  هب  و 

. دوش هدناوخ  اشع  زامن  زا  دعب  بش ، لوا  رد  تسا  رتهب  یلو  دناوخ ، دوشیم  ربق  لوا  بش  زا  عقوم  ره  رد  ار  تشحو  زامن  هلأسم 646 .
وا نفد  لوا  بش  ات  ار  تشحو  زامن  دیاب  دتفیب ، ریخأت  وا  نفد  يرگید  تهج  هب  ای  دنربب ، يرود  رهش  هب  ار  تیم  دنهاوخب  رگا  هلأسم 647 .

. دنزادنیب ریخأت 

ربق شبن 

هدش كاخ  هتفر و  نیب  زا  شندب  رگا  یلو  تسا ، مارح  دشاب ، هناوید  ای  لفط  هچ  رگا  وا ، ربق  نتفاکش  ینعی  ناملسم ، ربق  شبن  هلأسم 648 .
. درادن لاکشا  دشاب ،

107 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. تسا مارح  دشاب ، هتشذگ  نآ  رب  اهلاس  هچ  رگا  احلص  املع و  ادهش و  اههدازماما و  ربق  شبن  هلأسم 649 .

: تسا بجاو  اهنآ  زا  یضعب  رد  هکلب  تسین ، مارح  دروم  هن  رد  ربق  نتفاکش  هلأسم 650 .
. دنامب اجنآ  رد  هک  دوشن  یضار  نیمز  کلام  دشاب و  هدش  نفد  یبصغ  نیمز  رد  تیم  هک  نآ  لوا 

رگا تسا  نینچمه  و  دنامب ، ربق  رد  هک  دوشن  یـضار  نآ  بحاص  دشاب و  یبصغ  هدـش ، نفد  تیم  اب  هک  يرگید  زیچ  ای  نفک  هک  نآ  مود 
تیـصو رگا  یلو  دنامب ، ربق  رد  زیچ  نآ  هک  دنوشن  یـضار  هثرو  دـشاب و  هدـش  نفد  وا  اب  هدیـسر ، وا  هثرو  هب  هک  تیم  دوخ  لام  زا  يزیچ 
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زا رتدایز  هک  نآ  رگم  دنفاکـشب  ار  ربق  دـنناوتیمن  اهنیا  ندروآنوریب  يارب  دـننک ، نفد  وا  اب  ار  يرتشگنا  ای  نآرق  ای  اعد  هک  دـشاب  هدرک 
. دنشاب هدرکن  اضما  هثرو  دشاب و  ثلث 

ور ار  وا  ربق  رد  ای  هدش ، نفک  عرش  روتسد  ریغ  هب  ای  هدوب ، لطاب  شلـسغ  دنمهفب  ای  دشاب ، هدش  نفد  نفکیب  ای  لسغیب  تیم  هک  نآ  موس 
. تسین زیاج  دوش ، مدرم  تیذا  تیم و  کته  ثعاب  تروص  نیا  رد  شبن  رگا  یلو  دناهتشاذگن ، هلبق  هب 

. دننیبب ار  تیم  ندب  دنهاوخب  یقح  ندشتباث  يارب  هک  نآ  مراهچ 
هدرک نفد  دـنزیریم ، هبورکاخ  تفاثک و  هک  ییاج  اـی  راـفک ، ناتـسربق  لـثم  تسا ، وا  هب  یمارتحایب  هک  ییاـج  رد  ار  تیم  هک  نآ  مجنپ 

. دنشاب
نز مکش  زا  ار  هدنز  هچب  دنهاوخب  اًلثم  دنفاکشب ، ار  ربق  تسا ، رتشیب  ربق  نتفاکش  زا  نآ  تیمها  هک  یعرش  بلطم  کی  يارب  هک  نآ  مشش 

. دنروآ نوریب  دناهدرک  شنفد  هک  ياهلماح 
. دروآ نوریب  نمشد  ای  دربب ، ار  وا  لیس  ای  دنک ، هراپ  ار  تیم  ندب  ياهدنرد  دنسرتب  هک  نآ  متفه 

هک دنراذگب  ربق  رد  يروط  ار  ندب  زا  تمـسق  نآ  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  دـشاب ، هدـشن  نفد  وا  اب  تیم  ندـب  زا  یتمـسق  هک  نآ  متـشه 
. دوشن هدید  تیم  ندب 

ثعاـب شبن ، هک  تسا  نیا  هب  طورـشم  زین  تروص  نیا  رد  زاوج  هک  دـننک  لـقن  هفرـشم  دـهاشم  زا  یکی  هب  دـنهاوخب  ار  تیم  هک  نآ  مهن 
. دوشن تیم  کته 

بحتسم ياهلسغ  * 

: تسا هلمج  نآ  زا  تسا و  رایسب  مالسا  سدقم  عرش  رد  بحتسم  ياهلسغ  هلأسم 651 .
108 ص : لئاسملا ، حیضوت 

رتهب دـهدن  ماجنا  رهظ  اـت  رگا  و  دوش ، هدروآ  اـج  هب  رهظ  کـیدزن  تسا  رتهب  و  رهظ ، اـت  تسا  حبـص  ناذا  زا  نآ  تقو  و  هعمج ، لـسغ  . 1
بورغ ات  هبنـش  حبـص  زا  تسا  بحتـسم  دـنکن ، لسغ  هعمج  زور  رد  رگا  و  دروآ ، اج  هب  هعمج  بورغ  ات  اـضق  ادا و  تین  نودـب  هک  تسا 

هعمج بش  رد  ای  و  دنک ، لسغ  هبنـشجنپ  زور  دناوتیم  دـنکن ، ادـیپ  بآ  هعمج  زور  رد  دـسرتیم  هک  یـسک  و  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  ياضق 
: دیوگب هعمج  لسغ  عقوم  رد  تسا  بحتسم  و  دهد ، ماجنا  ار  لسغ  ًاءاجر 

یْنلِعْجاَو َنیباَّوَّتلا  َنِم  یْنلَعْجاَو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا  ُهلوُسَر . َو  هُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنأَو  َُهل  َکیرَش  ُهَدْحَو ال  ُهللا  اَّلإ  َهلِإ  ْنأ ال  ُدَهْـشأ 
نیرِّهَطَتُْملا  َنِم 

بش همه  تسا  بحتسم  مکی  تسیب و  بش  زا  یلو  متفه ، مجنپ و  موس و  بش  لثم  قاط ، ياهبش  مامت  ناضمر و  هام  لوا  بش  لسغ  . 2
متفه و تسیب و  مجنپ و  تسیب و  موس و  تسیب و  مکی و  تسیب و  مهدزون و  مهدـفه و  مهدزناپ و  لوا و  بش  لسغ  يارب  و  دـنک ، لـسغ 
زا شیپ  یمک  ای  بورغ  نراقم  تسا  رتهب  و  تسا ، بش  مامت  ناضمر  هام  ياهبش  لسغ  تقو  و  تسا ، هدش  شرافس  رتشیب  مهن ، تسیب و 

بحتـسم زین  و  دروآ ، اج  هب  اشع  برغم و  زامن  نیب  ار  لسغ  تسا  رتهب  هام  رخآ  اـت  مکی  تسیب و  بش  زا  یلو  دوش ، هدروآ  اـج  هب  بورغ 
. دهد ماجنا  بش  رخآ  رد  مه  لسغ  کی  بش ، لوا  لسغ  زا  ریغ  موس  تسیب و  بش  رد  تسا 

دعب رگا  دشاب  بورغ  ات  نآ  تقو  هک  دوریم  لامتحا  نوچ  و  رهظ ، ات  تسا  حبـص  ناذا  زا  نآ  تقو  نابرق و  دیع  رطف و  دیع  زور  لسغ  . 3
. دشاب ءاجر  دصق  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دروآ  اج  هب  ار  نآ  رهظ  زا 

. دوش هدروآ  اج  هب  بش  لوا  رد  تسا  رتهب  و  حبص ، ناذا  ات  تسا  برغم  لوا  زا  نآ  تقو  رطف و  دیع  بش  لسغ  . 4
. دروآ اج  هب  رهظ  کیدزن  ار  نآ  تسا  رتهب  مهن  زور  رد  هجحیذ و  مهن  متشه و  زور  لسغ  . 5
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. بجر هام  رخآ  متفه و  تسیب و  مهدزناپ و  لوا و  زور  لسغ  . 6
. دنهد ماجنا  ار  نآ  رهظ  زا  شیپ  تسا  رتهب  و  ریدغ ، دیع  زور  لسغ  . 7

. هجحیذ مراهچ  تسیب و  زور  لسغ  . 8
تسیب و زور  لوالا و  عیبر  مهدفه  مهن و  نابعش و  مهدزناپ  زورون و  دیع  زور  لسغ  . 9

109 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. هدعقیذ مجنپ 

دـش ریخأت  رگا  هدمآ و  ایند  هب  هزات  دنیوگب  هکزور  هس  ود  ات  تسا  دـلوت  زا  دـعب  نآ  تقو  هدـمآ و  ایند  هب  هزات  هک  ياهچب  ندادلسغ  . 10
. دنهدب لسغ  ًاءاجر 

. تسا هدرک  لامعتسا  شوخ  يوب  شرهوش  ریغ  يارب  هک  ینز  لسغ  . 11
. تسا هدیباوخ  یتسم  لاح  رد  هک  یسک  لسغ  . 12

. تسا هدناسر  دناهداد  لسغ  هک  یتیم  ندب  هب  ار  شندب  زا  ییاج  هک  یسک  لسغ  . 13
هکلب دشاب ، هتفرگ  دیشروخ  هام و  مامت  هک  یتروص  رد  هدناوخن ، ًادمع  ار  تایآ  زامن  هام  دیشروخ و  نتفرگ  عقوم  رد  هک  یسک  لسغ  . 14

هب تهج  زا  ای  زامن  ریخأت  تهج  زا  دروآ  اج  هب  همذـلایف  ام  دـصق  هب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هچنانچ  تسا ، لسغ  نیا  ندرکنكرت  طایتحا 
. زامن ياضق  ندروآاج 

يارب اًلثم  ای  دتفیب  شهاگن  يراچان  يور  زا  ای  ًاقافتا  رگا  یلو  دـشاب ، هدـید  ار  نآ  هتفر و  هتخیوآ ، راد  ياشامت  يارب  هک  یـسک  لسغ  . 15
. تسین بحتسم  لسغ  دشاب ، هتفر  ندادتداهش 

هللا یلص  ربمغیپ  دجـسم  هنیدم ، رهـش  هنیدم ، مرح  هبعک ، هناخ  مارحلا ، دجـسم  هکم ، رهـش  هکم ، مرح  رد  ندشلخاد  زا  شیپ  هلأسم 652 .
یفاک لسغ  کی  دوش ، فرـشم  هبترم  دـنچ  زور  کی  رد  رگا  و  دـنک ، لسغ  ناـسنا  تسا  بحتـسم  مالـسلا  مهیلع  همئا  مرح  هلآ و  هیلع و 
یفاک دنک  لسغ  کی  همه  تین  هب  رگا  دوش ، هبعک  هناخ  مارحلا و  دجـسم  هکم و  مرح  لخاد  زور  کی  رد  دـهاوخیم  هک  یـسک  و  تسا ،

همه يارب  لسغ  کی  دوش ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  هنیدم و  رهـش  هنیدم و  مرح  لخاد  دهاوخب  زور  کی  رد  رگا  زین  و  تسا ؛
دنوادخ زا  نتـساوخ  تجاح  يارب  کیدزن و  ای  رود  زا  مالـسلا  مهیلع  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ترایز  يارب  و  دنکیم ، تیافک 
بحتسم مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  ترایز  رفس  ًاصوصخ  نتفر  رفس  يارب  تدابع و  تهج  هب  طاشن  هبوت و  يارب  نینچمه  ملاع و 

لطاـب ار  وضو  هک  دـنک  يراـک  دـعب  دروآ و  اـج  هب  دـش  هتفگ  هلأـسم  نیا  رد  هک  ار  ییاـهلسغ  زا  یکی  رگا  و  دـنک ، لـسغ  ناـسنا  تسا 
. دروآ اج  هب  ار  لسغ  هرابود  تسا  بحتسم  دباوخب ، اًلثم  دیامنیم 

. دهد ماجنا  دراد  مزال  وضو  زامن ، دننام  هک  يراک  یبحتسم  لسغ  اب  دناوتیمن  ناسنا  هلأسم 653 .
اج هب  لسغ  کی  همه ، تین  هب  دشاب و  بحتسم  یسک  رب  لسغ  دنچ  رگا  هلأسم 654 .

110 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. تسا یفاک  دروآ 

ممیت * 

هراشا

: درک ممیت  دیاب  لسغ  وضو و  ياج  هب  دروم  تفه  رد 
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ممیت دراوم  زا  . 1

. دشابن نکمم  لسغ  ای  وضو  ردق  هب  بآ  هیهت  هک  نآ 
رگا و  دوش ، دیماان  نآ  ندشادیپ  زا  هک  دنک  وجتـسج  يردق  هب  لسغ  وضو و  بآ  هیهت  يارب  دیاب  دشاب ، يدابآ  رد  ناسنا  رگا  هلأسم 655 .
نامک اب  هک  یمیدـق  ریت  کی  باترپ  هزادـنا  هب  فرط  راهچ  زا  کی  ره  رد  دـیاب  تسا ، دـنلب  تسپ و  نآ  نیمز  هچنانچ  دـشاب ، ناـبایب  رد 

. دیامن وجتسج  ریت ، ود  باترپ  هزادنا  هب  فرط  ره  رد  دیاب  تسین ، دنلب  تسپ و  نآ  نیمز  رگا  و  دندرکیم ، باترپ 
، ریت ود  باترپ  هزادنا  هب  تسا  راومه  هک  یفرط  رد  دیاب  دشاب ، دـنلب  تسپ و  رگید  ضعب  راومه و  فرط  راهچ  زا  یـضعب  رگا  هلأسم 656 .

. دنک وجتسج  ریت  کی  باترپ  هزادنا  هب  تسین ، راومه  هک  یفرط  رد  و 
. تسین مزال  وجتسج  فرط  نآ  رد  تسین ، بآ  دراد  نیقی  هک  یفرط  ره  رد  هلأسم 657 .

هک يرادقم  زا  رترود  یلحم  رد  دراد  نانیمطا  ای  نیقی  رگا  دراد ، تقو  بآ  هیهت  يارب  تسین و  گنت  وا  زامن  تقو  هک  یـسک  هلأسم 658 .
. تسین مزال  لحم  نآ  هب  نتفر  تسه ، بآ  دراد  نامگ  رگا  یلو  دورب ، بآ  هیهت  يارب  دیاب  تسه ، بآ  دنک  وجتسج  دیاب 

رگا نیاربانب  دتسرفب . دراد  نانیمطا  وا  هتفگ  هب  هک  ار  یـسک  دناوتیم  هکلب  دورب ، بآ  يوجتـسج  رد  ناسنا  دوخ  تسین  مزال  هلأسم 659 .
. تسا یفاک  دورب  رفن  دنچ  فرط  زا  رفن  کی 

ندوبن هب  هک  دیامن  وجتـسج  يردق  هب  دـیاب  تسه ، بآ  هلفاق  رد  ای  و  لزنم ، رد  ای  دوخ  رفـس  راب  لخاد  هک  دـهد  لامتحا  رگا  هلأسم 660 .
. دوش دیماان  نآ  ندرکادیپ  زا  ای  دنک ، نیقی  بآ 

ادیپ بآ  هک  دهد  لامتحا  هچنانچ  دنامب ، اج  نامه  زامن  تقو  ات  دنکن و  ادیپ  بآ  دـیامن و  وجتـسج  زامن  تقو  زا  شیپ  رگا  هلأسم 661 .
. دورب بآ  يوجتسج  رد  هرابود  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دنکیم ،

111 ص : لئاسملا ، حیضوت 
لامتحا هچنانچ  دنامب ، اجنامه  رد  رگید  زامن  تقو  ات  دنکن و  ادیپ  بآ  دنک و  وجتـسج  زامن  تقو  ندـشلخاد  زا  دـعب  رگا  هلأسم 662 .

. دورب بآ  يوجتسج  رد  هرابود  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دوشیم ، ادیپ  بآ  هک  دهد 
، دـنک لمحت  دـناوتن  هک  دـشاب  تخـس  يردـق  هب  بآ  يوجتـسج  ای  دـسرتب ، هدـنرد  دزد و  زا  ای  دـشاب ، گنت  زامن  تقو  رگا  هلأسم 663 .

. تسین مزال  وجتسج 
. تسا حیحص  ممیت  اب  شزامن  یلو  هدرک  تیصعم  دوش ، گنت  زامن  تقو  ات  دورن  بآ  يوجتسج  رد  رگا  هلأسم 664 .

رگا هک  دـمهفب  زامن  زا  دـعب  دـناوخب و  زامن  ممیت  اـب  دورن و  بآ  لاـبند  هچناـنچ  دـنکیمن ، ادـیپ  بآ  دراد  نیقی  هک  یـسک  هلأسم 665 .
. تسا لطاب  شزامن  دشیم ، ادیپ  بآ  درکیم  وجتسج 

زامن هدوب ، بآ  هدرک  وجتسج  هک  ییاج  رد  دمهفب  تقو  زا  دعب  دناوخب و  زامن  ممیت  اب  دنکن و  ادیپ  بآ  وجتسج ، زا  دعب  رگا  هلأسم 666 .
. تسا وضو  اب  زامن  هداعا  طایتحا ، دیمهف ، تقو  رد  رگا  و  تسا ، حیحص  وا 

وجتسج يارب  هک  دمهفب  زامن  زا  دعب  دناوخب و  زامن  ممیت  اب  وجتـسج  نودب  رگا  تسا ، گنت  زامن  تقو  دراد  نیقی  هک  یـسک  هلأسم 667 .
. دیامن اضق  هتشذگ  تقو  رگا  و  دناوخب ، ار  شزامن  هرابود  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هتشاد ، تقو 

نکمم وا  يارب  بآ  هیهت  دنک  لطاب  ار  دوخ  يوضو  رگا  هک  دـنادب  دـشاب و  هتـشاد  وضو  زامن ، تقو  ندـشلخاد  زا  دـعب  رگا  هلأسم 668 .
دوخ هجوز  اـب  دـناوتیم  یلو  دـیامن ، لـطاب  ار  نآ  دـیابن  درادـهگن ، ار  دوخ  يوضو  دـناوتب  هچناـنچ  دریگب ، وـضو  دـناوتیمن  اـی  تسین ،

. دش دهاوخن  مهارف  وا  يارب  لسغ  ناکما  ًادعب  دنادب  دنچ  ره  دیامن  یکیدزن 
، تسین نکمم  وا  يارب  بآ  هیهت  دـنک  لـطاب  ار  دوخ  يوـضو  رگا  هک  دـنادب  و  دـشاب ، هتـشاد  وـضو  زاـمن  تقو  زا  شیپ  رگا  هلأسم 669 .
ار طایتحا  نیا  تیاعر  تسا  نکمم  اـت  دـنکن و  لـطاب  ار  نآ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  درادـهگن ، ار  دوخ  يوضو  دـناوتب  هچناـنچ 
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. دیامنب
رگا هک  دنادیم  و  دراد ، بآ  لسغ  رادقم  هب  ای  وضو ، رادقم  هب  طقف  هک  یسک  هلأسم 670 .

112 ص : لئاسملا ، حیضوت 
زا شیپ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  تسا ، مارح  نآ  نتخیر  دشاب ، هدش  لخاد  زامن  تقو  هچنانچ  دـنکیمن ، ادـیپ  بآ  دزیرب  ار  نآ 

. دیامن تاعارم  ار  طایتحا  نیا  تسا  نکمم  ات  دزیرن و  ار  نآ  مه  زامن  تقو 
دزیرب دراد  هک  ار  یبآ  ای  دنک ، لطاب  ار  دوخ  يوضو  زامن  تقو  ندشلخاد  زا  دعب  رگا  دنکیمن ، ادیپ  بآ  دنادیم  هک  یسک  هلأسم 671 .

. دناوخب ار  زامن  نآ  ياضق  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچ  رگا  تسا ، حیحص  ممیت  اب  شزامن  یلو  هدرک ، تیصعم 

ممیت دراوم  زا  . 2

بآ هب  یـسرتسد  دشکب ، هاچ  زا  بآ  هک  ياهلیـسو  نتـشادن  ای  اهنیا ، دننام  روناج و  دزد و  زا  سرت  ای  يریپ ، هطـساو  هب  رگا  هلأسم 672 .
ار نآ  لمحت  مدرم  هک  دشاب  هتشاد  تقشم  يردق  هب  نآ ، لامعتـسا  ای  بآ  ندرکهیهت  رگا  تسا  نینچمه  و  دنک ، ممیت  دیاب  دشاب ، هتـشادن 

. دننکن
تمیق هچ  رگا  دیامن  هیارک  ای  درخب ، تسا  روبجم  دراد و  مزال  اهنیا  دننام  نامـسیر و  ولد و  هاچ ، زا  بآ  ندیـشک  يارب  رگا  هلأسم 673 .
يردق هب  اهنآ  هیهت  رگا  یلو  دنـشورفب ، شتمیق  ربارب  نیدنچ  هب  ار  بآ  رگا  تسا  نینچمه  و  دنک ، هیهت  دیاب  دشاب  لومعم  ربارب  دـنچ  نآ 

. دیامن هیهت  تسین  بجاو  دراد ، ررض  رادقم  نآ  وا  لاح  هب  تبسن  هک  دهاوخیم  لوپ 
ضرق دناوتیمن  هک  دراد  نامگ  ای  دنادیم  هک  یسک  یلو  دیامن ، ضرق  دیاب  دنک ، ضرق  بآ ، هیهت  يارب  هک  دوش  راچان  رگا  هلأسم 674 .

. دنک ضرق  تسین  بجاو  دهدب ، ار  دوخ 
. دنکب هاچ  بآ  هیهت  يارب  دیاب  درادن ، تقشم  هاچ  ندنک  رگا  هلأسم 675 .

. دنک لوبق  دیاب  دشخبب ، وا  هب  تنم  یب  بآ ، يرادقم  یسک  رگا  هلأسم 676 .

ممیت دراوم  زا  . 3

شـضرم ای  دوش ، ادیپ  وا  رد  یبیع  ای  ضرم  نآ  لامعتـسا  هطـساو  هب  هک  دسرتب  ای  دـسرتب ، دوخ  ناج  رب  بآ  لامعتـسا  زا  رگا  هلأسم 677 .
وضو مرگ  بآ  اب  دیاب  درادن ، ررـض  وا  يارب  مرگ  بآ  رگا  یلو  دیامن  ممیت  دیاب  دوش ، هجلاعم  یتخـس  هب  ای  دنک و  تدش  ای  دشکب ، لوط 

. دنک لسغ  ای  دریگب 
ررض لامتحا  رگا  هکلب  دراد ، ررض  وا  يارب  بآ  هک  دنک  نیقی  تسین  مزال  هلأسم 678 .

113 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دنک ممیت  دیاب  دوش ، ادیپ  وا  يارب  سرت  لامتحا ، نآ  زا  دشاب و  اج  هب  مدرم  رظن  رد  وا  لامتحا  هچنانچ  دهدب ،

. دنک ممیت  دیاب  دراد ، ررض  وا  يارب  بآ  تسا و  مشچ  درد  هب  التبم  هک  یسک  هلأسم 679 .
رگا و  تسا ؛ لطاب  وا  ممیت  درادن ، ررض  شیارب  بآ  هک  دمهفب  زامن  زا  شیپ  دنک و  ممیت  ررض ، سرت  ای  نیقی  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 680 .

، دشاب هتـشذگ  تقو  رگا  و  دناوخب ، لسغ  ای  وضو  اب  ار  زامن  هرابود  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دمهفب ، تقو  نتـشذگ  زا  شیپ  زامن ، زا  دعب 
. درادن اضق 

، هتـشاد ررـض  وا  يارب  بآ  هک  دمهفب  دعب  دریگب و  وضو  ای  دنک  لسغ  هچنانچ  درادن ، ررـض  شیارب  بآ  دنادیم  هک  یـسک  هلأسم 681 .
اب ار  نآ  هرابود  هدناوخ  ار  زامن  رگا  دناوخب و  ار  زامن  و  دیامنب ، مه  ممیت  هدناوخن  ار  زامن  تسا و  تقو  رد  رگا  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب 
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. دیامن اضق  ار  نآ  لسغ  ای  وضو  اب  درادن ، ررض  وا  يارب  بآ  یتروص  رد  هتشذگ  تقو  رگا  و  دناوخب ، ممیت 

ممیت دراوم  زا  . 4

وا اب  هک  یناسک  شقیفر و  ای  وا ، دالوا  لایع و  اـی  وا  دوخ  دـناسرب  لـسغ  اـی  وضو  فرـصم  هب  ار  بآ  رگا  هک  دـسرتب  هاـگره  هلأسم 682 .
ياج هب  دیاب  دراد ، تقـشم  نآ  لمحت  هک  دنوش  هنـشت  يردق  هب  ای  دـنوش ، ضیرم  ای  دـنریمب ، یگنـشت  زا  تفلک  رکون و  دـننام  دـنطوبرم ،
ممیت دهدب و  ناویح  نآ  هب  ار  بآ  دیاب  دوش ، فلت  یگنـشت  زا  تسا ، وا  دوخ  لام  هک  یناویح  دسرتب  رگا  زین  دـیامن و  ممیت  لسغ  وضو و 
. دوش فلت  دهدن  وا  هب  ار  بآ  ناسنا  رگا  هک  دشاب  هنشت  يروط  هب  تسا ، بجاو  وا  ناج  ظفح  هک  یسک  رگا  تسا  نینچمه  و  دیامن ،

دنطوبرم وا  اب  هک  یناـسک  دوخ و  ندـیماشآ  رادـقم  هب  مه  یـسجن  بآ  دراد ، لـسغ  وضو و  يارب  هک  یکاـپ  بآ  زا  ریغ  رگا  هلأسم 683 .
بآ دیاب  دهاوخب ، شناویح  يارب  ار  بآ  هچنانچ  یلو  دناوخب ، زامن  ممیت  اب  دراذـگب و  ندـیماشآ  يارب  ار  كاپ  بآ  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد 

. دهد ماجنا  ار  لسغ  وضو و  كاپ ، بآ  اب  دهدب و  ناویح  نآ  هب  ار  سجن 

ممیت دراوم  زا  . 5

ای ندب  ندیـشکبآ  يارب  دنک ، لسغ  ای  دریگب  وضو  نآ  اب  رگا  هک  دراد  بآ  یمک  تسا و  سجن  شـسابل  ای  ندب  هک  یـسک  هلأسم 684 .
بآ  ار  سابل  ای  ندب  دیاب  دنامیمن ، وا  سابل 

114 ص : لئاسملا ، حیضوت 
ندب اب  دناسرب و  لسغ  ای  وضو  فرـصم  هب  ار  بآ  دیاب  دنک ، ممیت  نآ  رب  هک  دشاب  هتـشادن  يزیچ  رگا  یلو  دناوخب ، زامن  ممیت  اب  دشکب و 

. دناوخب زامن  سجن  سابل  ای 

ممیت دراوم  زا  . 6

زا ریغ  تسا و  یبصغ  شفرظ  ای  بآ  اًلثم  درادن ، يرگید  فرظ  ای  بآ  تسا ، مارح  نآ  لامعتسا  هک  یفرظ  ای  بآ  زا  ریغ  رگا  هلأسم 685 .
. دنک ممیت  لسغ  وضو و  ياج  هب  دیاب  درادن ، يرگید  فرظ  بآ و  نآ ،

ممیت دراومزا  . 7

هراشا

هدـناوخ تقو  زا  دـعب  نآ  زا  يرادـقم  ای  زامن ، مامت  دـنک  لسغ  اـی  دریگب  وضو  رگا  هک  دـشاب  گـنت  يردـق  هب  تقو  هاـگره  هلأسم 686 .
. دنک ممیت  دیاب  دوشیم ،

حیحـص ممیت  اب  وا  زامن  یلو  هدرک  تیـصعم  دشاب ، هتـشادن  لسغ  ای  وضو  تقو  هک  دزادنیب  ریخأت  يردق  هب  ار  زامن  ًادمع  رگا  هلأسم 687 .
. دناوخب ار  زامن  نآ  ياضق  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچ  رگا  تسا ،

. دناوخب زامن  دنک و  ممیت  دیاب  هن ، ای  دنامیم  وا  زامن  يارب  تقو  دنک  لسغ  ای  دریگب  وضو  رگا  دراد  کش  هک  یسک  هلأسم 688 .
ار دوخ  ممیت  هچ  رگا  دورب ، شتـسد  زا  هتـشاد  هک  یبآ  زاـمن  زا  دـعب  هچناـنچ  هدرک ، ممیت  تقو  یگنت  هطـساو  هب  هک  یـسک  هلأسم 689 .

. دیامن ممیت  هرابود  دیاب  دشاب ، ممیت  شاهفیظو  هک  یتروص  رد  دشاب ، هدرکن  لطاب 
، دورب شتـسد  زا  هتـشاد  هک  یبآ  زامن  نیب  رد  دوش و  زامن  لوغـشم  ممیت  اـب  تقو  یگنت  هطـساو  هب  رگا  دراد ، بآ  هک  یـسک  هلأسم 690 .
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. دنک ممیت  هرابود  دعب  ياهزامن  يارب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دشاب ، ممیت  شاهفیظو  هچنانچ 
هماقا و لثم  نآ ، یبحتـسم  ياهراک  نودب  ار  زامن  دنک و  لسغ  ای  دریگب ، وضو  دـناوتیم  هک  دراد  تقو  يردـق  هب  ناسنا  رگا  هلأسم 691 .

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

115 ص : لئاسملا ، حیضوت 

تسا حیحص  اهنآ  هب  ممیت  هک  ییاهزیچ 

زیچ هب  دشاب  نکمم  كاخ  رگا  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  تسا ، حیحـص  گنـس  خولک و  گیر و  كاخ و  هب  ممیت  هلأسم 692 .
. دیامن ممیت  گنس  اب  دشابن ، مه  خولک  هچنانچ  و  خولک ، اب  دشابن ، گیر  رگا  و  گیر ، اب  دشابن ، كاخ  رگا  و  دنکن ، ممیت  رگید 

هب هک  تسا  نآ  طوحا  تسا ، حیحـص  نآ  رب  ممیت  هک  يزیچ  ندوب  اب  و  تسا ، حیحـص  کهآ  گنـس  چـگ و  گنـس  رب  ممیت  هلأسم 693 .
. دنکن ممیت  هتخپ  کهآ  چگ و 

رهاظ رگا  هتسشن  اهنیا  دننام  سابل و  شرف و  رد  هک  يرابغ  درگ و  هب  دیاب  دوشن ، ادیپ  گنـس  خولک و  گیر و  كاخ و  رگا  هلأسم 694 .
نآ و هب  ممیت  نیب  عمج  طایتحا  دزیخیمرب ، درگ  دـننزیم  نآ  هب  تسد  یتقو  یلو  تسین ، رهاظ  اهنآ  راـبغ  درگ و  رگا  دـنک و  ممیت  تسا 

نودب ار  زامن  هک  تسا  نآ  طایتحا  دوشن ، ادیپ  مه  لگ  رگا  دنک و  ممیت  لگ  هب  دیاب  دوشن ، ادیپ  درگ  الـصا  هچنانچ  تسا و  لگ  هب  ممیت 
. دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  ًادعب  تسا  بجاو  یلو  دناوخب  ممیت 

نآ زا  دنک و  کشخ  ار  لگ  دناوتب  رگا  و  تسا ، لطاب  درگ  هب  ممیت  دنک ، هیهت  كاخ  نآ  دننام  شرف و  ندناکت  اب  دناوتب  رگا  هلأسم 695 .
. دشابیم لطاب  لگ  هب  ممیت  دیامن ، هیهت  كاخ 

لسغ ای  دریگب  وضو  نآ  اب  دنک و  بآ  ار  نآ  دیاب  تسا ، نکمم  هچنانچ  دشاب ، هتشاد  خی  ای  فرب  رگا  درادن  بآ  هک  یـسک  هلأسم 696 .
لـسغ ای  وضو  ياضعا  خی ، ای  فرب  اب  هک  تسا  نآ  طایتحا  درادن ، تسا  حیحـص  نآ  هب  ممیت  هک  مه  يزیچ  تسین و  نکمم  رگا  و  دیامن ،
. دنک اضق  دیاب  هدناوخ  هک  ار  يزامن  تروص  ود  ره  رد  یلو  دیامن ، ممیت  فرب  ای  خی  هب  تسین  نکمم  مه  نیا  رگا  و  دنک ، كانمن  ار 

رگا یلو  درک ، ممیت  نآ  هب  ناوتیمن  دوش ، طولخم  تسا - لطاب  نآ  هب  ممیت  هک  هاک - دـننام  يزیچ ، اـب  گـیر  كاـخ و  رگا  هلأسم 697 .
. تسا حیحص  گیر  كاخ و  نآ  هب  ممیت  دوش ، باسح  هتفرنیب  زا  گیر  ای  كاخ  رد  هک  دشاب  مک  يردق  هب  زیچ  نآ 

. دیامن هیهت  نآ  دننام  ندیرخ و  هب  دیاب  تسا ، نکمم  هچنانچ  دنک ، ممیت  نآ  رب  هک  درادن  يزیچ  رگا  هلأسم 698 .
ندوب  اب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و  تسا ، حیحص  یلگ  راوید  هب  ممیت  هلأسم 699 .

116 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دنکن ممیت  كانمن  كاخ  ای  نیمز  هب  کشخ ، كاخ  ای  نیمز 

هک تسا  نآ  طایتحا  درادن ، تسا  حیحص  نآ  هب  ممیت  هک  یکاپ  زیچ  رگا  و  دشاب ، كاپ  دیاب  دنکیم ، ممیت  نآ  رب  هک  يزیچ  هلأسم 700 .
. دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  دعب  تسا  بجاو  یلو  دناوخب ، ممیتیب  ار  زامن 

ار ییاهزامن  هدوب ، لطاب  نآ  هب  ممیت  دمهفب  دعب  دیامن ، ممیت  نآ  هب  تسا و  حیحص  يزیچ  هب  ممیت  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  هلأسم 701 .
. دناوخب هرابود  دیاب  هدناوخ ، ممیت  نآ  اب  هک 

لام هک  ار  یکاخ  ای  دنک ، ممیت  یبصغ  كاخ  رب  رگا  سپ  دشابن . یبصغ  دیاب  زیچ  نآ  ناکم  دـنکیم ، ممیت  نآ  رب  هک  يزیچ  هلأسم 702 .
. تسا لطاب  دنک ، ممیت  نآ  رب  دراذگب و  يرگید  کلم  رد  هزاجایب  تسا  وا  دوخ 

دوش يرگید  کلم  لخاد  هزاجایب  و  دنزب ، نیمز  هب  ار  اهتسد  دوخ ، کلم  رد  رگا  سپ  تسا . لطاب  یبصغ  ياضف  رد  ممیت  هلأسم 703 .
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. تسا لطاب  دشکب  یناشیپ  هب  ار  اهتسد  و 
دنادـب ناسنا  هک  تسا  لطاب  یتروص  رد  تسا ، یبصغ  کلم  رد  هک  يزیچ  رب  اـی  یبصغ ، ياـضف  رد  اـی  یبصغ ، زیچ  هب  ممیت  هلأسم 704 .

دنک و بصغ  شدوخ  ار  يزیچ  رگا  یلو  تسا ، حیحـص  ممیت  دشاب ، هدرک  شومارف  ای  دنادن  هچنانچ  دنک و  ممیت  ًادـمع  و  تسا ، بصغ 
ممیت نآ  رب  هک  ار  يزیچ  هدرک و  بصغ  هک  دنک  شومارف  دیامن و  بصغ  ار  یکلم  ای  دنک ، ممیت  نآ  رب  هدرک و  بصغ  هک  دـنک  شومارف 

. تسا لطاب  دیامن ، ممیت  کلم  نآ  ياضف  رد  ای  دراذگب ، کلم  نآ  رد  دنکیم 
. دناوخب زامن  ممیت  اب  دیاب  تسا ، یبصغ  اجنآ  كاخ  بآ و  رگا  تسا ، سبح  یبصغ  ياج  رد  هک  یسک  هلأسم 705 .

بحتسم نآ ، رب  تسد  ندز  زا  دعب  و  دنامب ، تسد  هب  هک  دشاب  هتـشاد  يدرگ  دنکیم ، ممیت  نآ  رب  هک  يزیچ  تسا  بحتـسم  هلأسم 706 .
. دزیرب نآ  درگ  هک  دناکتب  ار  تسد  تسا 

ار نآ  يور  کمن  رگا  و  تسا ، هورکم  هتفرگن ، ار  نآ  يور  کمن  هک  يرازهروش  نیمز  هداج و  كاخ  دوگ و  نیمز  هب  ممیت  هلأسم 707 .
. تسا لطاب  دشاب ، هتفرگ 

117 ص : لئاسملا ، حیضوت 

وضو زا  لدب  ممیت 

: تسا بجاو  زیچ  راهچ  وضو  زا  لدب  ممیت  رد  هلأسم 708 .
. تین لوا 

. تسا حیحص  نآ  هب  ممیت  هک  يزیچ  رب  مه  اب  تسد  ود  فک  ندز  مود 
ًاطایتحا ینیب و  يالاب  اهوربا و  ات  دـیوریم ، رـس  يوم  هک  ییاج  زا  نآ ، فرط  ود  یناشیپ و  مامت  هب  تسد  ود  ره  فک  مامت  ندیـشک  موس 

. دوش هدیشک  مه  اهوربا  يور  اهتسد  دیاب 
تـسد تشپ  مامت  هب  تسار  تسد  فک  مامت  ندیـشک  نآ  زا  دـعب  و  تسار ، تسد  تشپ  مامت  هب  پچ  تسد  فک  مامت  ندیـشک  مراهچ 

. پچ

لسغ زا  لدب  ممیت 

هراشا

برـض ود  اب  ار  لسغ  زا  لدـب  ممیت  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  تسا ، وضو  زا  لدـب  ممیت  لثم  لـسغ ، زا  لدـب  ممیت  هلأسم 709 .
تـشپ هب  دـنزب و  نیمز  هب  ار  اهتسد  رگید  هبترم  و  دـشکب ، یناشیپ  هب  دـنزب و  نیمز  هب  ار  اهتسد  هبترم  کی  هک  وحن  نیا  هب  دـهد  ماجنا 

کی دروآ ؛ اج  هب  ریز  بیترت  هب  لسغزا  لدب  هچ  دـشاب ، وضو  زا  لدـب  هچ  ار ؛ ممیت  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هکلب  دـشکب ، اهتسد 
. دیامن حسم  ار  اهتسد  تشپ  دنزب و  نیمز  هب  رگید  هبترم  کی  و  دشکب ، اهتسد  تشپ  یناشیپ و  هب  دنزب و  نیمز  هب  ار  اهتسد  هبترم 

ممیت ماکحا 

ای دنادن ، ار  هلأسم  ای  دنکن ، حسم  ًادـمع  هچ  تسا ؛ لطاب  ممیت  دـنکن  حـسم  مه  ار  اهتسد  تشپ  یناشیپ و  زا  يرـصتخم  رگا  هلأسم 710 .
. تسا یفاک  هدش  حسم  تسد  تشپ  یناشیپ و  مامت  دنیوگب  هک  ردق  نیمه  و  تسین ، مزال  مه  دایز  تقد  یلو  دشاب ، هدرک  شومارف 

نیب حـسم  یلو  دـیامن ، حـسم  مه  ار  چـم  زا  رتالاب  يرادـقم  دـیاب  هدرک ، حـسم  ار  تسد  تشپ  ماـمت  دـنک  نیقی  هک  نآ  يارب  هلأسم 711 .
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. تسین مزال  ناتشگنا 
اج هب  مه  رـس  تشپ  دیاب  ار  نآ  ياهراک  دـیامن و  حـسم  نییاپ  هب  الاب  زا  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  ار  اهتسد  تشپ  یناشیپ و  هلأسم 712 .

. تسا لطاب  دنکیم ، ممیت  دنیوگن  هک  دهد  هلصاف  يردق  هب  اهنآ  نیب  رگا  و  دروآ ،
118 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ار لسغ  نآ  دیاب  دشاب ، لسغ  زا  لدب  رگا  و  وضو ، زا  لدب  ای  تسا ، لسغ  زا  لدـب  وا  ممیت  هک  دـنک  نیعم  دـیاب  تین  عقوم  رد  هلأسم 713 .
ممیت رد  اًلثم  ای  دنک ، تین  وضو  زا  لدـب  لسغ ، زا  لدـب  ياج  هب  ای  لسغ  زا  لدـب  وضو ، زا  لدـب  ياج  هب  ًاهابتـشا  هچنانچ  و  دـیامن ، نیعم 

. تسا لطاب  ممیت  دیامن ، تیم  سم  لسغ  زا  لدب  ممیت  تین  تبانج ، لسغ  زا  لدب 
ار نآ  دناوتن  دشاب و  سجن  تسد  فک  رگا  و  دشاب ، كاپ  اهنآ  تشپ  اهتسد و  فک  یناشیپ و  دـیاب  ممیت  رد  طایتحا  ربانب  هلأسم 714 .
هک يزیچ  هب  ار  تسد  تشپ  ینعی  تسد ، تشپ  اب  یکی  تسد و  فک  اب  یکی  دنک ؛ ممیت  ود  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دـشکب ، بآ 

. دشکب اهتسد  تشپ  یناشیپ و  هب  و  دنزب ، تسا  حیحص  نآ  هب  ممیت 
اًلثم دـشاب ، یعنام  اهنآ  فک  ای  اهتسد  تشپ  ای  یناشیپ  رد  رگا  و  دروآ ، نوریب  تسد  زا  ار  رتشگنا  ممیت ، يارب  دـیاب  ناسنا  هلأسم 715 .

. دیامن فرطرب  دشاب  هدیبسچ  اهنآ  هب  يزیچ 
يور ار  تسد  دیاب  دنک ، زاب  دناوتیمن  هتـسب  نآ  رب  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  هچراپ  و  تسا ، مخز  اهتسد  تشپ  ای  یناشیپ  رگا  هلأسم 716 .

هب هچراپ  نامه  اب  ار  تسد  دیاب  دنک ، زاب  دناوتن  هتـسب  نآ  رب  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  هچراپ  دشاب و  مخز  تسد  فک  رگا  زین  و  دـشکب ، نآ 
. دشکب اهتسد  تشپ  یناشیپ و  هب  و  دنزب ، تسا  حیحص  نآ  هب  ممیت  هک  يزیچ 

بقع ار  نآ  دیاب  دشاب ، هدمآ  یناشیپ  يور  رـس  يوم  رگا  یلو  درادن ، لاکـشا  دشاب ، هتـشاد  وم  اهتسد  تشپ  یناشیپ و  رگا  هلأسم 717 .
. دنزب

اج هب  مدرم  رظن  رد  وا  لامتحا  هچنانچ  تسه ، یعنام  اهتسد  تشپ  ای  اهتسد ، فک  ای  یناـشیپ ، رد  هک  دـهد  لاـمتحا  رگا  هلأسم 718 .
. تسین یعنام  هک  دنک  ادیپ  نانیمطا  ای  نیقی  ات  دیامن  وجتسج  دیاب  دشاب ،

وا دوخ  تسد  اب  ار  وا  دیاب  دوشیم ، بیان  هک  یـسک  و  دریگب ، بیان  دـیاب  دـنک ، ممیت  دـناوتیمن  تسا و  ممیت  وا  هفیظو  رگا  هلأسم 719 .
ياهتسد تشپ  یناشیپ و  هب  و  دنزب ، تسا  حیحـص  نآ  هب  ممیت  هک  يزیچ  هب  ار  دوخ  تسد  بیان ، دیاب  دشابن ، نکمم  رگا  و  دـهد ، ممیت 

. دشکب وا 
هچنآ اب  ار  تمسق  نآ  دیاب  هتشذگن ، نآ  لحم  زا  رگا  هن ، ای  هدرک  شومارف  ار  نآ  زا  یتمـسق  هک  دنک  کش  ممیت  نیب  رد  رگا  هلأسم 720 .

. دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  هتشذگ ، نآ  لحم  زا  رگا  و  دروآ ، اج  هب  تسا  نآ  زا  دعب 
119 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. تسا حیحص  ممیت  هن ، ای  تسا  هدرک  ممیت  تسرد  هک  دنک  کش  پچ  تسد  حسم  زا  دعب  رگا  هلأسم 721 .
ای رگید  بجاو  راـک  يارب  رگا  یلو  دـنک ، ممیت  زاـمن  يارب  زاـمن  تقو  زا  شیپ  دـناوتیمن  تسا ، ممیت  شاهفیظو  هـک  یـسک  هلأسم 722 .

. دناوخب زامن  ممیت  نامه  اب  دناوتیم  دشاب ، یقاب  وا  رذع  زامن  تقو  ات  دنک و  ممیت  یبحتسم 
زامن ممیت  اـب  دـناوتیم  تقو  تعـسو  رد  دـنامیم ، یقاـب  وا  رذـع  تقو  رخآ  اـت  دـنادب  رگا  تسا ، ممیت  شاهفیظو  هک  یـسک  هلأسم 723 .

، دناوخب زامن  لسغ  ای  وضو  اب  و  دنک ، ربص  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  دوشیم ، فرط  رب  وا  رذع  تقو  رخآ  ات  هک  دنادب  رگا  یلو  دناوخب ،
اب تقو  یگنت  رد  ای  دـناوخب  زامن  لسغ  ای  وضو  اب  و  دـنک ، ربص  مزال  طایتحا  رباـنب  زین  دوشیم ، فرطرب  شرذـع  هک  دراد  دـیما  رگا  هکلب 

. دناوخب زامن  ممیت 
ياهزامن دناوتیم  دوش ، فرطرب  يدوز  هب  شرذـع  هک  دـهدن  لامتحا  رگا  دـنک ، لسغ  ای  دریگب  وضو  دـناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 724 .
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. دراد لاکشا  وا  يارب  اضق  زامن  ندناوخ  دوشیم ، فرطرب  وا  رذع  يدوز  هب  دهد  لامتحا  رگا  یلو  دناوخب ، ممیت  اب  ار  دوخ  ياضق 
نیعم تقو  زورهنابـش  ياههلفان  لثم  هک  ار  یبحتـسم  ياهزامن  تسا  زیاج  دـنک ، لـسغ  اـی  دریگب  وضو  دـناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 725 .

رخآ رد  ار  اهنآ  هک  تسا  نیا  طایتحا  دوشیم ، فرط  رب  وا  رذع  اهنآ  تقو  رخآ  ات  هک  دهدیم  لامتحا  رگا  یلو  دناوخب ، ممیت  اب  دراد ،
. دروایب اج  هب  تقو 

ثدـح ممیت ، لـسغ و  زا  دـعب  رگا  تسا ، وا  تشپ  رد  یتحارج  اًـلثم  دـیامن ، ممیت  ياهریبج و  لـسغ  دـیاب  ًاـطایتحا  هک  یـسک  هلأسم 726 .
. تسا یفاک  وضو  و  تسین ، بجاو  لسغ  زا  لدب  ممیت  تسا  یقاب  شرذع  ات  دعب  ياهزامن  يارب  دنک ، لوب  اًلثم  دنز ، رس  وا  زا  يرغصا 

. دوشیم لطاب  وا  ممیت  رذع ، ندشفرطرب  زا  دعب  دنک ، ممیت  يرگید  رذع  ای  بآ  نتشادن  هطساو  هب  رگا  هلأسم 727 .
ممیت دیامنیم ، لطاب  ار  لسغ  هک  ییاهزیچ  و  دنکیم ، لطاب  مه  ار  وضو  زا  لدـب  ممیت  دـنکیم ، لطاب  ار  وضو  هک  ییاهزیچ  هلأسم 728 .

. دیامنیم لطاب  مه  ار  لسغ  زا  لدب 
هب  دناوتیم  دشاب ، بجاو  وا  رب  لسغ  دنچ  رگا  دنک ، لسغ  دناوتیمن  هک  یسک  هلأسم 729 .

120 ص : لئاسملا ، حیضوت 
، درک ممیت  تبانج  لسغ  زا  لدب  رگا  یلو  دیامنب ؛ ممیت  کی  یلـسغ  ره  زا  لدب  هک  تسا  نآ  رتهب  و  دـنک ، ممیت  کی  همه ، زا  لدـب  دـصق 

. ًاءاجر رگم  دنکن  ممیت  لاسغا  ریاس  زا  لدب  رگید 
ممیت لسغ  زا  لدب  دیاب  دهد ، ماجنا  تسا  بجاو  لسغ  نآ  يارب  هک  ار  یلمع  دهاوخب  رگا  دـنک ، لسغ  دـناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 730 .

. دیامن ممیت  وضو  زا  لدب  دیاب  دهد ، ماجنا  تسا  بجاو  وضو  نآ  يارب  هک  ار  یلمع  دهاوخب  دریگب و  وضو  دناوتن  رگا  و  دیامن ،
وـضو دیاب  دنک ، ممیت  رگید  ياهلسغ  زا  لدب  رگا  یلو  دریگب ، وضو  زامن  يارب  دـیابن  دـنک ، ممیت  تبانج  لسغ  زا  لدـب  رگا  هلأسم 731 .

. دیامنب وضو  زا  لدب  مه  يرگید  ممیت  دیاب  دریگب ، وضو  دناوتن  رگا  و  دریگب ،
دناوتن دعب  ياهزامن  يارب  هچنانچ  دیآ ، شیپ  وا  يارب  دنکیم  لطاب  ار  وضو  هک  يراک  دعب  و  دـنک ، ممیت  لسغ  زا  لدـب  رگا  هلأسم 732 .

زا لدب  یکی  دنک ؛ ممیت  ود  دریگب ، وضو  دناوتیمن  رگا  و  دیامن ، ممیت  لسغ ، زا  لدب  بجاو  طایتحا  ربانب  و  دریگب ، وضو  دیاب  دنک ، لسغ 
وا فیلکت  هچنآ  هک  نیا  دصق  هب  دیامن  ممیت  کی  هچنانچ  هدوب ، تبانج  لسغ  زا  لدـب  وا  ممیت  رگا  یلو  وضو ، زا  لدـب  يرگید  و  لسغ ،

. تسا یفاک  دشاب ، هداد  ماجنا  تسا 
نآ بحتـسم  طایتحا  دـنک ، ممیت  لسغ  زا  لدـب  وضو و  زا  لدـب  زامن ، ندـناوخ  يارب  اًلثم  یلمع ، ماجنا  يارب  دـیاب  هک  یـسک  هلأسم 733 .
زا لدب  تین  هب  وضو  زا  لدب  تین  لوا ، ممیت  رد  رگا  یلو  دیامنب ، دهد  ماجنا  ار  لمع  نآ  دناوتب  هک  نیا  دصق  هب  مه  یموس  ممیت  هک  تسا 

. تسین مزال  موس  ممیت  دروآ ، اج  هب  دشاب  هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  هک  نیا  دصق  هب  ار  مود  ممیت  و  دیامن ، لسغ 
ای وضو  اب  دیاب  هک  ار  ییاهراک  تسا ، یقاب  وا  رذـع  ممیت و  ات  دـنک ، ممیت  يراک  يارب  رگا  تسا ، ممیت  شاهفیظو  هک  یـسک  هلأسم 734 .

طقف هدرک ، ممیت  ندیباوخ  ای  تیم  زامن  يارب  بآ  نتـشاد  اب  ای  هدوب ، تقو  یگنت  شرذع  رگا  یلو  دروآ ، اج  هب  دناوتیم  داد  ماجنا  لسغ 
. دهد ماجنا  دناوتیم  هدومن  ممیت  نآ  يارب  هک  ار  يراک 

: دناوخب هرابود  هدناوخ  ممیت  اب  ناسنا  هک  ار  ییاهزامن  تسا  بحتسم  دروم  دنچ  رد  هلأسم 735 .
زامن ممیت  اب  و  هدرک ، بنج  ار  دوخ  ًادمع  و  هتشاد ، سرت  بآ  لامعتسا  زا  هک  نآ  لوا 

121 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. تسا هدناوخ 

. تسا هدناوخ  زامن  ممیت  اب  و  هدرک ، بنج  ار  دوخ  ًادمع  و  دنکیمن ، ادیپ  بآ  هک  هتشاد  نامگ  ای  هتسنادیم  هک  نآ  مود 
ادـیپ بآ  درکیم ، وجتـسج  رگا  هک  دـمهفب  دـعب  و  دـناوخب ، زاـمن  ممیت  اـب  دورن و  بآ  يوجتـسج  رد  ًادـمع  تقو ، رخآ  اـت  هک  نآ  موس 
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. دشیم
. تسا هدناوخ  زامن  ممیت  اب  تقو  رخآ  رد  و  هتخادنا ، ریخأت  ار  زامن  ًادمع  هک  نآ  مراهچ 

. تسا هتخیر  هتشاد  هک  ار  یبآ  و  دوشیمن ، ادیپ  بآ  هک  هتشاد  نامگ  ای  هتسنادیم  هک  نآ  مجنپ 
122 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* زامن ماکحا  * 

هراشا

، دوشن هتفریذـپ  رگا  و  دوشیم ، لوبق  مه  رگید  ياهتدابع  دوش ، ملاـع  دـنوادخ  هاـگرد  لوبق  رگا  هک  تسا  ینید  لاـمعا  نیرتمهم  زاـمن 
، دنامیمن شندب  رد  كرچ  دنک ، وشتسش  یبآ  رهن  رد  تبون  جنپ  يزورهنابش  ناسنا  رگا  هک  روطنامه  و  دوشیمن ؛ لوبق  مه  رگید  لامعا 
ار زامن  هک  یـسک  و  دـناوخب ، تقو  لوا  رد  ار  زامن  ناسنا  هک  تسا  راوازـس  و  دـنکیم ، كاپ  ناهانگ  زا  ار  ناسنا  مه  هناگجـنپ  ياـهزامن 

. دناوخیمن زامن  هک  تسا  یسک  دننام  درامش ، کبس  تسپ و 
يزور تسا . ترخآ  باذع  راوازـس  درامـش ، کبـس  ار  نآ  و  دهدن ، تیمها  زامن  هب  هک  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 

رگا دندومرف : ترضح  درواین . اج  هب  اًلماک  ار  شدوجس  عوکر و  و  دش ، زامن  لوغشم  دراو و  يدرم  دنتشاد . فیرشت  دجـسم  رد  ترـضح 
هلجع و اب  هک  دـشاب  بظاوم  دـیاب  ناسنا  سپ  تسا . هتفرن  اـیند  زا  نم  نید  هب  دورب ، اـیند  زا  تسا  روط  نیا  شزاـمن  هک  یلاـح  رد  درم  نیا 
، دیوگیم نخـس  یـسک  هچ  اب  هک  دشاب  هجوتم  و  دشاب ، راقو  عوشخ و  عوضخ و  اب  ادخ و  دای  هب  زامن  لاح  رد  و  دناوخن ، زامن  یگدزباتش 

رد ار  دوخ  و 
123 ص : لئاسملا ، حیضوت 

دوخ زا  دـنک ، هجوت  بلطم  نیا  هب  اًلماک  زامن  عقوم  رد  ناسنا  رگا  و  دـنیبب ، زیچان  تسپ و  رایـسب  ملاع ، دـنوادخ  یگرزب  تمظع و  لـباقم 
. دندشن هجوتم  ترضح  نآ  و  دندیشک ، نوریب  مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  كرابم  ياپ  زا  ار  ریت  زامن  لاح  رد  هک  نانچ  دوشیم ، ربخیب 

ندیماشآ مارح ، ندروخ  تبیغ ، ربک ، دسح ، دننام  تسا ، زامن  ندشلوبق  عنام  هک  یناهانگ  و  دیامن ، رافغتـسا  هبوت و  رازگزامن  دـیاب  زین  و 
هب دنکیم  مک  ار  زامن  باوث  هک  ییاهراک  تسا  راوازس  نینچمه  و  دنک ، كرت  ار  یتیصعم  ره  هکلب  تاکز ، سمخ و  ندادن  تارکـسم و 
هک ییاهراک  زین  و  دـنکن ، هاگن  نامـسآ  هب  زامن  عقوم  رد  و  دتـسیان ، زامن  هب  لوب  زا  يراددوخ  یگدولآباوخ و  لاح  رد  اًلثم  درواین ، اـج 

ار دوخ  و  دـنک ، كاوسم  هناش و  و  دـشوپب ، هزیکاپ  سابل  و  دـنک ، تسد  هب  قیقع  يرتشگنا  اًلثم  دروآ ، اج  هب  دـنکیم  داـیز  ار  زاـمن  باوث 
. دیامن وبشوخ 

بجاو ياهزامن  * 

هراشا

: تسا شش  بجاو  ياهزامن 
. هیموی زامن  لوا 
. تایآ زامن  مود 
. تیم زامن  موس 
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. هبعک هناخ  بجاو  فاوط  زامن  مراهچ 
. تسا بجاو  رتگرزب  رسپ  رب  هک  ردام  ردپ و  ياضق  زامن  مجنپ 

. دوشیم بجاو  دهع  مسق و  رذن و  هراجا و  هطساو  هب  هک  يزامن  مشش 

هیموی بجاو  ياهزامن 

زامن و  تعکر ، ود  حبص  تعکر ، راهچ  اشع  تعکر ، هس  برغم  تعکر ، راهچ  مادک  ره  رـصع ، رهظ و  تسا ؛ جنپ  هیموی  بجاو  ياهزامن 
. تسا هنازور  ياهزامن  زا  مه  هعمج 

. دناوخ تعکر  ود  دوشیم ، هتفگ  هک  یطیارش  اب  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  دیاب  رفس  رد  هلأسم 736 .
124 ص : لئاسملا ، حیضوت 

رصع رهظ و  زامن  تقو 

هب نآ  هیاس  دیآیم ، نوریب  دیشروخ  هک  حبص  دننک ، بصن  راومه  نیمز  رد  يدومع  روط  هب  ار  نآ  دننام  يزیچ  ای  بوچ  رگا  هلأسم 737 .
یمک هجرد  نیرخآ  هب  یعرـش 1 ] رهظ  لوا  رد  ام  ياهرهـش  رد  و  دوشیم ، مک  هیاس  نیا  دیآ ، الاب  باتفآ  هچ  ره  و  دتفایم ، برغم  فرط 

. دوـشیم رتداـیز  هیاـس  دوریم ، برغم  هب  ور  دیـشروخ  هچ  ره  و  ددرگیمرب ، قرـشم  فرط  هـب  نآ  هیاـس  تشذـگ  هـک  رهظ  و  دـسریم ،
رد یلو  تسا ، هدش  یعرش  رهظ  دوشیم  مولعم  تشاذگ ، ندش  دایز  هب  ور  هبترم  ود  و  دیـسر ، یمک  هجرد  نیرخآ  هب  هیاس  یتقو  نیاربانب 
رهظ دوشیم  مولعم  دـش ، ادـیپ  هرابود  هیاس  هک  نآ  زا  دـعب  دوریم ، نیب  زا  یلک  هب  هیاس  رهظ  عقوم  یهاگ  هک  هکم  لـثم  اهرهـش ، یـضعب 

. تسا هدش 
. دنیوگ صخاش  دنربیم ، ورف  نیمز  هب  رهظ  ندرکنیعم  يارب  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  بوچ  هلأسم 738 .

رهظ لوا  زا  رهظ  زامن  صوصخم  تقو  دـنراد ؛ یکرتشم  صوصخم و  تقو  مادـک  ره  رـصع  رهظ و  زاـمن  روهـشم ، لوق  رباـنب  هلأسم 739 .
لطاب شزامن  دناوخب ، تقو  نیا  رد  ار  رصع  زامن  مامت  ًاوهس  یسک  رگا  هک  درذگب ، رهظ  زامن  ندناوخ  هزادنا  هب  رهظ  زا  هک  یتقو  ات  تسا 
برغم هب  تقو  رـصع  زامن  ندـناوخ  هزادـنا  هب  هک  تسا  یعقوم  رـصع ، زامن  صوصخم  تقو  و  تسا ، طایتحا  اب  قفاوم  لوق ، نیا  و  تسا ،

صوصخم تقو  نیب  و  دناوخب ، ار  رصع  زامن  دیاب  و  هدش ، اضق  وا  رهظ  زامن  دناوخن ، ار  رهظ  زامن  عقوم  نیا  ات  یـسک  رگا  هک  دشاب ، هدنام 
رصع زامن  مامت  ًاهابتشا  تقو  نیا  رد  یسک  رگا  هک  تسا ، رصع  زامن  رهظ و  زامن  كرتشم  تقو  رصع ، زامن  صوصخم  تقو  و  رهظ ، زامن 

. دروآ اج  هب  نآ  زا  دعب  ار  رهظ  زامن  دیاب  و  تسا ، حیحص  شزامن  دناوخب ، رهظ  زامن  زا  شیپ  ار 
تقو رد  هچنانچ  تسا ، هدرک  هابتـشا  دمهفب  زامن  نیب  رد  دوش و  رـصع  زامن  لوغـشم  ًاوهـس  رهظ ، زامن  ندناوخ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 740 .

مناوخیم  دعب  هچنآ  ملوغشم و  ار  هچنآ  ماهدناوخ و  لاح  ات  هچنآ  هک  دنک  تین  ینعی  دنادرگرب ، رهظ  زامن  هب  ار  تین  دیاب  دشاب ، كرتشم 

125 ص : لئاسملا ، حیضوت 
طایتحا ربانب  دـشاب ، رهظ  هب  صوصخم  تقو  رد  رگا  و  دـناوخب ، ار  رـصع  زامن  درک ، مامت  ار  زامن  هک  نآ  زا  دـعب  و  دـشاب ، رهظ  زاـمن  همه 

. دروآ اج  هب  بیترت  هب  ار  زامن  ود  ره  دعب  دنک ، مامت  ار  زامن  و  دنادرگرب ، رهظ  زامن  هب  ار  تین 
یلو دـناوخب ، هعمج  زامن  تعکر  ود  رهظ  زامن  ياج  هب  هعمج  زور  رد  ناسنا  تسا  بجاو  مالـسلا  هیلع  ماما  روضح  ناـمز  رد  هلأسم 741 .

. دناوخب مه  ار  رهظ  زامن  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دناوخب ، هعمج  زامن  یسک  رگا  تبیغ  نامز  رد 
ثدح و زا  تراهط  لیـصحت  نآ - طیارـش  اب  ار  هعمج  زامن  دناوتب  فلکم  هک  يرادـقم  ات  تسا  رهظ  لوا  زا  هعمج  زامن  تقو  هلأسم 742 .
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. دروآ اج  هب  عامتجا - رد  روضح  ثبخ و 

اشع برغم و  زامن  تقو 

. درذگب ناسنا  رس  يالاب  زا  دوشیم - ادیپ  باتفآ  بورغ  زا  دعب  هک  قرشم - فرط  یخرس  هک  تسا  یعقوم  برغم  هلأسم 743 .
: دنراد یکرتشم  صوصخم و  تقو  روهشم  لوق  ربانب  مادک  ره  اشع  برغم و  زامن  هلأسم 744 .

اًلثم یـسک  رگا  هک  درذـگب ، زامن  تعکر  هس  ندـناوخ  هزادـنا  هب  برغم  زا  هک  یتقو  اـت  تسا  برغم  لوا  زا  برغم  زاـمن  صوصخم  تقو 
هک تسا  یعقوم  اشع  زامن  صوصخم  تقو  و  تسا ؛ لطاب  زامن  طایتحا  ربانب  دناوخب ، تقو  نیا  رد  ًاوهـس  ار  اشع  زامن  مامت  دـشاب و  رفاسم 
نآ زا  دعب  و  اشع ، زامن  دیاب  هدناوخن ، ار  برغم  زامن  عقوم  نیا  ات  یـسک  رگا  هک  دشاب ، هدنام  بش  فصن  هب  اشع  زامن  ندـناوخ  هزادـنا  هب 
رگا هک  تسا ، اشع  برغم و  زامن  كرتشم  تقو  اشع ، زامن  صوصخم  تقو  برغم و  زامن  صوصخم  تقو  نیب  و  دـناوخب ، ار  برغم  زامن 
زامن دـیاب  و  تسا ، حیحـص  شزامن  دوش ، تفتلم  زامن  زا  دـعب  و  دـناوخب ، برغم  زامن  زا  شیپ  ار  اشع  زامن  هابتـشا  هب  تقو  نیا  رد  یـسک 

. دروآ اج  هب  نآ  زا  دعب  ار  برغم 
هزادـنا هب  رگا  اًـلثم  دـنکیم ، قرف  صاخـشا  يارب  دـش - هتفگ  شیپ  هلأـسم  رد  نآ  ینعم  هـک  كرتـشم - صوـصخم و  تـقو  هلأسم 745 .

كرتـشم تقو  لـخاد  و  هدـش ، ماـمت  تسا  رفاـسم  هک  یـسک  رهظ  زاـمن  صوصخم  تقو  درذـگب ، رهظ  لوا  زا  زاـمن  تعکر  ود  ندـناوخ 
. درذگب زامن  تعکر  راهچ  ندناوخ  هزادنا  هب  دیاب  تسین ، رفاسم  هک  یسک  يارب  یلو  دوشیم ،

126 ص : لئاسملا ، حیضوت 
هچنآ مامت  هچنانچ  هدرک ، هابتشا  هک  دمهفب  زامن  نیب  رد  و  دوش ، اشع  زامن  لوغشم  ًاوهـس  برغم ، زامن  ندناوخ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 746 .

ار زامن  و  دنادرگرب ، برغم  زامن  هب  ار  تین  دیاب  تسا ، هتفرن  مراهچ  عوکر  هب  هدناوخ و  كرتشم  تقو  رد  ار  نآ  زا  يرادقم  ای  هدـناوخ  ار 
و دـناوخب ، ار  برغم  زامن  دـعب  و  دـنک ، مامت  ار  زامن  دـیاب  هتفر ، مراهچ  تعکر  عوکر  هب  رگا  و  دـناوخب ؛ ار  اشع  زامن  دـعب  و  دـنک ، ماـمت 

برغم زامن  صوصخم  تقو  رد  هدـناوخ ، ار  هچنآ  مامت  رگا  اما  دـیامن ، هداعا  ار  اشع  زامن  برغم ، زامن  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا 
زامن هرابود  و  دنک ، مامت  ار  زامن  و  دنادرگرب ، برغم  زامن  هب  ار  تین  ًاطایتحا  دیایب ، شدای  مراهچ  تعکر  عوکر  زا  شیپ  و  دشاب ، هدـناوخ 

. دناوخب ار  اشع  زامن  نآ  زا  دعب  و  برغم ،
لوا ات  هن  طایتحا - ربانب  درک - باسح  حبـص  ناذا  ات  بورغ  لوا  زا  دـیاب  ار  بش  و  تسا ، بش  فصن  اـشع ، زاـمن  تقو  رخآ  هلأسم 747 .

« حبص عولط  ات  بورغ  لوا  زا   » بش فصن  هب  اشع  زامن  ندناوخ  هزادنا  هب  هک  یعقوم  ات  دشاب  هدناوخن  ار  برغم  زامن  رگا  یلو  [ 2 .] باتفآ
و دیامن ؛ هداعا  ار  اشع  و  دناوخب ، ار  برغم  زامن  همذلا  یف  ام  دصق  هب  دعب  دناوخب و  ار  اشع  زامن  هک  تسا  نیا  طایتحا  دشاب ، هدنامن  رتشیب 
ار اشع  زامن  دشاب ، هدـنامن  رتشیب  باتفآ » عولط  ات  بورغ  لوا  زا   » بش فصن  هب  اشع  زامن  هزادـنا  هب  ات  دـشاب  هدـناوخن  ار  برغم  زامن  رگا 

. دیامن اضق  ار  اشع  برغم و  زامن  دعب  و  دناوخب ، ادا  دصق  هب  ًاءاجر 
لبق ات  دیاب  بجاو ، طایتحا  ربانب  دناوخن ، بش  فصن  ات  ار  اشع  زامن  ای  برغم  زامن  يرذع ، هطساو  هب  ای  تیصعم  يور  زا  رگا  هلأسم 748 .

. دروآ اج  هب  دنک  اضق  ادا و  تین  هک  نیا  نودب  حبص  ناذا  زا 

حبص زامن  تقو 

هدیفس نآ  هک  یعقوم  دنیوگ ، لوا  رجف  ار  نآ  هک  دنکیم  تکرح  الاب  هب  ور  ياهدیفس  قرـشم ، فرط  زا  حبـص  ناذا  کیدزن  هلأسم 749 .
. دیآیم نوریب  باتفآ  هک  تسا  یعقوم  حبص  زامن  تقو  رخآ  و  تسا ، حبص  زامن  تقو  لوا  و  مود ، رجف  دش  نهپ 
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زامن تقو  ماکحا 

يوگناذا ای  تسا ، هدـش  لخاد  تقو  دـیامن  لصاح  نانیمطا  اـی  دـنک ، نیقی  هک  دوش  زاـمن  لوغـشم  دـناوتیم  ناـسنا  یعقوم  هلأسم 750 .
. دنهد ربخ  تقو  ندشلخاد  هب  لداع  درم  ود  ای  دیوگب ، ناذا  قوثو  دروم  سانشتقو 

تقو هک  دـشاب  هتـشاد  نامگ  هچنانچ  دـنک ، نیقی  تقو  ندـشلخاد  هب  زامن ، تقو  لوا  رد  دـناوتن  رابغ  ای  ربا  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 751 .
، تسا هدش  لخاد  تقو  دنک  نیقی  ات  دزادنیب  ریخأت  ار  زامن  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  نکل  دوش ، زامن  لوغـشم  دناوتیم  هدش ، لخاد 

. تسا نظ  هب  ندرکن  افتکا  مزال  طایتحا  ندوبینادنز  ییانیبان و  لثم  يداع ، ریغ  عقاوم  رد  یلو 
زامن نیب  رد  و  دوش ، زامن  لوغشم  هدش و  زامن  تقو  هک  دنک  نیقی  ناسنا  ای  دنهد ، ربخ  تقو  ندشلخاد  هب  لداع  درم  ود  رگا  هلأسم 752 .

، هدناوخ تقو  زا  شیپ  ار  زامن  مامت  هک  دمهفب  زامن  زا  دعب  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ؛ لطاب  وا  زامن  هدشن ، لخاد  تقو  زونه  هک  دـمهفب 
. تسا حیحص  وا  زامن  هدش ، لخاد  تقو  زامن ، نیب  رد  هک  دمهفب  زامن  زا  دعب  ای  هدش ، لخاد  تقو  دمهفب  زامن  نیب  رد  رگا  یلو 

ار زامن  مامت  هک  دمهفب  زامن  زا  دعب  هچنانچ  دوش ، زامن  لوغشم  تقو  ندشلخاد  هب  نیقی  اب  دیاب  هک  دشابن  تفتلم  ناسنا  رگا  هلأسم 753 .
، تقو زا  شیپ  ای  هدناوخ  تقو  رد  هک  دمهفن  ای  هدناوخ  تقو  زا  شیپ  ار  زامن  مامت  دمهفب  رگا  و  تسا ، حیحـص  وا  زامن  هدناوخ ، تقو  رد 

زامن نآ  هرابود  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسا ، هدـش  لخاد  تقو  زامن  نیب  رد  هک  دـمهفب  زامن  زا  دـعب  رگا  هکلب  تسا ، لطاب  شزامن 
. دناوخب ار 

لطاب وا  زامن  هن ، ای  هدـش  لخاد  تقو  هک  دـنک  کش  زامن  نیب  رد  و  دوش ، زامن  لوغـشم  هدـش و  لـخاد  تقو  دـنک  نیقی  رگا  هلأسم 754 .
حیحص شزامن  هن ، ای  هدوب  تقو  رد  هدناوخ  زامن  زا  هچنآ  هک  دنک  کش  و  هدش ، تقو  هک  دشاب  هتـشاد  نیقی  زامن  نیب  رد  رگا  یلو  تسا ،

. تسا
زا دـعب  نآ  زا  يرادـقم  زامن  بحتـسم  ياهراک  زا  یـضعب  ندروآاج  هب  هطـساو  هب  هک  تسا ، گنت  يردـق  هب  زامن  تقو  رگا  هلأسم 755 .

هدـناوخ تقو  زا  دـعب  زامن  زا  يرادـقم  تونق  ندـناوخ  هطـساو  هب  رگا  اًـلثم  درواـین ، اـج  هب  ار  بحتـسم  نآ  دـیاب  دوشیم ، هدـناوخ  تقو 
. دناوخن تونق  دیاب  دوشیم ،
128 ص : لئاسملا ، حیضوت 

نیا ات  ار  زامن  ًادمع  دیابن  یلو  دـناوخب ، ادا  تین  هب  ار  زامن  دـیاب  دراد ، تقو  زامن  تعکر  کی  ندـناوخ  هزادـنا  هب  هک  یـسک  هلأسم 756 .
. دزادنیب ریخأت  تقو 

ار ود  ره  رـصع  رهظ و  زامن  دـیاب  دراد ، تقو  زاـمن  تعکر  جـنپ  ندـناوخ  هزادـنا  هب  برغم  اـت  رگا  تسین ، رفاـسم  هک  یـسک  هلأسم 757 .
هزادنا هب  بش  فصن  ات  رگا  نینچمه  و  دنک ؛ اضق  ار  رهظ  زامن  ًادـعب  دـناوخب و  ار  رـصع  زامن  طقف  دـیاب  دراد ، تقو  رتمک  رگا  دـناوخب و 
برغم ًادعب  دناوخب و  ار  اشع  طقف  دیاب  دراد ، تقو  رتمک  رگا  و  دناوخب ، ار  اشع  برغم و  زامن  دیاب  دراد ، تقو  زامن  تعکر  جنپ  ندـناوخ 

. دنکن اضق  ادا و  دصق  هدنام ، رجف  هب  تعکر  کی  رادقم  ات  و  دروآ ، اج  هب  همذلا  یف  ام  دصق  هب  ار 
رگا و  دناوخب ، ار  رصع  رهظ و  زامن  دیاب  دراد ، تقو  زامن  تعکر  هس  ندناوخ  هزادنا  هب  برغم  ات  رگا  تسا ، رفاسم  هک  یسک  هلأسم 758 .
زامن تعکر  راهچ  ندناوخ  هزادنا  هب  بش  فصن  ات  رگا  و  دنک ، اضق  ار  رهظ  زامن  ًادعب  دناوخب و  ار  رصع  زامن  طقف  دیاب  دراد ، تقو  رتمک 

هب همذلا  یف  ام  دصق  هب  ار  برغم  ًادعب  و  دناوخب ، ار  اشع  طقف  دیاب  دراد ، تقو  رتمک  رگا  و  دناوخب ، ار  اشع  برغم و  زامن  دیاب  دراد ، تقو 
زامن ًاروف  دیاب  تسا ، هدنام  بش  فصن  هب  تقو  رتشیب  ای  تعکر  کی  رادقم  هب  هک  دوش  مولعم  اشع ، ندناوخ  زا  دعب  هچنانچ  و  دروآ ، اج 

. دروآ اج  هب  ادا  تین  هب  ار  برغم 
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تقو لوا  هب  هچ  ره  و  تسا ، هدـش  شرافـس  یلیخ  نآ  هب  عـجار  و  دـناوخب ، نآ  تقو  لوا  رد  ار  زاـمن  ناـسنا  تسا  بحتـسم  هلأسم 759 .
. دناوخب تعامج  هب  ار  زامن  هک  دنک  ربص  اًلثم  دشاب ، رتهب  یتهج  زا  نآ  ریخأت  هک  نآ  رگم  تسا ، رتهب  دشاب  رتکیدزن 

زامن سجن  سابل  اب  ای  رتاس  نودـب  اًلثم  تسا  راچان  دـناوخب ، زامن  تقو  لوا  رد  دـهاوخب  رگا  هک  دراد  يرذـع  ناسنا  هاگ  ره  هلأسم 760 .
نیب زا  وا  رذع  هک  دهد  لامتحا  رگا  یلو  دناوخب ، زامن  تقو  لوا  رد  دـناوتیم  تسا ، یقاب  تقو  رخآ  ات  وا  رذـع  دـنادب  هچنانچ  دـناوخب ،
رگا اما  و  دناوخب ، زامن  شاهفیظو  قباطم  تقو  رخآ  رد  دشن ، فرطرب  وا  رذع  هچنانچ  و  دوش ، فرطرب  شرذع  ات  دنک  ربص  دیاب  دوریم ،

بجاو ياهراک  دناوتب  طقف  هک  دـنک  ربص  يردـق  هب  تسین  مزال  و  تشذـگ ، هلأسم 723  رد  نآ  مکح  دـناوخب  زامن  ممیت  اب  تسا  راـچان 
نآ اب  ار  زامن  و  دـنک ، ممیت  دـناوتیم  دراد ، تقو  مه  تونق  هماقا و  ناذا و  دـننام  زاـمن ، تابحتـسم  يارب  رگا  هکلب  دـهد ، ماـجنا  ار  زاـمن 

. دروآ اج  هب  تابحتسم 
دهدیم لامتحا  دنادیمن و  ار  تایوهس  تایکش و  زامن و  لئاسم  هک  یسک  هلأسم 761 .

129 ص : لئاسملا ، حیضوت 
ار زامن  هک  دراد  نانیمطا  رگا  یلو  دزادنیب ، ریخأت  تقو  لوا  زا  ار  زامن  اهنیا  نتفرگ  دای  يارب  دیاب  دـیآ ، شیپ  زامن  رد  اهنیا  زا  یکی  هک 

شیپ دـنادیمن  ار  نآ  مکح  هک  ياهلأسم  زاـمن ، رد  رگا  سپ  دوش . زاـمن  لوغـشم  تقو  لوا  رد  دـناوتیم  دـنکیم ، ماـمت  حیحـص  روط  هب 
دهدیم لامتحا  هک  یفرط  ود  زا  یکی  هب  تسا  زیاج  دـیآ ، شیپ  دـنادیمن  ار  نآ  مکح  هک  ياهلأسم  رگا  و  تسا ، حیحـص  وا  زامن  دـیاین ،

. دناوخب هرابود  هدوب ، لطاب  شزامن  رگا  هک  دسرپب  ار  هلأسم  دیاب  زامن  زا  دعب  یلو  دنک ، مامت  ار  زامن  دیامن و  لمع 
ار دوخ  ضرق  لوا  دیاب  تسا  نکمم  هک  یتروص  رد  دنکیم ، هبلاطم  ار  دوخ  بلط  مه  راکبلط  دراد و  تعسو  زامن  تقو  رگا  هلأسم 762 .

سجن دجـسم  دنیبب  اًلثم  دیآ ، شیپ  دروآ  اج  هب  ار  نآ  ًاروف  دیاب  هک  يرگید  بجاو  راک  رگا  تسا  نینچمه  و  دـناوخب ، زامن  دـعب  دـهدب ،
. تسا حیحص  وا  زامن  یلو  هدرک ، تیصعم  دناوخب ، زامن  لوا  هچنانچ  و  دناوخب ، زامن  دعب  دنک ، ریهطت  ار  دجسم  لوا  دیاب  تسا ،

دنوش هدناوخ  بیترت  هب  دیاب  هک  ییاهزامن 

زامن زا  شیپ  ار  رصع  زامن  ًادمع  رگا  و  دناوخب ، برغم  زامن  زا  دعب  ار  اشع  زامن  و  رهظ ، زامن  زا  دعب  ار  رصع  زامن  دیاب  ناسنا  هلأسم 763 .
. تسا لطاب  دناوخب ، برغم  زامن  زا  شیپ  ار  اشع  زامن  ای  و  رهظ ،

زامن هب  ار  تین  دناوتیمن  تسا ، هدناوخ  ار  رهظ  زامن  هک  دیایب  شدای  زامن  نیب  رد  و  دوش ، زامن  لوغشم  رهظ  زامن  تین  هب  رگا  هلأسم 764 .
. اشع برغم و  زامن  رد  تسا  روطنیمه  و  دناوخب ، ار  رصع  زامن  دنک و  اهر  ار  نآ  دیاب  هکلب  دنادرگرب ، رصع 

هک دیایب  شدای  هچنانچ  دنادرگرب ، رهظ  زامن  هب  ار  تین  تسا و  هدـناوخن  ار  رهظ  زامن  هک  دـنک  نیقی  رـصع  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 765 .
ار رـصع  زامن  هرابود  زامن ، ندرکمامت  زا  دـعب  و  دـنادرگرب ، رـصع  زامن  هب  ار  تین  دـیاب  بجاو  طایتحا  رباـنب  هدوب ، هدـناوخ  ار  رهظ  زاـمن 

ماـمت رـصع  تین  هب  ار  زاـمن  تروـص  نیا  رد  هک  دـیایب ، شداـی  رهظ  دـصق  هب  ازجا  زا  یئزج  ندروآ  اـج  هب  زا  شیپ  هـک  نآ  رگم  دـناوخب 
. تسین مزال  هداعا  و  دنکیم ،

يردق هب  تقو  رگا  یلو  دنادرگرب ، رهظ  زامن  هب  ار  تین  دیاب  هن ، ای  هدناوخ  ار  رهظ  زامن  هک  دنک  کش  رصع  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 766 .
برغم  زامن ، ندشمامت  زا  دعب  هک  تسا  مک 

130 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دنک مامت  ار  زامن  رصع  زامن  تین  هب  و  هدناوخ ، ار  رهظ  هک  دراذگب  انب  دیاب  دوشیم ،

مک يردـق  هب  تقو  هچنانچ  هن ، ای  هدـناوخ  ار  برغم  زامن  هک  دـنک  کش  مراهچ  تعکر  عوکر  زا  شیپ  اـشع ، زاـمن  رد  رگا  هلأسم 767 .
اج هب  همذلا  یف  ام  دـصق  هب  ار  برغم  دـعب  و  دـنک ، مامت  ار  زامن  اشع  تین  هب  دـیاب  دوشیم ، بش  فصن  زامن  ندـشمامت  زا  دـعب  هک  تسا 
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ار زامن  و  دنادرگرب ، برغم  زامن  هب  ار  تین  دـیاب  دـشاب ، هدـش  عقاو  كرتشم  تقو  رد  نآ  زا  تعکر  کی  دراد و  تقو  رتشیب  رگا  و  دروآ ؛
. دناوخب ار  اشع  زامن  دعب  و  دنک ، مامت  یتعکر  هس 

مامت ار  زامن  دـیاب  هن ، ای  هدـناوخ  ار  برغم  زامن  هک  دـنک  کش  مراهچ ، تعکر  عوکر  هب  ندیـسر  زا  دـعب  اـشع  زاـمن  رد  رگا  هلأسم 768 .
اشع زامن  صوصخم  تقو  رد  کش  نیا  هک  نیا  رگم  مزال ، طایتحا  ربانب  دیامن ، هداعا  زین  ار  اشع  دعب  دناوخب و  ار  برغم  زامن  دعب  و  دنک ،

. تسین مزال  برغم  زامن  ندناوخ  تروص  نیا  رد  هک  دشاب ،
دناوخب نآ  زا  شیپ  دیاب  هک  ار  يزامن  دـیایب  شدای  زامن  نیب  رد  و  دـناوخب ، هرابود  ًاطایتحا  هدـناوخ ، هک  ار  يزامن  ناسنا  رگا  هلأسم 769 .

ار رهظ  زامن  دیایب  شدای  رگا  دـناوخیم ، ًاطایتحا  ار  رـصع  زامن  هک  یعقوم  اًلثم  دـنادرگرب ، زامن  نآ  هب  ار  تین  دـناوتیمن  تسا ، هدـناوخن 
. دنادرگرب رهظ  زامن  هب  ار  تین  دناوتیمن  تسا ، هدناوخن 

. تسین زیاج  بجاو ، زامن  هب  بحتسم  زامن  زا  و  ادا ، زامن  هب  اضق  زامن  زا  تین  ندنادرگرب  هلأسم 770 .
هب تین  ندنادرگرب  دیاب  یلو  دنادرگرب ، اضق  زامن  هب  ار  تین  زامن  نیب  رد  دـناوتیم  دـشاب ، هتـشاد  تعـسو  ادا  زامن  تقو  رگا  هلأسم 771 .

تعکر عوکر  لخاد  هک  دنادرگرب  حبص  ياضق  هب  ار  تین  دناوتیم  یتروص  رد  تسا ، رهظ  زامن  لوغـشم  رگا  اًلثم  دشاب ، نکمم  اضق  زامن 
. تسا نآ  كرت  طوحا  تسا و  لمأت  لحم  لودع  دشاب ، هدرک  ادا  هب  عورش  اضق  هب  رکذت  ملع و  اب  رگا  یلو  دشاب ، هدشن  موس 

بحتسم ياهزامن  * 

هراشا

رتشیب زورهنابـش  ياههلفان  ندـناوخ  هب  یبحتـسم  ياهزامن  نیب  زا  و  دـنیوگ ، هلفان  ار  اهنآ  و  تسا ، داـیز  بحتـسم  ياـهزامن  هلأسم 772 .
راهچ رصع و  هلفان  تعکر  تشه  رهظ و  هلفان  نآ  تعکر  تشه  هک  تسا  تعکر  راهچ  یس و  هعمج  زور  ریغ  رد  اهنآ  و  هدش ، شرافس 

131 ص : لئاسملا ، حیضوت 
ار اشع  هلفان  تعکر  ود  نوچ  و  دـشابیم ، حبـص  هلفان  تعکر  ود  بش و  هلفان  تعکر  هدزای  اشع و  هلفان  تعکر  ود  برغم و  هلفاـن  تعکر 

راهچ رـصع ، رهظ و  هلفان  تعکر  هدزناش  رب  هعمج  زور  رد  یلو  دوشیم ، باسح  تعکر  کی  دـناوخ ، هتـسشن  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رباـنب 
. دروآ اج  هب  رهظ  زا  شیپ  ار  تعکر  تسیب  مامت  هک  تسا  نیا  رتهب  و  دوشیم ، هفاضا  تعکر 

، نآ تعکر  کی  عفـش و  زامن  تین  هب  نآ  تعکر  ود  بش و  هلفان  تین  هب  دـیاب  نآ  تعکر  تشه  بش ، هلفان  تعکر  هدزای  زا  هلأسم 773 .
یتعکر ود  حبـص  زامن  دـننام  دـیاب  ار  برغم  رـصع و  رهظ و  هلفان  نینچمه  بش و  هلفاـن  تعکر  تشه  و  دوش ، هدـناوخ  رتو  زاـمن  تین  هب 

. تسا هدش  هتفگ  اعد  ياهباتک  رد  بش  هلفان  لماک  روتسد  دنناوخب و 
هک یسک  اًلثم  دنک ، باسح  تعکر  کی  ار  هتـسشن  هلفان  تعکر  ود  تسا  رتهب  یلو  دناوخ ، هتـسشن  دوشیم  ار  هلفان  ياهزامن  هلأسم 774 .

هتـسشن ار  رتو  زامن  دهاوخیم  رگا  و  دناوخب ، تعکر  هدزناش  تسا  رتهب  دـناوخب ، هتـسشن  تسا  تعکر  تشه  هک  ار  رهظ  هلفان  دـهاوخیم 
. دناوخب هتسشن  یتعکر  کی  زامن  ود  دناوخب ،

. دناوخ ناوتیم  ًاءاجر  ار  اشع  هلفان  یلو  دناوخ ، دیابن  رفس  رد  ار  رصع  رهظ و  هلفان  هلأسم 775 .

هیموی ياههلفان  تقو 

هیاس زا  رادـقم  نآ  هک  یعقوم  ات  تسا  رهظ  لوا  زا  نآ  تلیـضف  تقو  و  دوشیم ، هدـناوخ  رهظ  زامن  زا  شیپ  رهظ  زاـمن  هلفاـن  هلأسم 776 .
هیاس رادقم  تقو  ره  دشاب ، بجو  تفه  صخاش  يزارد  رگا  اًلثم  دوش ، صخاش  متفه  ود  هزادنا  هب  دوشیم  ادیپ  رهظ  زا  دـعب  هک  صخاش 
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دروآ اج  هب  ادا  دـصق  هب  رهظ  زاـمن  زا  شیپ  هاـگ  ره  هضیرف  تقو  رخآ  اـت  و  تسا ، رهظ  هلفاـن  تلیـضف  تقو  رخآ  دیـسر ، بجو  ود  هب  نآ 
. تسا رصع  هضیرف  ءادا  تقو  ات  رصع  هلفان  ءادا  تقو  نینچمه  و  تسا ، حیحص 

نآ متفه  راهچ  هب  صخاش  هیاس  هک  تسا  یعقوم  اـت  نآ  تلیـضف  تقو  و  دوشیم ، هدـناوخ  رـصع  زاـمن  زا  شیپ  رـصع  هلفاـن  هلأسم 777 .
اـضق ادا و  تین  بجاو  طایتحا  ربانب  دناوخب ، رـصع  زامن  زا  دعب  ار  رـصع  هلفان  ای  رهظ  زامن  زا  دعب  ار  رهظ  هلفان  دهاوخب  هچنانچ  و  دـسرب ،

. دروآ اج  هب  همذلا  یف  ام  دصق  هب  و  دنکن ،
یخرس  هک  یتقو  ات  تسا  برغم  زامن  ندشمامت  زا  دعب  برغم  هلفان  تقو  هلأسم 778 .

132 ص : لئاسملا ، حیضوت 
دادتما هب  برغم  هلفان  تقو  دادتما  تسین  دیعب  هچ  رگا  دورب ، نیب  زا  دوشیم  ادیپ  نامـسآ  رد  باتفآ  ندرکبورغ  زا  دعب  هک  برغم  فرط 

. دشاب هضیرف  نآ  تقو 
. دوش هدناوخ  هلصافالب  اشع  زامن  زا  دعب  تسا  رتهب  و  تسا ، بش  فصن  ات  اشع  زامن  ندشمامت  زا  دعب  اشع  هلفان  تقو  هلأسم 779 .

، دوش ادیپ  قرشم  فرط  یخرس  هک  یتقو  ات  تسا  لوا  رجف  زا  دعب  نآ  تقو  دوشیم و  هدناوخ  حبص  زامن  زا  شیپ  حبص  هلفان  هلأسم 780 .
. دناوخ هلصافالب  بش  هلفان  زا  دعب  ار  حبص  هلفان  تسا  نکمم  و  دش ؛ هتفگ  حبص  زامن  تقو  رد  لوا  رجف  هناشن  و 

. دوش هدناوخ  حبص  ناذا  کیدزن  تسا  رتهب  و  حبص ، ناذا  ات  تسا  بش  فصن  زا  بش  هلفان  تقو  هلأسم 781 .
. دروآ اج  هب  بش  لوا  رد  ار  نآ  دناوتیم  دناوخب ، بش  فصن  زا  دعب  ار  بش  هلفان  تسا  تخس  وا  يارب  هک  یسک  رفاسم و  هلأسم 782 .

هلیفغ زامن 

دمح زا  دـعب  نآ ، لوا  تعکر  رد  تسا و  اشع  برغم و  زامن  نیب  نآ  تقو  و  تسا ، هلیفغ  زاـمن  بحتـسم ، ياـهزامن  زا  یکی  هلأسم 783 .
: دنناوخب ار  هیآ  نیا  هروس  ياج  هب  دیاب 

َو َُهل  اَْنبَجَتْساَف  َنیِملاّظلا  َنِم  ُْتنُک  ّینإ  َکَناَْحبُـس  َْتنَأ  اَّلِإ  ََهلِإ  ْنَأ ال  ِتاَُملُّظلا  یف  يداَنَف  ِهیَلَع  َرِدْقَن  َْنل  ْنَأ  َّنَظَف  ًابِـضاغُم  َبَهَذ  ْذِإ  ِنوُّنلا  اَذ  َو 
َنینِمْؤُْملا  یِْجُنن  َِکلَذَک  َو  ِّمَْغلا  َنِم  ُهاَنیََّجن 

: دنناوخب ار  هیآ  نیا  هروس ، ياج  هب  دمح  زا  دعب  مود  تعکر  رد  و 
َو بْطَر  َال  َو  ِضْرألا  ِتاَُملُظ  یف  ۀَّبَح  َال  َو  اَهُمَْلعی  اَّلإ  ۀَقَرَو  ْنِم  ُطُقْـسَت  اَم  َو  ِرْحَْبلاَو  ِّرَبلا  ِیف  اَم  ُمَْلعی  َو  وُه  اَّلإ  اَهُمَْلعی  ِبیَْغلا ال  ُِحتاَفَم  ُهَدـْنِع  َو 

نِیبُم  باَتِک  یف  اَّلِإ  ِسبای  َال 
: دنیوگب نآ  تونق  رد  و 

اَذَکو اَذَک  یب  َلَعْفَت  ْنأ  َو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  یِّلَُصت  ْنأ  َْتنَأ  اَّلِإ  اَهُمَْلعی  یتَّلا ال  ِبیَْغلا  ِِحتاَفَِمب  َُکلَأْسَأ  ّینإ  َّمُهّللَأ 
: دنیوگب دعب  و  دنیوگب ، ار  دوخ  ياهتجاح  اذک  اذک و  هملک  ياج  هب  و 

133 ص : لئاسملا ، حیضوت 
ِیل  اَهَتیَضَق  اََّمل  ُماَلَّسلا  ُمِهیَلَع  َو  ِهیَلَع  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  ِّقَِحب  َُکلَئْسأَف  یتَجاَح  ُمَْلعَت  یتَِبلَط  یلَع  ُرِداَْقلا  َو  یتَمِْعن  ِیلَو  َْتنأ  َّمُهّللَأ 

هلبق  ماکحا  * 
دیاب و  تسا ، هلبق  نامـسآ ، ياهتنم  اـت  نآ  يـالاب  نیمز و  ياـهتنم  اـت  هناـخ  ياـج  دـشابیم و  همظعم  هکم  رد  هک  هبعک  هناـخ  هلأسم 784 .

نینچمه و  تسا ، یفاک  دناوخیم  زامن  هلبق  هب  ور  دـنیوگب : هک  دتـسیاب  يروط  رگا  تسا ، رود  هک  یـسک  یلو  دـناوخ ؛ زامن  نآ  يوربور 
. دریگ ماجنا  هلبق  هب  ور  دیاب  هک  تاناویح  ندیرب  رس  دننام  يرگید ، ياهراک  تسا 

طایتحا و  دـشاب ، هلبق  هب  ور  وا  ياهاپ  يولج  مکـش و  هنیـس و  تروص و  دـیاب  دـناوخیم ، هداتـسیا  ار  بجاو  زاـمن  هک  یـسک  هلأسم 785 .
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. تسا هلبق  هب  ور  وا  ياپ  دنیوگب : هک  يروط  هب  دشاب  هلبق  هب  ور  مه  وا  ياپ  ناتشگنا  هک  تسا  نآ  بحتسم 
نیمز هب  ار  اـهاپ  فـک  نتـسشن  عـقوم  رد  دنیـشنب و  لوـمعم  روـط  هب  دـناوتیمن  رگا  دـناوخب ، زاـمن  هتـسشن  دـیاب  هـک  یـسک  هلأسم 786 .

. دشاب هلبق  هب  ور  وا  ياپ  قاس  مکش و  هنیس و  تروص و  زامن  عقوم  رد  دیاب  دراذگیم ،
هلبق هب  ور  وا  ندب  يولج  هک  دباوخب  يروط  تسار  يولهپ  هب  زامن  لاح  رد  دـیاب  دـناوخب ، زامن  هتـسشن  دـناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 787 .

تـشپ هب  دیاب  دناوتن ، مه  ار  نیا  رگا  دشاب و  هلبق  هب  ور  وا  ندب  يولج  هک  دباوخب  يروط  پچ  يولهپ  هب  دـیاب  تسین ، نکمم  رگا  دـشاب و 
. دشاب هلبق  هب  ور  وا  ياهاپ  فک  هک  يروطب  دباوخب 

هلبق هب  ور  دیاب  مزال  طایتحا  ربانب  زین  ار  وهس  هدجس  و  دناوخ ، هلبق  هب  ور  دیاب  ار  هدششومارف  دهشت  هدجـس و  طایتحا و  زامن  هلأسم 788 .
. دروآ اج  هب 

مزال دـناوخب ، بحتـسم  زامن  لاـح ، ود  نیا  رد  ناـسنا  رگا  و  دـناوخ ، يراوس  نتفرهار و  لاـح  رد  دوشیم  ار  یبحتـسم  زاـمن  هلأسم 789 .
. دشاب هلبق  هب  ور  تسین 

دناوتن رگا  و  تسا ، فرط  مادک  هلبق  دنک  نیقی  ات  دیامن  ششوک  هلبق  ندرکادیپ  يارب  دیاب  دناوخب ، زامن  دهاوخیم  هک  یسک  هلأسم 790 .
زا رگا  یتح  دیامن ، لمع  دوشیم  ادیپ  رگید  ياههار  زا  ای  نانآ  ياهربق  ای  ناناملسم  دجسم  بارحم  زا  هک  ینامگ  هب  دیاب  دنک ، ادیپ  نیقی 

134 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. تسا یفاک  دنک  ادیپ  هلبق  هب  نامگ  دسانشیم  ار  هلبق  یملع  دعاوق  هطساو  هب  هک  يرفاک  ای  قساف  هتفگ 

نامهیم رگا  اًلثم  دیامن ، لمع  دوخ  نامگ  هب  دناوتیمن  دنک ، ادـیپ  يرتيوق  نامگ  دـناوتب  رگا  دراد ، هلبق  هب  نامگ  هک  یـسک  هلأسم 791 .
. دیامن لمع  وا  فرح  هب  دیابن  دنک ، ادیپ  يرتيوق  نامگ  يرگید  هار  زا  دناوتب  یلو  دنک ، ادیپ  هلبق  هب  نامگ  هناخبحاص  هتفگزا 

زامن تقو  هچناـنچ  دوریمن ، یفرط  هب  شناـمگ  هدرک ، شـشوک  هک  نیا  اـب  اـی  درادـن ، ياهلیـسو  هلبق  ندرکادـیپ  يارب  رگا  هلأسم 792 .
زامن دراد ، تقو  هک  ياهزادـنا  هب  دـیاب  درادـن ، تقو  زامن  راهچ  هزادـنا  هب  رگا  و  دـناوخب ، فرط  راهچ  هب  زامن  راهچ  دـیاب  دراد ، تعـسو 

هلبق هب  ملع  اب  تقو  زا  دعب  و  دـناوخب ، دـهاوخیم  هک  یفرط  ره  هب  زامن  کی  دـیاب  دراد ، تقو  زامن  کی  هزادـنا  هب  طقف  رگا  اًلثم  دـناوخب ،
هلبق هب  ور  رگا  ای  هدش ، عقاو  هلبق  هب  ور  اهنآ  زا  یکی  دنک  نیقی  هک  دناوخب  يروط  ار  اهزامن  دـیاب  و  دـنک ، اضق  ار  زامن  مزال  طایتحا  ربانب 

. تسا هدیسرن  هلبق  پچ  تمس  ای  تسار و  تمس  هب  هدوبن ،
نآ بحتـسم  طایتحا  یلو  دـناوخب ، زامن  فرط  ود  ره  هب  دـیاب  تسا ، فرط  ود  زا  یکی  رد  هلبق  هک  دـنک  نامگ  اـی  نیقی  رگا  هلأسم 793 .

. دناوخب زامن  فرط  راهچ  هب  نامگ ، تروص  رد  هک  تسا 
يرگید زا  دعب  یکی  دیاب  رصع  رهظ و  زامن  لثم  هک  دناوخب  زامن  ود  دهاوخب  رگا  دناوخب ، زامن  فرط  دنچ  هب  دیاب  هک  یـسک  هلأسم 794 .

تـشپ ار  ود  ره  دناوتیم  دنکعورـش و  ار  مود  زامن  دعب  دناوخب ، تسا  بجاو  هک  فرط  دنچ  نآ  هب  ار  لوا  زامن  دـناوتیم  دوش ، هدـناوخ 
. دنک عورش  رگید  فرط  هب  دعب  و  دروآ ، اج  هب  فرط  کی  هب  مه  رس 

رـس دهاوخب  اًلثم  داد ، ماجنا  هلبق  هب  ور  ار  نآ  دـیاب  هک  دـنک  يراک  زامن ، زا  ریغ  دـهاوخب  رگا  درادـن ، هلبق  هب  نیقی  هک  یـسک  هلأسم 795 .
. تسا حیحص  دهد  ماجنا  هک  فرط  ره  هب  تسین ، نکمم  نامگ  رگا  و  دیامن ، لمع  نامگ  هب  دیاب  دربب ، ار  یناویح 

زامن رد  ندب  ندیناشوپ  * 

هراشا

. دناشوپب ار  وناز  ات  فان  زا  تسا  رتهب  و  دناشوپب ، ار  دوخ  نیتروع  دنیبیمن - ار  وا  یسک  هچ  رگا  زامن - لاح  رد  دیاب  درم  هلأسم 796 .
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135 ص : لئاسملا ، حیضوت 
هتـسش وضو  رد  هک  يرادقم  هب  تروص  ندناشوپ  یلو  دناشوپب ، ار  دوخ  يوم  رـس و  یتح  ندـب  مامت  زامن ، عقوم  رد  دـیاب  نز  هلأسم 797 .

زا يرادقم  دیاب  تسا ، هدناشوپ  ار  بجاو  رادـقم  هک  دـنک  نیقی  هک  نآ  يارب  اما  تسین ، مزال  اپ  چـم  ات  اهاپ  چـم و  ات  اهتسد  و  دوشیم ،
. دناشوپب مه  ار  چم  زا  رتنییاپ  يردق  تروص و  فارطا 

عقوم رد  بجاو  طایتحا  ربانب  هکلب  دروآیم ، اج  هب  ار  هدـششومارف  دهـشت  ای  هدـششومارف  هدجـس  ياضق  ناـسنا  هک  یعقوم  هلأسم 798 .
. دناشوپب زامن  عقوم  لثم  ار  دوخ  دیاب  مه  وهس  هدجس 

. تسا لطاب  شزامن  دناشوپن ، ار  شتروع  زامن  رد  هلأسم  نتسنادن  يور  زا  ای  ًادمع  ناسنا  رگا  هلأسم 799 .
دـنک و مامت  ار  زامن  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دـناشوپب ، ار  نآ  دـیاب  تسا ، ادـیپ  شتروع  هک  دـمهفب  زاـمن  نیب  رد  رگا  هلأسم 800 .

. تسا حیحص  شزامن  هدوب ، ادیپ  وا  تروع  زامن  رد  هک  دمهفب  زامن  زا  دعب  رگا  یلو  دناوخب ، هرابود 
دوجـس عوـکر و  لاـح  رد  اًـلثم  رگید ، لاـح  رد  تسا  نکمم  یلو  دـناشوپیم ، ار  وا  تروـع  شـسابل  هداتـسیا  لاـح  رد  رگا  هلأسم 801 .

وا زامن  دناشوپب ، ار  نآ  تسا  زیاج  رایتخا  لاح  رد  نآ  هب  ندناشوپ  هک  ياهلیـسو  هب  دوشیم ، ادیپ  وا  تروع  هک  یعقوم  هچنانچ  دناشوپن ،
. دناوخن زامن  سابل  نآ  اب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  تسا ، حیحص 

اب ار  دوخ  یعقوم  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  یلو  دـناشوپب ، تخرد  گرب  فلع و  اـب  ار  دوخ  زاـمن  رد  دـناوتیم  ناـسنا  هلأسم 802 .
. دشاب هتشادن  يرگید  زیچ  هک  دناشوپب  اهنیا 

رگید هبترم  کی  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  دناوخب ، زامن  دـناشوپب و  لگ  اب  ار  دوخ  هک  دـشاب  راچان  رگا  زامن  لاح  رد  ناسنا  هلأسم 803 .
. هراشا ءامیا و  اب  ینعی  دناوخب ، زامن  هنهرب  لثم 

زامن دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دنکیم ، ادیپ  هک  دهد  لامتحا  هچنانچ  دـناشوپب ، نآ  اب  ار  دوخ  زامن  رد  هک  درادـن  يزیچ  رگا  هلأسم 804 .
. دناوخب زامن  شاهفیظو  قباطم  تقو ، رخآ  رد  درکن ، ادیپ  يزیچ  رگا  و  دزادنیب ، ریخأت  ار 

هک مه  یلادوگ  ای  و  دشاب ، هتـشادن  فلع  تخرد و  گرب  یتح  دوخ  ندناشوپ  يارب  رگا  دناوخب ، زامن  دـهاوخیم  هک  یـسک  هلأسم 805 .
رخآ ات  هک  دهدن  لامتحا  دنکن و  ادیپ  دتسیاب  نآ  رد 

136 ص : لئاسملا ، حیضوت 
و دناوخب ، زامن  هتـسشن  دـنیبیم ، ار  وا  مرتحم  رظان  هک  دـهدب  لامتحا  هک  یتروص  رد  دـناشوپب ، نآ  اب  ار  دوخ  هک  دـنک  ادـیپ  يزیچ  تقو 
و دروایب ، الاب  ار  رهم  دوش و  مخ  عوکر  زا  رتشیب  یمک  دوجـس  يارب  و  دشابن ، ادـیپ  شتروع  هک  دوش  مخ  يردـق  هب  دوجـس  عوکر و  يارب 
هک یعقوم  و  دناوخب ، هداتسیا  زامن  ود  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنیبیمن ، ار  وا  مرتحم  رظان  هک  دراد  نانیمطا  رگا  و  دراذگب ، نآ  رب  ار  یناشیپ 

عوکر و ياج  هب  يرگید  رد  و  دروآ ، اج  هب  ار  دوجـس  عوکر و  زامن ، ود  نآ  زا  یکی  رد  و  دـناشوپب ، تسد  اب  ار  دوخ  لـُبق  تسا  هداتـسیا 
. دناوخب راتخم  زامن  دیاب  دتسیاب ، نآ  رد  دناوتب  هک  تسه  یلادوگ  رگا  و  دیامن ، هراشا  رس  اب  دوجس 

رازگزامن سابل  طیارش 

هراشا

: دراد طرش  شش  رازگزامن  سابل  هلأسم 806 .
. دشاب كاپ  هک  نآ  لوا 
. دشاب حابم  هک  نآ  مود 
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. دشابن رادرم  ءازجا  زا  هک  نآ  موس 
. دشابن تشوگمارح  ناویح  زا  هک  نآ  مراهچ 

هتفگ هدـنیآ  لـئاسم  رد  اـهنیا  لیـصفت  و  دـشابن ، تفاـبالط  صلاـخ و  مشیربا  وا  ساـبل  تسا ، درم  رازگزاـمن  رگا  هک  نآ  مشـش  مجنپ و 
. دوشیم

لوا طرش 

. تسا لطاب  شزامن  دناوخب ، زامن  سجن  سابل  ای  ندب  اب  ًادمع  یسک  رگا  و  دشاب ، كاپ  دیاب  رازگزامن  سابل  هلأسم 807 .
مزال طایتحا  ربانب  دـناوخب ، زامن  سجن  سابل  ای  ندـب  اب  رگا  تسا ، لـطاب  زاـمن  سجن  ساـبل  ندـب و  اـب  دـنادیمن  هک  یـسک  هلأسم 808 .

. دشابیم لطاب  شزامن 
، دـناوخب زامن  نآ  اب  تسا و  سجن  رفاک  قرع  دـنادن  اًلثم  تسا ، سجن  دـنادن  ار  یـسجن  زیچ  هلأسم ، نتـسنادن  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 809 .

. مزال طایتحا  ربانب  تسالطاب  شزامن 
تسا نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  تسا ، حیحـص  وا  زامن  دمهفب ، زامن  زا  دعب  تسا و  هدش  سجن  شـسابل  ای  ندب  هک  دنادن  رگا  هلأسم 810 .

. دناوخب ار  زامن  نآ  هرابود  دراد  تقو  رگا  هک 
نآ  زا  دعب  ای  زامن  نیب  رد  تسا و  سجن  شسابل  ای  ندب  هک  دنک  شومارف  رگا  هلأسم 811 .

137 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دیامن اضق  هتشذگ ، تقو  رگا  و  دناوخب ، هرابود  ار  زامن  دیاب  دیایب ، شدای 

زا يزیچ  هک  نآ  زا  شیپ  و  دوش ، سجن  وا  سابل  ای  ندـب  زاـمن  نیب  رد  رگا  تسا ، زاـمن  لوغـشم  تقو  تعـسو  رد  هک  یـسک  هلأسم 812 .
ای هدش  سجن  تقو  نامه  هک  دنک  کش  و  تسا ، سجن  وا  سابل  ای  ندب  دمهفب  ای  هدش ، سجن  هک  دوش  تفتلم  دناوخب  تساجن  اب  ار  زامن 

دیاب دنزیمن ، مه  هب  ار  زامن  نآ ، ندروآنوریب  ای  سابل ، ندرکضوع  ای  سابل ، ای  ندـب  ندیـشکبآ  هک  یتروص  رد  هدوب ، سجن  شیپ  زا 
یلو دروآ ، نوریب  ار  سابل  هدناشوپ ، ار  وا  تروع  يرگید  زیچ  رگا  ای  دیامن ، ضوع  ار  سابل  ای  دشکب ، بآ  ار  سابل  ای  ندـب  زامن  نیب  رد 

سابل رگا  ای  دروخیم و  مه  هب  زامن  دروآ ، نوریب  ای  دنک ، ضوع  ار  سابل  ای  دـشکب ، بآ  ار  سابل  ای  ندـب  رگا  هک  دـشاب  يروط  هچنانچ 
. دناوخب زامن  كاپ  سابل  ندب و  اب  دنک و  اهر  ار  زامن  دیاب  دنامیم ، هنهرب  دروآ  نوریب  ار 

اب ار  زامن  زا  يزیچ  هک  نآ  زا  شیپ  و  دوش ، سجن  وا  سابل  زاـمن  نیب  رد  رگا  تسا ، زاـمن  لوغـشم  تقو  یگنت  رد  هک  یـسک  هلأسم 813 .
سجن شیپ  زا  ای  هدش  سجن  تقو  نامه  هک  دـنک  کش  تسا و  سجن  وا  سابل  هک  دـمهفب  ای  هدـش ، سجن  هک  دـمهفب  دـناوخب ، تساجن 

دیاب دروآ ، نوریب  ار  سابل  دـناوتیم  دـنزیمن و  مه  هب  ار  زامن  سابل ، ندروآنوریب  ای  ندرکضوع  اـی  ندیـشکبآ  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 

تقو تعکر  کی  كرد  ریهطت و  ای  لیدبت  ردق  هب  دـنک و  ضوع  ای  دـشکب  بآ  دـناوتیمن  مه  ار  سابل  هدـناشوپن و  ار  وا  تروع  يرگید 
. دناوخب زامن  سابل  نامه  رد  درادن ،

اب ار  زامن  زا  يزیچ  هک  نآ  زا  شیپ  و  دوش ، سجن  وا  ندـب  زاـمن  نیب  رد  رگا  تسا ، زاـمن  لوغـشم  تقو  یگنت  رد  هک  یـسک  هلأسم 814 .
سجن شیپ  زا  ای  هدش  سجن  تقو  نامه  هک  دنک  کش  تسا و  سجن  وا  ندـب  دـمهفب  ای  هدـش ، سجن  هک  دوش  تفتلم  دـناوخب ، تساجن 
كرد ریهطت و  ردق  هب  و  دنزیم ، مه  هب  ار  زامن  رگا  دشکب و  بآ  دـیاب  دـنزیمن ، مه  هب  ار  زامن  ندـب  ندیـشکبآ  هک  یتروص  رد  هدوب ،

. تسا حیحص  وا  زامن  و  دنک ، مامت  ار  زامن  لاح  نامه  اب  دیاب  درادن ، تقو  تعکر  کی 
شـسابل ای  ندـب  هک  دـمهفب  زامن  زا  دـعب  و  دـناوخب ، زامن  هچنانچ  دراد ، کش  دوخ  سابل  ای  ندـب  ندوبكاـپ  رد  هک  یـسک  هلأسم 815 .
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. تسا حیحص  وا  زامن  هدوب ، سجن 
138 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ار يزامن  هدشن ، كاپ  دمهفب  زامن  زا  دعب  و  دناوخب ، زامن  نآ  اب  و  تسا ، هدش  كاپ  هک  دنک  نیقی  دشکب و  بآ  ار  سابل  رگا  هلأسم 816 .
. تسا حیحص  هدناوخ  هک 

، تسا هشپ  نوخ  هک  دـنک  نیقی  اًـلثم  تسین ، سجن  ياـهنوخ  زا  هک  دـنک  نیقی  دـنیبب و  دوخ  ساـبل  اـی  ندـب  رد  ینوـخ  رگا  هلأسم 817 .
. تسا حیحص  وا  زامن  دناوخ ، زامن  نآ  اب  دوشیمن  هک  هدوب  ییاهنوخ  زا  دمهفب  زامن  زا  دعب  هچنانچ 

مخز نوخ  دنک  نیقی  اًلثم  تسا ، حیحص  نآ  اب  زامن  هک  تسا  یسجن  نوخ  تسوا ، سابل  ای  ندب  رد  هک  ینوخ  دنک  نیقی  رگا  هلأسم 818 .
و دناوخب ، هرابود  ار  زامن  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسا ، لطاب  نآ  اب  زامن  هک  هدوب  ینوخ  دمهفب  زامن  زا  دـعب  هچنانچ  تسا ، لمد  و 

. دیامن اضق  هتشذگ ، تقو  رگا 
زا دعب  دناوخب و  زامن  یشومارف  لاح  رد  و  دسرب ، نآ  هب  تبوطر  اب  شسابل  ای  ندب  و  دنک ، شومارف  ار  يزیچ  ندوبسجن  رگا  هلأسم 819 .
هک نیا  نودب  دسرب و  هدرک  شومارف  ار  نآ  ندوبسجن  هک  يزیچ  هب  تبوطر  اب  شندب  رگا  یلو  تسا ؛ حیحص  وا  زامن  دیایب ، شدای  زامن 

ندوبسجن هک  يزیچ  هب  تبوطر  اب  وضو  ءاضعا  رگا  زین  و  تسا ، لطاب  شزامن  لسغ و  دـناوخب ، زاـمن  دـنک و  لـسغ  دـشکب  بآ  ار  دوخ 
. دشابیم لطاب  شزامن  وضو و  دناوخب ، زامن  دریگب و  وضو  دشکب  بآ  ار  اجنآ  هک  نآ  زا  شیپ  دسرب و  هدرک  شومارف  ار  نآ 

نیا رتهب  دشاب ، هتـشاد  بآ  اهنآ  زا  یکی  ندیـشکبآ  هزادنا  هب  دوش و  سجن  سابل  ندـب و  رگا  دراد ، سابل  کی  هک  یـسک  هلأسم 820 .
یلو دیامن ، هداعا  ار  زامن  تسا  ناگنهرب  يارب  هک  يروتـسد  هب  مه  ًاطایتحا  و  دناوخب ، زامن  سابل  نامه  اب  دـشکب و  بآ  ار  ندـب  هک  تسا 

هک تسا  نوخ  يرگید  و  دزیرب ، نآ  يور  بآ  هبترم  ود  دـیاب  دـشکب  بآ  لیلق  بآ  اب  دـهاوخب  رگا  هک  تسا  لوب  یکی  تساجن  اًلثم  رگا 
. دشکب بآ  هدش  سجن  لوب  هب  هک  ار  نآ  دیاب  تسا ، یفاک  نآ  يور  بآ  نتخیر  هبترم  کی 

هب ار  زامن  مه  بحتـسم  طایتحا  ربانب  و  دـناوخب ، زامن  سابل  ناـمه  اـب  درادـن ، يرگید  ساـبل  سجن ، ساـبل  زا  ریغ  هک  یـسک  هلأسم 821 .
. دروآ اج  هب  دش  هتفگ  ناگنهرب  يارب  هک  يروتسد 

اب دیاب  دراد ، تقو  هچنانچ  تساهنآ ، کی  مادک  دـنادن  تسا و  سجن  اهنآ  زا  یکی  دـنادب  رگا  دراد ، سابل  ود  هک  یـسک  هلأسم 822 .
یلو دناوخب ، رصع  زامن  کی  رهظ و  زامن  کی  مادک ، ره  اب  دیاب  دناوخب ، رصع  رهظ و  زامن  دهاوخیم  رگا  اًلثم  دناوخب ، زامن  سابل  ود  ره 

تقو  رگا 
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. تسا یفاک  دناوخب  زامن  سابل  ود  نآ  زا  یکی  اب  تسا ، گنت 

مود طرش 

رد ای  یبصغ  سابل  رد  ًادمع  رگا  تسا ، مارح  یبصغ  سابل  ندیـشوپ  دنادیم  هک  یـسک  و  دـشاب ، حابم  دـیاب  رازگزامن  سابل  هلأسم 823 .
. تسا لطاب  دناوخب ، زامن  تسا  یبصغ  نآ  رگید  زیچ  ای  همکت  ای  خن  هک  یسابل 

زامن یبصغ  سابل  اب  ًادـمع  رگا  دـنکیم ، لطاب  ار  زامن  دـنادیمن  یلو  تسا ، مارح  یبصغسابل  ندیـشوپ  دـنادیم  هکیـسک  هلأسم 824 .
. تسا لطاب  شزامن  دناوخب ،

شدوخ یـسک  رگا  یلو  تسا ، حیحـص  شزامن  دـناوخب ، زامن  نآ  اب  تسا و  یبصغ  وا  سابل  هک  دـنک  شومارف  ای  دـنادن  رگا  هلأسم 825 .
. تسا لطاب  مزال  طایتحا  ربانب  شزامن  دناوخب ، زامن  نآ  اب  تسا و  هدرک  بصغ  هک  دنک  شومارف  دیامن و  بصغ  ار  یسابل 

تسا هدناشوپ  ار  وا  تروع  يرگید  زیچ  هچنانچ  دمهفب ، زامن  نیب  رد  تسا و  یبصغ  وا  سابل  هک  دنک  شومارف  ای  دنادن  رگا  هلأسم 826 .
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دروآ و نوریب  ار  نآ  دیاب  دروآ ، نوریب  ار  یبصغ  سابل  دروخب  مه  هب  زامن  ندوبیپردیپ  ینعی  تالاوم ، هک  نیا  نودب  ای  ًاروف  دناوتیم  و 
؛ دنک هداعا  ار  زامن  مزال  طایتحا  ربانب  هک  تشذگ  دشاب  هدرک  بصغ  ار  سابل  شدوخ  رگا  نایسن ، تروص  رد  یلو  تسا ، حیحص  شزامن 

مه هب  زامن  ندوبیپردیپ  دروآ  نوریب  رگا  ای  دروآ ، نوریب  ًاروف  ار  یبصغ  سابل  دـناوتیمن  ای  هدـناشوپن ، ار  وا  تروع  يرگید  زیچ  رگا  و 
رگا و  دناوخب ، زامن  یبصغ  ریغ  سابل  اب  دنک و  اهر  ار  زامن  دیاب  دشاب ، هتـشاد  تقو  مه  تعکر  کی  رادـقم  هب  هک  یتروص  رد  دروخیم ،

. دیامن مامت  ار  زامن  ناگنهرب ، زامن  روتسد  هب  دروآ و  نوریب  ار  سابل  زامن  لاح  رد  دیاب  درادن ، تقو  رادقم  نیا  هب 
، دناوخب زامن  نآ  اب  دربن  ار  یبصغ  سابل  دزد  هک  نیا  يارب  اًلثم  ای  دناوخب ، زامن  یبصغ  سابل  اب  شناج  ظفح  يارب  یسک  رگا  هلأسم 827 .

. تسا حیحص  شزامن 
، دـشاب تفتلم  نآ  ندوببصغ  هب  زامن  لاح  رد  هچناـنچ  درخب ، ساـبل  هدادـن  ار  نآ  تاـکز  اـی  سمخ  هک  یلوپ  نیع  اـب  رگا  هلأسم 828 .

ربانب تسا  هلأسم  مکح  هب  رـصقم  لهاج  رگا  و  تسا ، حیحـص  زامن  تاـفتلا ، مدـع  تروص  رد  و  تسا ، لـطاب  ساـبل  نآ  رد  ندـناوخزامن 
. دنک هداعا  ار  زامن  دیاب  مزال  طایتحا 

140 ص : لئاسملا ، حیضوت 

موس طرش 

نآ زا  نوخ  دـنربب  ار  شگر  رگا  هک  یناوـیح  ینعی  دراد ، هدـنهج  نوـخ  هک  ياهدرم  ناوـیح  ءازجا  زا  دـیاب  رازگزاـمن  ساـبل  هلأسم 829 .
تـسا نآ  بجاو  طایتحا  دننک ، هیهت  سابل  درادن  هدنهج  نوخ  رام  یهام و  دننام  هک  ياهدرم  ناویح  زا  رگا  هکلب  دشابن ، دنکیم ، نتـسج 

. دناوخن زامن  نآ  اب  هک 
ربانب دـشابن ، وا  سابل  هچ  رگا  دـشاب ، رازگزامن  هارمه  هتـشاد  حور  هک  نآ  تسوپ  تشوگ و  دـننام  رادرم ، زا  يزیچ  هاـگ  ره  هلأسم 830 .

. تسا لطاب  شزامن  طایتحا 
هیهت اهنآ  زا  هک  یـسابل  اب  ای  دـشاب ، رازگزاـمن  هارمه  درادـن  حور  هک  مشپ  وم و  دـننام  تشوگ ، لـالح  رادرم  زا  يزیچ  رگا  هلأسم 831 .

. تسا حیحص  شزامن  دناوخب ، زامن  دناهدرک 

مراهچ طرش 

. تسا لطاب  شزامن  دشاب ، وا  هارمه  مه  نآ  زا  ییوم  رگا  و  دشابن ، تشوگمارح  ناویح  زا  دیاب  رازگزامن  سابل  هلأسم 832 .
َرت هچنانچ  دـشاب ، رازگزامن  سابل  ای  ندـب  رب  هبرگ  دـننام  تشوگمارح ، ناویح  زا  يرگید  تبوطر  ای  ینیب  ای  ناهد  بآ  رگا  هلأسم 833 .

. تسا حیحص  زامن  دشاب ، هدش  فرطرب  نآ  نیع  هدش و  کشخ  رگا  و  لطاب ، زامن  دشاب ،
موم و دیراورم و  رگا  تسا  نینچمه  و  درادن ، لاکـشا  دـشاب ، رازگزامن  سابل  ای  ندـب  رب  یـسک  ناهد  بآ  قرع و  وم و  رگا  هلأسم 834 .

. دشاب وا  هارمه  لسع 
رد هچ  دـشاب  هدـش  هیهت  هلخاد  رد  هچ  تشوـگمارح ؛ اـی  تسا  تشوگلـالح  ناوـیح  زا  یـسابل  هک  دـشاب  هتـشاد  کـش  رگا  هلأسم 835 .

. دناوخب زامن  نآ  اب  تسا  زیاج  هجراخ ،
. درادن یعنام  نآ  اب  ندناوخزامن  تسا ، تشوگمارح  ناویح  زا  تسین  مولعم  هک  نآ  دننام  یفدص و  همکت  هلأسم 836 .

. دنناوخن زامن  باجنس  تسوپ  اب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  درادن ، لاکشا  زامن  رد  صلاخ  زخ  ندیشوپ  هلأسم 837 .
تسا  تشوگمارح  ناویح  زا  هک  هدرک  شومارف  ای  دنادیمن  هک  یسابل  اب  رگا  هلأسم 838 .
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. تسا حیحص  وا  زامن  دناوخب ، زامن 

مجنپ طرش 

لاکـشا زامن  ریغ  زامن و  رد  نز  يارب  یلو  تسا ، لطاب  نآ  اب  زامن  و  مارح ، درم  يارب  لاـح  ره  رد  تفاـبالط  ساـبل  ندیـشوپ  هلأسم 839 .
. درادن

درم يارب  ـالط  یچم  تعاـس  نتـسب  ندرکتسد و  هب  ـالط  رتشگنا  هنیـس و  هب  ـالط  ریجنز  نتخیوآ  لـثم  ـالط ، هب  ندرکتنیز  هلأسم 840 .
ندرکتنیز یلو  دـنک ، يراددوخ  مه  الط  کنیع  لامعتـسا  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  تسا ، لطاب  اهنآ  اب  ندـناوخزامن  و  مارح ،

. درادن لاکشا  زامن  ریغ  زامن و  رد  نز  يارب  الط ، هب 
شزامن دـناوخب ، زامن  نآ  اب  دـشاب و  هتـشاد  کش  ای  تسا  الط  زا  وا  سابل  اـی  رتشگنا  هک  دـنک  شومارف  اـی  دـنادن  يدرم  رگا  هلأسم 841 .

. تسا حیحص 

مشش طرش 

ندیـشوپ مه  زامن  ریغ  رد  و  دشابن ، صلاخ  مشیربا  دـیاب  طایتحا  ربانب  زین  وا  راولـش  دـنب  نیچقرع و  یتح  رازگزامن  درم  سابل  هلأسم 842 .
. تسا مارح  درم  يارب  نآ 

درم يارب  نآ  ندیـشوپ  دشاب ، صلاخ  مشیربا  تسا  هتـسب  تشگنا  راهچ  زا  رتدایز  هک  نآ  زا  يرادقم  ای  سابل  رتسآ  مامت  رگا  هلأسم 843 .
. تسا لطاب  نآ  رد  زامن  و  مارح ،

. درادن لاکشا  نآ  رد  زامن  و  تسا ، زیاج  رگید ، زیچ  ای  تسا  صلاخ  مشیربا  زا  دنادیمن  هک  ار  یسابل  ندیشوپ  هلأسم 844 .
. دنکیمن لطاب  ار  زامن  و  درادن ، لاکشا  دشاب ، درم  بیج  رد  رگا  نآ  دننام  یمشیربا و  لامتسد  هلأسم 845 .

. درادن لاکشا  زامن ، ریغ  زامن و  رد  نز  يارب  یمشیربا  سابل  ندیشوپ  هلأسم 846 .
زین و  درادن ، یعنام  يراچان  لاح  رد  هدش ، هیهت  رادرم  زا  هک  یـسابل  تفابالط و  صلاخ و  یمـشیربا  یبصغ و  سابل  ندیـشوپ  هلأسم 847 .

. دناوخب زامن  اهسابل  نیا  اب  دناوتیم  درادن ، اهنیا  زا  ریغ  يرگید  سابل  دشوپب و  سابل  تسا  راچان  هک  یسک 
142 ص : لئاسملا ، حیضوت 

يروتسد هب  دیاب  دشوپب ، سابل  تسین  راچان  و  درادن ، يرگید  سابل  هدش ، هیهت  رادرم  زا  هک  یسابل  یبصغ و  سابل  زا  ریغ  رگا  هلأسم 848 .
. دناوخب زامن  دش  هتفگ  ناگنهرب  يارب  هک 

، دـشاب راـچان  ساـبل  ندیـشوپ  رد  هچناـنچ  درادـن ، يرگید  ساـبل  هدـش  هیهت  تشوگمارح  ناوـیح  زا  هک  یـسابل  زا  ریغ  رگا  هلأسم 849 .
. دروآ اج  هب  ار  زامن  دش  هتفگ  ناگنهرب  يارب  هک  يروتسد  هب  دیاب  دشابن ، راچان  رگا  و  دناوخب ، زامن  سابل  نامه  اب  دناوتیم 

، دـشابن راچان  سابل  ندیـشوپ  رد  هچنانچ  دـشاب ، هتـشادن  يرگید  سابل  تفابالط ، ای  صلاخ  یمـشیربا  سابل  زا  ریغ  درم  رگا  هلأسم 850 .
. دروآ اج  هب  ار  زامن  دش  هتفگ  ناگنهرب  يارب  هک  يروتسد  هب  دیاب 

، دیامن هیهت  دشاب ، يرادیرخ  ای  هیارک  هب  هچ  رگا  تسا  بجاو  دـناشوپب ، نآ  اب  ار  دوخ  تروع  زامن  رد  هک  درادـن  يزیچ  رگا  هلأسم 851 .
، دناسرب سابل  فرـصم  هب  ار  لوپ  رگا  هک  تسا  يروط  ای  تسا ، دایز  وا  ییاراد  هب  تبـسن  هک  دراد  مزال  لوپ  يردـق  هب  نآ  هیهت  رگا  یلو 

. دناوخب زامن  سابل  اب  دنک و  ررض  لمحت  ای  دناوخب ، زامن  دش  هتفگ  ناگنهرب  يارب  هک  يروتسد  هب  تسا  راتخم  دراد  ررض  وا  لاح  هب 
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دشاب هتشادن  تقـشم  وا  يارب  نآ  ندرکلوبق  هچنانچ  دهد ، هیراع  ای  دشخبب  وا  هب  سابل  يرگید  رگا  درادن ، سابل  هک  یـسک  هلأسم 852 .
هیراع ای  شـشخب  بلط  دراد ، سابل  هک  یـسک  زا  دـیاب  تسین ، تخـس  وا  يارب  شـشخب  بلط  ای  ندرکهیراـع  رگا  هکلب  دـنک ، لوبق  دـیاب 

. دیامن
ای نیهوت  بجوم  و  تسین ، لومعم  دشوپب  ار  نآ  دهاوخیم  هک  یسک  يارب  نآ  تخود  ای  گنر  ای  هچراپ  هک  یسابل  ندیشوپ  هلأسم 853 .

. درادن لاکشا  دناوخب ، زامن  سابل  نآ  اب  رگا  یلو  تسا ، مارح  دوشیم  وا  ترهش 
. درادن لاکشا  دناوخب ، زامن  سابل  نآ  اب  رگا  یلو  دشوپن ، هنادرم  سابل  نز  هنانز و  سابل  درم  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 854 .

تـشوگمارح ناویح  ءازجا  زا  ای  صلاخ  مشیربا  ای  سجن  وا  فاحل  دشاب و  هنهرب  رگا  دناوخب ، زامن  هدـیباوخ  دـیاب  هک  یـسک  هلأسم 855 .
. دناشوپن نآ  اب  ار  دوخ  زامن ، رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب ،
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دشاب كاپ  رازگزامن  سابل  ندب و  تسین  مزال  هک  يدراوم 

: تسا حیحص  وا  زامن  دشاب ، سجن  رازگزامن  سابل  ای  ندب  رگا  تروص  هس  رد  هلأسم 856 .
. دشاب هدش  هدولآ  نوخ  هب  شندب  ای  سابل  تسا ، وا  ندب  رد  هک  یلمد  ای  تحارج  ای  مخز  هطساو  هب  هک  نآ  لوا 

. دشاب هدولآ  نوخ  هب  دوشیم - یفرشا  کی  هزادنا  هب  ًابیرقت  هک  مهرد - زا  رتمک  رادقم  هب  وا  سابل  ای  ندب  هک  نآ  مود 
حیحـص وا  زامن  دـشاب ، سجن  رازگزامن  سابل  طقف  رگا  تروص  ود  رد  و  دـناوخب ، زامن  سجن  سابل  ای  ندـب  اب  دـشاب  راـچان  هک  نآ  موس 

: تسا
. دشاب سجن  نیچقرع  باروج و  دننام  وا ، کچوک  ياهسابل  هک  نآ  فلا 

. دوشیم هتفگ  دعب  لئاسم  رد  اًلصفم  تروص  جنپ  نیا  ماکحا  و  دشاب ، هدش  سجن  تسا  هچب  راتسرپ  هک  ینز  سابل  هک  نآ  ب 
ای سابل  ای  ندب  ندیـشکبآ  هک  تسا  يروط  هچنانچ  دشاب ، لمد  ای  تحارج  ای  مخز  نوخ  رازگزامن ، سابل  ای  ندـب  رد  رگا  هلأسم 857 .

و دناوخب ؛ زامن  نوخ  نآ  اب  دناوتیم  هدشن  بوخ  لمد  ای  تحارج  ای  مخز  هک  یتقو  ات  تسا ، تخـس  مدرم  رتشیب  يارب  سابل  ندرکضوع 
. دشاب وا  سابل  ای  ندب  رد  هدش ، سجن  دناهتشاذگ و  مخز  يور  هک  ییاود  ای  هدمآ  نوریب  نوخ  اب  هک  یکرچ  رگا  تسا  نینچمه 

سابل ای  ندب  رد  تسا  رتدایز  مهرد  زا  و  تسا ، ناسآ  نآ  نتسش  دوشیم و  بوخ  يدوز  هب  هک  یمخز  ای  یگدیرب  نوخ  رگا  هلأسم 858 .
. تسا لطاب  وا  زامن  دشاب ، رازگزامن 

رگا یلو  دـناوخب ؛ زامن  نآ  اب  تسین  زیاج  دوش ، سجن  مخز  تبوطر  هب  دراد ، هلـصاف  مخز  اب  هک  سابل  ای  ندـب  زا  ییاج  رگا  هلأسم 859 .
. درادن یعنام  نآ  اب  ندناوخزامن  دوش ، سجن  نآ  تبوطر  هب  دوشیم ، هدولآ  مخز  تبوطر  هب  ًالومعم  هک  سابل  ای  ندب  زا  يرادقم 
فراعتم زا  رتدایز  هک  یتروص  رد  دـسرب ، سابل  ای  ندـب  هب  ینوخ  تسا  اهنیا  دـننام  ینیب و  ناـهد و  يوت  هک  یمخز  زا  رگا  هلأسم 860 .

ریساوب نوخ  تسا  نینچمه  و  دناوخن ؛ زامن  نآ  اب  هک  تسا  نآ  طایتحا  هچ  رگا  تسا ، حیحـص  نآ  اب  زامن  دشاب ، هدرکن  فارطا  هب  زواجت 
طایتحا نیا  تاعارم  و  دناوخ ، زامن  دوشیم  تسا  نوریب  نآ  ياههناد  هک  يریساوب  نوخ  اب  اما  و  دشابن ، نوریب  شیاههناد  هک  یتروص  رد 

. تسین مزال 
144 ص : لئاسملا ، حیضوت 

نوخ ای  تسا  مخز  زا  دنادن  دنیبب و  تسا  مهرد  زا  رتشیب  هک  ینوخ  دوخ  سابل  ای  ندب  رد  رگا  تسا ، مخز  شندب  هک  یـسک  هلأسم 861 .
. دناوخن زامن  نآ  اب  هک  تسا  نیا  طایتحا  رگید ،

، دـناهدشن بوخ  همه  یتقو  ات  دوش ، باـسح  مخز  کـی  هک  دنـشاب  مه  کـیدزن  يروط  هب  دـشاب و  ندـب  رد  مخز  دـنچ  رگا  هلأسم 862 .
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بوخ هک  مادک  ره  دوش ، باسح  مخز  کی  مادک  ره  هک  دنشاب  رود  مه  زا  يردق  هب  رگا  یلو  درادن ، لاکشا  اهنآ  نوخ  اب  ندناوخزامن 
. دشاب مهرد  زا  رتدایز  عومجم  رگا  دشکب  بآ  نآ  نوخ  زا  ار  سابل  ندب و  زامن ، يارب  دیاب  دش ،

ای سافن  نوخ  طایتحا  ربانب  ضیح و  اـی  تشوگمارح  ناویح  اـی  رادرم ، اـی  رفاـک ، اـی  كوخ  اـی  گـس  نوخ  ینزوس  رـس  رگا  هلأسم 863 .
ناوـیح نوـخ  اـی  ناـسنا  ندـب  نوـخ  لـثم  رگید ، ياـهنوخ  یلو  تـسا ؛ لـطاب  وا  زاـمن  دـشاب ، رازگزاـمن  ساـبل  اـی  ندـب ، رد  هضاحتــسا 
یفرـشا کی  هزادنا  هب  ًابیرقت  هک  دشاب - مهرد  زا  رتمک  مه  يور  هک  یتروص  رد  دشاب ، سابل  ندب و  ياج  دنچ  رد  هچ  رگا  تشوگلالح 

. درادن لاکشا  نآ  اب  ندناوخزامن  دوشیم -
دوش و ینوخ  ادـج  نآ ، تشپ  رگا  یلو  دوشیم ، باسح  نوخ  کی  دـسرب ، نآ  تشپ  هب  دزیرب و  رتسآیب  سابل  هب  هک  ینوخ  هلأسم 864 .

يور تسا ، سابل  يور  تشپ و  رد  هک  ینوخ  رگا  سپ  دومن . باسح  ادج  ار  مادک  ره  دـیاب  دوشن ، باسح  نوخ  کی  لاصتا ، هطـساو  هب 
. تسا لطاب  نآ  اب  زامن  دشاب ، رتشیب  رگا  و  حیحص ، نآ  اب  زامن  دشاب ، مهرد  زا  رتمک  مه 

ره دـیاب  دوش ، ینوخ  ساـبل  يور  دزیرب و  رتسآ  هب  اـی  دـسرب و  نآ  رتـسآ  هب  دزیرب و  دراد  رتـسآ  هک  یـسابل  يور  نوخ ، رگا  هلأسم 865 .
نآ اب  زامن  دشاب ، رتشیب  رگا  و  حیحـص ، نآ  اب  زامن  دشاب ، مهرد  زا  رتمک  رتسآ ، سابل و  يور  نوخ  رگا  سپ  دومن . باسح  ادج  ار  مادـک 

. تسا لطاب 
هب هدیـسر  نآ  هب  هک  یتبوطر  نوخ و  هک  یتروص  رد  دـسرب ، نآ  هب  یتبوطر  دـشاب و  مهرد  زا  رتمک  سابل  ای  ندـب  نوخ  رگا  هلأسم 866 .

دوشن و مه  مهرد ، هزادـنا  هب  نوخ  تبوطر و  رگا  هکلب  تسا ، لـطاب  نآ  اـب  زاـمن  دـنک ، هدولآ  ار  فارطا  دوـش و  رتـشیب  اـی  مهرد  هزادـنا 
. دوش کلهتسم  نوخ  رد  بآ  هک  نآ  رگم  دراد  لاکشا  نآ  اب  ندناوخزامن  دنکن ، هدولآ  مه  ار  فارطا 

مهرد زا  رتمک  هدش  سجن  هک  يرادقم  هچ  رگا  دوش  سجن  نوخ ، هب  ندیـسر  هطـساو  هب  یلو  دوشن  ینوخ  سابل  ای  ندب  رگا  هلأسم 867 .
. دناوخ زامن  نآ  اب  دوشیمن  دشاب ،

يرگید  تساجن  و  دشاب ، مهرد  زا  رتمک  تسا  سابل  ای  ندب  رد  هک  ینوخ  رگا  هلأسم 868 .
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. تسین زیاج  نآ  اب  ندناوخزامن  دزیرب ، نآ  يور  لوب  هرطق  کی  اًلثم  دسرب ، نآ  هب 
زا هچنانچ  دشاب ، سجن  دیناشوپ  ار  تروع  اهنآ  اب  دوشیمن  هک  باروج  نیچقرع و  لثم  رازگزامن ، کچوک  ياهسابل  رگا  هلأسم 869 .

. درادن لاکشا  دناوخب  زامن  سجن  رتشگنا  اب  رگا  زین  و  تسا ، حیحص  اهنآ  اب  زامن  دشاب ، هدشن  تسرد  تشوگمارح  ناویح  ای  رادرم 
رازگزامن هارمه  سجن  يوقاچ  دیلک و  لامتـسد و  دـننام  دـشابن ، تروع  رتاس  هک  سجن  زیچ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هلأسم 870 .

. دشابن
، دیامن هیراع  ای  دنک و  هیارک  ای  درخب ، رگید  سابل  دناوتن  هچنانچ  درادن ، سابل  کی  زا  رتشیب  تسا و  هچب  راتسرپ  هک  يردام  هلأسم 871 .

سابل نآ  اب  دـناوتیم  دوش ، سجن  هچب  لوب  هب  شـسابل  رگید  زور  ات  هچ  رگا  دـشکب ، بآ  ار  دوخ  سابل  هبترم  کی  يزورهنابـش  هاـگ  ره 
کی زا  رتشیب  رگا  زین  و  دـشکب ، بآ  رـصع  رهظ و  زامن  يارب  رـصع  فرط  ار  دوخ  سابل  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یلو  دـناوخب ، زاـمن 

نیا رد  و  تسا ، یفاک  دـشکب  بآ  ار  اهنآ  همه  هبترم  کی  يزورهنابـش  هچنانچ  دـشوپب ، ار  اهنآ  همه  هک  تسا  راچان  یلو  دراد  ساـبل 
. تسا لاکشا  دشاب ، هتشاد  ار  مکح  نیا  دشابن  وا  ردام  رگا  هچب  راتسرپ  هک 

. دناوخب زامن  سابل  نآ  اب  دناوتیمن  دوش ، سجن  هچب  لوب  هب  شسابل  رگا  تسا  هچب  راتسرپ  هک  يدرم  هلأسم 872 .

رازگزامن سابل  تابحتسم 

دیفـس و سابل  ابع و  ندیـشوپ  کنحلاتحت ، اب  همامع  تسا : هلمج  نآ  زا  هک  تسا  بحتـسم  رازگزاـمن  ساـبل  رد  زیچ  دـنچ  هلأسم 873 .
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. قیقع رتشگنا  ندرکتسد  شوخ و  يوب  لامعتسا  اهسابل و  نیرتهزیکاپ 

رازگزامن سابل  تاهورکم 

راوخبارـش و سابل  گنت و  كرچ و  هایـس و  سابل  ندیـشوپ  تسا : هلمج  نآ  زا  تسا و  هورکم  رازگزامن  سابل  رد  زیچ  دـنچ  هلأسم 874 .
هک يرتشگنا  ندرکتسد  و  سابل ، ياههمکت  ندوبزاب  زین  و  دراد ، تروص  شقن  هک  یسابل  و  دنکیمن ، زیهرپ  تساجن  زا  هک  یسک  سابل 

. دشابیم هورکم  دراد  تروص  شقن 
146 ص : لئاسملا ، حیضوت 

رازگزامن ناکم  * 

هراشا

: دراد طرش  هن  رازگزامن  ناکم 

لوا طرش 

. دشاب حابم  هک  نآ 
فقـس ریز  رد  ندناوخزامن  یلو  تسا ، لطاب  دشاب ، اهنیا  دننام  تخت و  شرف و  يور  هچ  رگا  یبصغ  کلم  رد  ندناوخزامن  هلأسم 875 .

. دیامنن قدص  همیخ  ای  فقس  رد  فرصت  رگا  درادن ، یعنام  یبصغ  همیخ  یبصغ و 
ياهراجا هناخ  رد  اًلثم  تسا ، لطاب  تعفنم  بحاص  هزاـجا  نودـب  تسا ، يرگید  لاـم  نآ  تعفنم  هک  یکلم  رد  ندـناوخزامن  هلأسم 876 .

یکلم رد  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ، لطاب  دـناوخب ، زامن  هدرک  هراجا  ار  هناخ  نآ  هک  یـسک  هزاجا  نودـب  يرگید  ای  هناخ  بحاـص  رگا 
ار ثلث  یتقو  ات  دـنناسرب ، یفرـصم  هب  ار  وا  لام  ثلث  هک  دـشاب  هدرک  تیـصو  تیم  رگا  اًلثم  دـناوخب ، زاـمن  دراد  یقح  نآ  رد  يرگید  هک 

. دناوخ زامن  وا  کلم  رد  دوشیمن  دننکن ، ادج 
. تسا لطاب  دناوخب ، زامن  اجنآ  رد  دنک و  بصغ  ار  وا  ياج  يرگید  رگا  هتشاذگ ، لحر  ای  هتسشن و  دجسم  رد  هک  یسک  هلأسم 877 .

شومارف ار  نآ  ندوبیبصغ  هک  ییاج  رد  ای  دـمهفب ، زامن  زا  دـعب  دـناوخب و  زاـمن  تسا  یبصغ  دـنادیمن  هک  ییاـج  رد  رگا  هلأسم 878 .
دنک و شومارف  رگا  هدرک ، بصغ  ار  ییاج  شدوخ  هک  یـسک  یلو  تسا  حیحـص  وا  زامن  دیایب ، شدای  زامن  زا  دعب  دـناوخب و  زامن  هدرک 

. تسا لطاب  طایتحا  ربانب  شزامن  دناوخب ، زامن  اجنآ  رد 
لطاـب وا  زاـمن  دـناوخب ، زاـمن  اـجنآ  رد  تسا و  لـطاب  زاـمن  یبصغ  ياـج  رد  هک  دـنادن  یلو  تسا  یبصغ  ییاـج  دـنادب  رگا  هلأسم 879 .

. دشابیم
و تسا ، لطاب  وا  زامن  دشاب  یبصغ  نآ  نیز  ای  يراوس  ناویح  هچنانچ  دناوخب ، هراوس  ار  بجاو  زامن  تسا  راچان  هک  یـسک  هلأسم 880 .

. دناوخب یبحتسم  زامن  ناویح  نآ  رب  دهاوخب  رگا  تسا  نینچمه 
نودب  دشابن ، ادج  وا  مهس  رگا  تسا ، کیرش  يرگید  اب  یکلم  رد  هک  یسک  هلأسم 881 .

147 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دناوخب زامن  دنک و  فرصت  کلم  نآ  رد  دناوتیمن  شکیرش  هزاجا 

لطاب نآ  رد  مه  شزامن  و  مارح ، کلم  نآ  رد  وا  فرـصت  درخب ، یکلم  هدادـن  ار  نآ  تاکز  سمخ و  هک  یلوپ  نیع  اـب  رگا  هلأسم 882 .
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. تسا
لطاب وا  کلم  رد  ندناوخزامن  تسین ، یـضار  ًابلق  هک  دنادب  ناسنا  دـهدب و  ندـناوخزامن  هزاجا  نابز ، هب  کلم  بحاص  رگا  هلأسم 883 .

. تسا حیحص  زامن  تسا ، یضار  ًابلق  هک  دنک  نیقی  ناسنا  دهدن و  هزاجا  رگا  و  تسا ،
ای دنهدب  ار  وا  یهدب  رگا  یلو  تسا ، لطاب  نآ  رد  زامن  مارح و  تسا ، راکهدـب  تاکز  ای  سمخ  هک  یتیم  کلم  رد  فرـصت  هلأسم 884 .

دوجوم تیم  لام  رد  سمخ  ای  تاکز  نیع  رگا  و  تسا ، زیاج  دوش ، طقاس  تیم  هدـهع  زا  نید  هک  يوحن  هب  دـنیامن ، ادا  هک  دـنوش  نماض 
. درادن لاکشا  نآ  ریغ  رد  زامن  فرصت و  یلو  تسین  زیاج  ادا  زا  لبق  نیع  نآ  رد  زامن  فرصت و  طقف  دشاب ،

وا ياهضرق  هک  دنوش  نماض  رگا  یلو  تسا ، لطاب  نآ  رد  زامن  مارح و  تسا ، راکهدب  مدرم  هب  هک  یتیم  کلم  رد  فرـصت  هلأسم 885 .
تسا يدارفا  راکهدب  تیم ، رگا  و  درادن ، یعنام  وا  کلم  رد  زامن  فرـصت و  دنهدب ، هزاجا  تیم  یـصو  راکبلط و  هک  نیا  ای  دنزادرپب ، ار 

. تسا ربتعم  مکاح  نذا  دراد ، تیالو  اهنآ  رب  عرش  مکاح  هک 
یلو نذا  نودب  وا  کلم  رد  فرـصت  دنـشاب ، بیاغ  ای  هناوید  ای  ریغـص  وا  هثرو  زا  یـضعب  یلو  دـشاب  هتـشادن  ضرق  تیم  رگا  هلأسم 886 .

. تسا لطاب  نآ  رد  زامن  و  مارح ، یعرش 
، اهاج لیبق  نیا  ریغ  رد  یلو  درادن ، لاکـشا  تسا  هدامآ  نیدراو  يارب  هک  اهنیا  دننام  مامح و  هناخرفاسم و  رد  ندـناوخزامن  هلأسم 887 .

يارب هـک  دوـش  لـصاح  ناـنیمطا  اـی  دوـش  موـلعم  هـک  دـنزب  یفرح  اـی  دـهدب ، هزاـجا  نآ  کـلام  هـک  دـناوخ  زاـمن  دوـشیم  یتروـص  رد 
يارب دوـشیم  هدـیمهف  اـهنیا  زا  هک  دـباوخب ، دنیـشنب و  وا  کـلم  رد  دـهد  هزاـجا  یـسک  هب  هک  نیا  لـثم  تـسا ، هداد  نذا  ندـناوخزامن ،

. تسا هداد  نذا  مه  ندناوخزامن 
دوشیم کلام  هزاجایب  دنورب ، رگید  ياج  هب  اجنآ  زا  زامن  عقوم  تسا  لکشم  مدرم  رتشیب  يارب  هک  یعیـسو  رایـسب  نیمز  رد  هلأسم 888 .

. دناوخن زامن  اجنآ  رد  هک  تسا  نآ  طوحا  تسین ، یضار  نیمز  کلام  هک  دنادب  رگا  یلو  دناوخ ، زامن 
148 ص : لئاسملا ، حیضوت 

مود طرش 

. دشاب تکرحیب  رازگزامن  ناکم  هک  نآ 
، دراد تکرح  هک  ییاج  رد  دـشاب  راچان  رگید  تهج  ای  تقو  یگنت  هطـساو  هب  رگا  دـشاب و  تکرحیب  دـیاب  رازگزامن  ناکم  هلأسم 889 .

فرط هب  هلبق  زا  اهنآ  رگا  و  دیامن ، تیاعر  ار  هلبق  رارقتـسا و  دیاب  تسا  نکمم  هک  يردق  هب  دناوخب ، زامن  نرت  یتشک و  لیبموتا و  دـننام 
. ددرگرب هلبق  فرط  هب  دننک ، تکرح  رگید 

. درادن یعنام  دناهداتسیا  یتقو  اهنیا ، دننام  نرت و  یتشک و  لیبموتا و  رد  ندناوخزامن  هلأسم 890 .
. تسا لطاب  زامن  دنام ، تکرحیب  دوشیمن  هک  اهنیا  دننام  وج و  مدنگ و  نمرخ  يور  هلأسم 891 .

موس طرش 

. دنک مامت  ار  زامن  اجنآ  رد  دناوتیم  دهدب  لامتحا  هک  دناوخب  زامن  ییاج  رد  هک  نآ 
داب و لامتحا  هطـساو  هب  هک  ییاج  رد  و  دنکیم ، مامت  ار  زامن  دـشاب  هتـشاد  نانیمطا  هک  دـناوخب  زامن  ییاج  رد  طایتحا ، ربانب  هلأسم 892 .

لامتحا اب  دنچ  ره  دناوخن  زامن  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنک ، مامت  ار  زامن  دـناوتب  هک  درادـن  نانیمطا  اهنیا  دـننام  تیعمج و  يدایز  ناراب و 
. تسین حیحص  زامن  ناکما ، مدع  هب  نانیمطا  اب  یلو  تسا ، زیاج  زامن  ندناوخ  زامن ، ندرکمامت  ناکما 
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مراهچ طرش 

. دناوخن زامن  دوش  بارخ  تسا  کیدزن  هک  یفقس  ریز  اًلثم  تسا ، مارح  نآ  رد  ندنام  هک  ییاج  رد  هک  نآ 
. تسا لطاب  دننکیم ، لامعتسا  نآ  دننام  رات و  هک  ییاج  رد  زامن  هلأسم 893 .

مه ناشزامن  و  تسا ، مارح  دوش ، دراو  دـناوتیمن  مه  یـسک  تسین و  اجنآ  رد  یـسک  هک  یقاطا  رد  مرحمان  نز  درم و  ندوب  هلأسم 894 .
. درادن لاکشا  وا  زامن  دوش ، دراو  تسا  مرحمان  وا  اب  هک  يرگید  و  دشاب ، زامن  لوغشم  نانآ  زا  یکی  رگا  یلو  تسین ؛ حیحص  اجنآ  رد 

149 ص : لئاسملا ، حیضوت 
ياج زا  یمک  وا  هدجس  ياج  هک  دتسیاب  يروط  تسا  رتهب  و  دتـسیاب ، وا  اب  يذاحم  ای  درم  زا  رتولج  زامن  رد  نز  تسا  هورکم  هلأسم 895 .

. دشاب رتبقع  درم  نداتسیا 
ره زامن  باوث  یلب ، بیترت . هب  ای  دـنوش  زامن  دراو  مه  اب  هچ  تسا ؛ حیحـص  ود  ره  زامن  دتـسیاب ، رتولج  ای  درم  ربارب  نز ، رگا  هلأسم 896 .
ره دنوش ، زامن  دراو  مه  اب  ود  ره  هک  یتروص  رد  تسا  راوازـس  دکؤم  طایتحا  ربانب  یلو  تسا ، رتمک  دناهدش  زامن  لوغـشم  دعب  هک  مادک 

. دیامن هداعا  ار  زامن  هدش  دراو  دعب  هک  یسک  دنشاب  هدش  دراو  بیترت  هب  هک  یتروص  رد  ود و 
عرذ جنپ  ًابیرقت  هک  عارذ  هد  اًلقا  نانآ  نیب  ای  دننیبن ، ار  رگیدکی  هک  دشاب  يرگید  زیچ  ای  هدرپ و  ای  راوید ، نز ، درم و  نیب  رگا  هلأسم 897 .
رگا تسا  نینچمه  و  درادن ، مه  تهارک  و  تسا ، حیحـص  ود  ره  زامن  دشاب ، وا  زا  رتولج  ای  درم  ربارب  نز  هچنانچ  دشاب ، هلـصاف  دوشیم 

. تسا هداتسیا  وا  ربارب  ای  درم  زا  رتولج  نز  دنیوگن  هک  دشاب  دنلب  يردق  هب  نانآ  زا  یکی  ناکم 

مجنپ طرش 

. دناوخن زامن  هدش  هتشون  نآ  رب  ادخ  مسا  هک  یشرف  لثم  تسا ، مارح  نآ  يور  نتسشن  نداتسیا و  هک  يزیچ  يور  هک  نآ 

مشش طرش 

دوجس عوکر و  ياج  هک  تسا  کچوک  ياهزادنا  هب  ای  دتسیاب ، تسار  اجنآ  رد  دناوتیمن  تسا و  هاتوک  نآ  فقـس  هک  ییاج  رد  هک  نآ 
اج هب  ار  دوجـس  عوکر و  مایق و  تسا  نکمم  هک  يردق  هب  دیاب  دناوخب ، زامن  ییاج  نینچ  رد  هک  دوش  راچان  رگا  و  دـناوخن ، زامن  درادـن ،

. دروآ

متفه طرش 

. دناوخن زامن  مالسلا  مهیلع  همئا  ربمغیپ و  ربق  زا  رتولج  ای  يواسم  هک  نآ 
. دناوخن زامن  مالسلا  امهیلع  ماما  ربمغیپ و  ربق  اب  يواسم  ای  رتولج  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  هلأسم 898 .

ندشهلـصاف یلو  درادن ، لاکـشا  دوشن  یمارتحایب  هک  دشاب  رهطم  ربق  رازگزامن و  نیب  راوید ، دننام  يزیچ  زامن  عقوم  رد  رگا  هلأسم 899 .
. تسین یفاک  هداتفا  نآ  يور  هک  ياهچراپ  حیرض و  فیرش و  قودنص 

150 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. درادن لاکشا  يراچان  لاح  رد  یلو  دنناوخن ، بجاو  زامن  نآ  ماب  رب  هبعک و  هناخ  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 900 .

ود ینکر  ره  لباقم  هناخ ، لخاد  رد  تسا  بحتـسم  هکلب  درادـن ، لاکـشا  نآ  ماب  رب  هبعک و  هناخ  رد  بحتـسم  زامن  ندـناوخ  هلأسم 901 .
. دنناوخب زامن  تعکر 
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متشه طرش 

نآ رب  ار  یناشیپ  هک  ییاج  یلو  دـسرب ، وا  سابل  ای  ندـب  هب  نآ  تبوطر  هک  دـشابن  َرت  يروط  هب  تسا  سجن  رگا  رازگزامن  ناـکم  هک  نآ 
سجن اًلـصا  رازگزامن  ناکم  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  تسا ، لطاب  زامن  دـشاب  مه  کـشخ  هچ  رگا  دـشاب ، سجن  رگا  دراذـگیم 

. دشابن

مهن طرش 

نیا لیصفت  و  دشابن ، رتدنلب  ای  رتتسپ  هتسب  تشگنا  راهچ  زا  شیب  وا  ياپ  ناتـشگنا  رـس  اهوناز و  ياج  زا  رازگزامن  یناشیپ  ياج  هک  نآ 
. دوشیم هتفگ  هدجس  ماکحا  رد  هلأسم 

تسا بحتسم  اهنآ  رد  ندناوخزامن  هک  ییاهاج 

مارحلا دجسم  اهدجـسم ، همه  زا  رتهب  و  دنناوخب ، دجـسم  رد  ار  زامن  هک  تسا  هدش  شرافـس  رایـسب  مالـسا  سدقم  عرـش  رد  هلأسم 902 .
نآ زا  دـعب  و  سدـقملا ، تیب  دجـسم  نآ  زا  دـعب  و  هفوک ، دجـسم  نآ  زا  دـعب  و  هلآ ، هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  دجـسم  نآ  زا  دـعب  و  تسا ،

. تسا رازاب  دجسم  نآ  زا  دعب  و  هلحم ، دجسم  نآ  زا  دعب  و  رهش ، ره  عماج  دجسم 
. تسا رتهب  بقع  قاطا  هناخقودنص و  رد  هکلب  هناخ  رد  ندناوخزامن  نز ، يارب  هلأسم 903 .

هیلع نینمؤملا  ریما  ترـضح  رهطم  مرح  رد  زاـمن  و  تسا ، دجـسم  زا  رتـهب  هکلب  بحتـسم ، مالـسلا  مهیلع  همئا  مرح  رد  زاـمن  هلأسم 904 .
. تسا زامن  رازه  تسیود  اب  ربارب  مالسلا 

، دشاب هتشادن  يرذع  رگا  دجسم  هیاسمه  و  تسا ، بحتـسم  درادن ، رازگزامن  هک  يدجـسم  رد  نتفر  و  دجـسم ، هب  نتفردایز  هلأسم 905 .
. دناوخب زامن  دجسم  ریغ  رد  تسا  هورکم 

وا هیاسمه  و  دـنکن ، تروشم  وا  اب  اهراک  رد  و  دروخن ، اذـغ  دوشیمن  رـضاح  دجـسم  رد  هکیـسک  اب  ناـسنا  تسا  بحتـسم  هلأسم 906 .
. دهدن نز  وا  هب  و  دریگن ، نز  وا  زا  و  دوشن ،

151 ص : لئاسملا ، حیضوت 

تسا هورکم  اهنآ  رد  ندناوخزامن  هک  ییاهاج 

، تسا زاب  هک  يرد  لباقم  ناسنا ، لباقم  رازکمن ، نیمز  مامح ، تسا : هلمج  نآ  زا  و  تسا ، هورکم  اج  دنچ  رد  ندناوخزامن  هلأسم 907 .
لباقم تسا ، لطاب  زامن  مارح و  دشاب ، تمحز  هچنانچ  و  دشابن ، تمحز  دننکیم  روبع  هک  یناسک  يارب  رگا  هچوک  نابایخ و  هداج و  رد 

همـسجم سکع و  يوربور  دـشاب ، لوب  لـحم  هک  یلادوگ  هاـچ و  لـباقم  دـشاب ، شتآ  هروک  هک  اـج  ره  هناـخزپشآ و  رد  غارچ و  شتآ و 
يوربور هچ  رگا  دـشاب  سکع  هک  ییاج  رد  دـشاب ، نآ  رد  بنج  هک  یقاطا  رد  دنـشکب ، هدرپ  نآ  يور  هک  نآ  رگم  دراد  حور  هک  يزیچ 

. ناتسربق رد  ربق و  ود  نیب  ربق ، يور  ربق ، لباقم  دشابن ، رازگزامن 
رگا و  دراذگب ، يزیچ  دوخ  يولج  تسا  بحتسم  تسا ، وا  يوربور  یسک  ای  دناوخیم ، زامن  مدرم  روبع  لحم  رد  هک  یـسک  هلأسم 908 .

. تسا یفاک  دشاب ، مه  ینامسیر  ای  بوچ 

دجسم ماکحا 
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دیاب تسا ، هدـش  سجن  هک  دـمهفب  سک  ره  و  تسا ، مارح  دجـسم ، راوید  لخاد  فرط  ماـب و  فقـس و  نیمز و  ندرکسجن  هلأسم 909 .
، دوش سجن  رگا  و  دـننکن ، سجن  مه  ار  دجـسم  راوـید  نوریب  فرط  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  و  دـنک ، فرطرب  ار  نآ  تساـجن  ًاروـف 

. دنیامن فرطرب  ار  شتساجن 
ربانب یلو  تسین ، بجاو  وا  رب  دجـسم  ریهطت  دـنکن ، ادـیپ  دـشاب و  هتـشاد  مزال  کمک  ای  دـیامن  ریهطت  ار  دجـسم  دـناوتن  رگا  هلأسم 910 .

. دهد عالطا  دنک  ریهطت  دناوتیم  هک  یسک  هب  دیاب  بجاو ، طایتحا 
ار اجنآ  دیاب  دـشابن ، نکمم  نآ  زا  یمک  رادـقم  ندرکبارخ  ای  ندـنک  نودـب  نآ  ریهطت  دوش و  سجن  دجـسم  زا  ییاج  رگا  هلأسم 911 .
رد هک  دنک  بارخ  هدرک  سجن  هک  یسک  دوخ  هک  نیا  رگم  تسین ، بجاو  مه  تمـسق  نآ  نتخاس  ندرک و  رپ  و  دنیامن ، بارخ  ای  دننکب 

راچان نآ  ریهطت  يارب  هک  دـشاب  هدـش  سجن  يوحن  هب  دجـسم  رگا  و  دـنک ؛ رپ  ای  دزاسب و  ار  تمـسق  نآ  دـیاب  طاـیتحا  رباـنب  تروص  نیا 
زیاج دزاسب ، ار  نآ  بیرخت  زا  دـعب  هک  دـشاب  مه  یعربتم  هچنانچ  تسین ، زیاـج  نآ  ندرکبارخ  دـننک ، بارخ  ار  دجـسم  ماـمت  دنـشاب ،

رگا و  دنیامن ، ریهطت  طایتحا  ربانب  ار  نآ  رهاظ  دیاب  تسا  نکمم  رگا  یلو  تسا ، لکشم  نآ  ندرکبارخ  ندوب 
152 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دنادرگرب دجسم  هب  ار  نآ  ریهطت  زا  دعب  دیاب  دوش ، سجن  دنادرگرب  ار  نآ  تسا  نکمم  هک  دجسم  رجآ  دننام  يزیچ 
نآ رد  ندـناوخزامن  هک  دوش  بارخ  يروط  هب  اـی  دـنزاسب ، نآ  دـننام  هناـخ و  نآ  ياـج  هب  دـننک و  بصغ  ار  يدجـسم  رگا  هلأسم 912 .

. تسا بجاو  نآ  ریهطت  و  مارح ، نآ  ندرکسجن  مه  زاب  دشابن ، نکمم 
نآ ریهطت  دـشاب ، یمارتحایب  نآ  ندـنامسجن  هچنانچ  دوش  سجن  رگا  و  تسا ، مارح  مالـسلا  مهیلع  همئا  مرح  ندرکسجن  هلأسم 913 .

. دننک ریهطت  ار  نآ  دشابن ، مه  یمارتحایب  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  تسا ، بجاو 
هب دـشاب و  دجـسم  هب  یمارتحایب  ریـصح  تساجن  هچناـنچ  یلو  دنـشکب ، بآ  ار  نآ  دـیاب  دوش ، سجن  دجـسم  ریـصح  رگا  هلأسم 914 .

. دنربب ار  نآ  دیاب  تسا ، رتهب  سجن  ياج  ندیرب  و  دوشیم ، بارخ  ندیشکبآ ، هطساو 
هک تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هکلب  تسا ، مارح  دشاب ، دجـسم  هب  یمارتحایب  رگا  دجـسم  رد  نوخ  دـننام  سجن ، نیع  ندرب  هلأسم 915 .

دجـسم هب  یمارتـحایب  هک  یتروص  رد  هدـش ، سجن  هک  يزیچ  ندرب  زین  و  دـنربن ، دجـسم  رد  ار  سجن  نیع  دـشابن ، مه  یمارتـحایب  رگا 
. تسا مارح  دشاب ،

هک یتروص  رد  دنربب ، نآ  رد  ياچ  بابـسا  دنبوکب و  یهایـس  دننک و  شرف  دـننزب و  رداچ  یناوخهضور  يارب  ار  دجـسم  رگا  هلأسم 916 .
. درادن لاکشا  دوشن ، ندناوخزامن  عنام  دناسرن و  ررض  دجسم  هب  اهراک  نیا 

هک ییاهزیچ  تروص  هب  دجـسم  ندرکشقن  تسا  نینچمه  و  بجاو ، طاـیتحا  رباـنب  تسا  مارح  ـالط  هب  دجـسم  ندرکتنیز  هلأسم 917 .
. تسا هورکم  هتوب  لگ و  لثم  درادن ، حور  هک  ییاهزیچ  یشاقن  و  دراد ، حور  ناویح  ناسنا و  لثم 

. دنیامن هداج  کلم و  لخاد  ای  دنشورفب  ار  نآ  دنناوتیمن  دوشب ، مه  بارخ  دجسم  رگا  هلأسم 918 .
دجسم نامه  ریمعت  فرص  ار  اهنیا  دیاب  دوش ، بارخ  دجسم  رگا  تسا و  مارح  دجسم  رگید  ياهزیچ  هرجنپ و  رد و  نتخورف  هلأسم 919 .

، دروخن دجسم  نآ  درد  هب  هچنانچ  و  دننک ،
153 ص : لئاسملا ، حیضوت 

نکمم رگا  ار  نآ  لوپ  و  دنشورفب ، ار  نآ  دنناوتیم  دروخن ، مه  رگید  ياهدجـسم  درد  هب  رگا  یلو  دوش ، فرـصم  رگید  دجـسم  رد  دیاب 
. دنیامن رگید  دجسم  ریمعت  فرص  هن  رگ  دجسم و  نامه  ریمعت  فرص  تسا 

ریمعت هک  دیآ  رد  یتروص  هب  دجسم  رگا  و  تسا ، بحتسم  دشابیم  یبارخ  هب  کیدزن  هک  يدجـسم  ریمعت  دجـسم و  نتخاس  هلأسم 920 .
بارخ مدرم  جایتحا  يارب  هدشن ، بارخ  هک  ار  يدجسم  دنناوتیم  هکلب  دنزاسب ، هرابود  دننک و  بارخ  ار  نآ  دنناوتیم  دشابن ، نکمم  نآ 
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. دنزاسب رتگرزب  دننک و 
ار دوخ  تسا  بحتسم  دورب ، دجسم  دهاوخیم  هک  یـسک  و  تسا ، بحتـسم  نآ  رد  غارچ  ندرکنشور  دجـسم و  ندرکزیمت  هلأسم 921 .

لوا دجسم  هب  ندشلخاد  عقوم  و  دشابن ، نآ  هب  یتساجن  هک  دنک  یسراو  ار  دوخ  شفک  هت  دشوپب و  یتمیق  هزیکاپ و  سابل  دنک و  وبشوخ 
زا رترید  همه  زا  و  دیآ ، دجـسم  هب  رتدوز  همه  زا  تسا  بحتـسم  نینچمه  و  دراذـگب ، ار  پچ  ياپ  لوا  ندـمآنوریب ، عقوم  تسار و  ياپ 

. دورب نوریب  دجسم 
بجاو زامن  رگا  و  دناوخب ، دجسم  مارتحا  تیحت و  دصق  هب  زامن  تعکر  ود  تسا  بحتسم  دوشیم ، دجسم  دراو  ناسنا  یتقو  هلأسم 922 .

. تسا یفاک  دناوخب  مه  يرگید  بحتسم  ای 
يرعش ندناوخ  ندشتعنص و  لوغشم  ایند و  ياهراک  هب  عجار  ندرکتبحص  دشابن و  راچان  ناسنا  رگا  دجسم ، رد  ندیباوخ  هلأسم 923 .

ار ياهدشمگ  و  دزادنیب ، دجسم  رد  ار  هنیـس  طالخا  ینیب و  ناهد و  بآ  تسا  هورکم  زین  و  تسا ، هورکم  دشابن  نآ  دننام  تحیـصن و  هک 
. درادن یعنام  ناذا  يارب  ادص  ندرکدنلب  یلو  دنک ، دنلب  ار  دوخ  يادص  دنک و  بلط 

تیذا ار  مدرم  شناهد  يوب  هک  هدروخ  اهنیا  دننام  ریس و  زایپ و  هک  یسک  و  تسا ، هورکم  دجـسم  هب  هناوید  هچب و  ندادهار  هلأسم 924 .
. دورب دجسم  هب  تسا  هورکم  دنکیم ،

هماقا ناذا و  * 

هراشا

، هیموی ریغ  بجاو  ياهزامن  زا  شیپ  یلو  دنیوگب ، هماقا  ناذا و  هیموی  بجاو  ياهزامن  زا  شیپ  تسا  بحتسم  نز  درم و  يارب  هلأسم 925 .
«. ةالَّصلا : » دنیوگب هبترم  هس  تسا  بحتسم  تایآ ، زامن  لثم 

154 ص : لئاسملا ، حیضوت 
رد و  ناذا ، وا  تسار  شوـگ  رد  دـتفیب ، شفاـن  دـنب  هک  نآ  زا  شیپ  اـی  دـیآیم  اـیند  هب  هچب  هک  یلوا  زور  رد  تسا  بحتـسم  هلأسم 926 .

. دنیوگب هماقا  شپچ  شوگ 
«، ةالّصلا یلَع  یَح  «، » هللا ُلوُسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ  « » ُهللا اَّلِإ  ََهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْـشَأ  « ؛ هبترم راهچ  ُرَبْکأ » ُهللا  : » تسا هلمج  هدجیه  ناذا  هلأسم 927 .

. هبترم ود  کی  ره  هللا » اَّلِإ  ََهلِإ  َال  « » ُرَبْکَأ ُهللا  «، » لَمَْعلا ِریَخ  یلَع  یَح  «، » حاَلَْفلا یَلَع  یَح  »
یَح  » نتفگ زا  دعب  و  دوشیم ، مک  نآ  رخآ  زا  هللا » اَّلِإ  ََهلِإ  ال   » هبترم کی  ناذا و  لوا  زا  ُرَبْکأ » ُهللا   » هبترم ود  ینعی  تسا ، هلمج  هدـفه  هماقا 

. دومن هفاضا  ةالَّصلا » ِتَماق  ْدَق   » هبترم ود  دیاب  لَمَْعلا ،» ِریَخ  یلَع 
هتفگ تبرق  دصق  هب  هللا ،» ُلُوسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ   » زا دعب  تسا  بوخ  یلو  تسین ، هماقا  ناذا و  وزج  هللا » ِیلَو  ًاِیلَع  َّنَأ  ُدَهْشَأ  . » هلأسم 928

. دوش

هماقا ناذا و  همجرت 

ُرَبْکأ ُهللا 
. دننک فصو  ار  وا  هک  تسا  نآ  زا  رتگرزب  یلاعت  يادخ 

هللا  اَّلِإ  ََهلِإ  ْنَأ ال  ُدَهْشَأ 
. اتمهیب اتکی و  يادخ  زج  ییادخ  تسین  هک  مهدیم  تداهش 

لئاسملا www.Ghaemiyeh.comحیضوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


هللا  ُلُوسَر  ًادَّمَُحم  َّنَأ  ُدَهْشَأ 
. تسادخ هداتسرف  ربمغیپ و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هللادبع  نب  دمحم  ترضح  هک  مهدیم  تداهش 

هللا  ُِّیلَو  َنینِمؤُملا  َریِمأ  ًاِیلَع  َّنَأ  ُدَهْشَأ 
. تسا قلخ  همه  رب  ادخ  یلو  نینمؤملاریمأ و  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  هک  مهدیم  تداهش 

ةاَلَّصلا یَلَع  یَح 
. زامن يارب  باتشب 
حاَلَْفلا  یَلَع  یَح 

155 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. يراگتسر يارب  باتشب 

لَمَْعلا  ِریَخ  یلَع  یَح 
. تسا زامن  هک  اهراک  نیرتهب  يارب  باتشب 

ةاَلَّصلا ِتَماق  دَق 
. دش اپرب  زامن  قیقحت  هب 

هللا  اَّلِإ  ََهلإ  ال 
. اتمهیب اتکی و  يادخ  رگم  ییادخ  تسین 

رس زا  ار  نآ  هرابود  دیاب  دزادنیب ، هلصاف  لومعم  زا  رتشیب  اهنآ  نیب  رگا  دوشن و  هلصاف  یلیخ  دیاب  هماقا  ناذا و  ياههلمج  نیب  هلأسم 929 .
. دریگب

يرگیزاب وهل و  سلاجم  رد  هک  یناوخهزاوآ  روط  هب  ینعی  دوش ، انغ  هچنانچ  دزادـنیب ، ولگ  رد  ار  ادـص  هماـقا  ناذا و  رد  رگا  هلأسم 930 .
. دشابیم هورکم  دوشن ، انغ  رگا  و  تسا ، مارح  دیوگب ، ار  هماقا  ناذا و  تسا  لومعم 

بابحتـسا دراوم  رد  هاوخ  دوشیم ؛ طقاس  دـنکیم ، عمج  اـشع  برغم و  رـصع و  رهظ و  نیب  هک  یـسک  زا  اـشع  رـصع و  ناذا  هلأسم 931 .
يارب نابرق  دیع  بش  اشع  زامن  و  تافرع ، رد  تسا  هجحیذ  مهن  زور  هک  هفرع  زور  رـصع  زامن  و  هعمج ، زور  رـصع  زامن  لثم  دشاب ، عمج 

و دنک ، يراددوخ  طیاغ  لوب و  ندمآنوریب  زا  دناوتیمن  هک  دشاب  یسک  ای  هضاحتسم  نز  لثم  هاوخ  و  تسا ، مارحلا  رعـشم  رد  هک  یـسک 
عمج تروص  رد  اشع  رـصع و  ناذا  لاح  ره  هب  هک  دـشاب  دراوم  نیا  ریغ  ای  دـیامنیم ، اشع  برغم و  زاـمن  رـصع و  رهظ و  زاـمن  نیب  عمج 

رد و  تسا ، تمیزع  روط  هب  رعـشم  رد  نابرق  دیع  بش  اشع  رد  و  تافرع ، رد  هفرع  زور  رـصع  رد  طوقـس  دنچ  ره  دوشیم  طقاس  روکذم 
هضاحتـسم و طـقف  تسا ؛ تصخر  وحن  هب  طوقـس  دروـم ، هس  نیا  ریغ  رد  و  دـیوگب ، ًاءاـجر  دـیوگب  ناذا  دـهاوخب  رگا  هعمج  زور  رـصع 

نیب یمک  هلصاف  ای  دوشن ، هلصاف  چیه  یلبق  زامن  اب  هک  دوشیم ، طقاس  ناذا  یتروص  رد  دننکن و  كرت  ناذا  نتفگن  هب  ار  طایتحا  سولـسم 
. يوقا ربانب  ناذا  طوقس  مدع  يارب  تسا  یفاک  هلفان  ندشهلصاف  و  دشاب ، اهنآ 

تعامج  نآ  اب  هک  یسک  دنشاب ، هتفگ  هماقا  ناذا و  یتعامج  زامن  يارب  رگا  هلأسم 932 .
156 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دیوگب هماقا  ناذا و  دوخ  زامن  يارب  دیابن  دناوخیم ، زامن 
تیعمج هدروخن و  مه  هب  اهفص  هک  یتقو  ات  هدش ، مامت  تعامج  دـنیبب  دورب و  دجـسم  هب  تعامج  زامن  ندـناوخ  يارب  رگا  هلأسم 933 .

. دیوگن هماقا  ناذا و  دوخ ، زامن  يارب  دناوتیم  هدشن ، قرفتم 
ناسنا رگا  تسا ، هدروخن  مه  هب  اهفص  هدـش و  مامت  هزات  نانآ  زاـمن  اـی  دـناتعامج ، زاـمن  لوغـشم  ياهدـع  هک  ییاـج  رد  هلأسم 934 .

لئاسملا www.Ghaemiyeh.comحیضوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 119 

http://www.ghaemiyeh.com


: دوشیم طقاس  وا  زا  هماقا  ناذا و  طرش  شش  اب  دناوخب  زامن  دوشیم  اپ  رب  هک  يرگید  تعامج  اب  ای  يدارف  دهاوخب 
. دیوگب ًاءاجر  دشابن ، دجسم  رد  رگا  دشاب و  دجسم  رد  تعامج  زامن  هک  نآ  لوا 

. دنشاب هتفگ  هماقا  ناذا و  زامن ، نآ  يارب  هک  نآ  مود 
. دشابن لطاب  تعامج  زامن  هک  نآ  موس 

دجـسم ماب  رد  دـهاوخب  وا  و  دـشاب ، دجـسم  لخاد  تعامج ، زامن  رگا  سپ  دـشاب . ناکم  کی  رد  تعامج  زامن  وا و  زامن  هک  نآ  مراـهچ 
. دیوگب هماقا  ناذا و  تسا  بحتسم  دناوخب ، زامن 

. دشاب ادا  ود  ره  تعامج  زامن  وا و  زامن  هک  نآ  مجنپ 
هدـناوخ تعامج  هب  هک  يزامن  ای  دـنناوخب ، رـصع  زامن  ود  ره  ای  رهظ ، زامن  ود  ره  اًلثم  دـشاب ، كرتشم  تعامج  زاـمن  تقو  هک  نآ  مشش 

. دشاب رصع  زامن  تعامج  دناوخب و  رهظ  زامن  وا  ای  دناوخب ، رصع  زامن  وا  دشاب و  رهظ  زامن  دوشیم ،
لمع طایتحا  اب  قباطم  دیوگب  هماقا  ناذا و  ًاءاجر  هچنانچ  دنک ، کش  دش  هتفگ  لبق  هلأسم  رد  هک  ییاهطرش  زا  یکی  رد  رگا  هلأسم 935 .

. تسا هدرک 
. دیوگب هتسهآ  دونشیم  هک  ار  یتمسق  ره  تسا  بحتسم  دونشیم ، ار  يرگید  هماقا  ناذا و  هک  یسک  هلأسم 936 .

هک يزاـمن  هماـقا و  ناذا و  نآ  نیب  هک  یتروـص  رد  هن ، اـی  دـشاب  هتفگ  وا  اـب  هچ  هدینـش ؛ ار  يرگید  هماـقا  ناذا و  هـک  یـسک  هلأسم 937 .
. دیوگن هماقا  ناذا و  دوخ  زامن  يارب  دناوتیم  دشاب ، هدشن  هلصاف  دایز  دناوخب ، دهاوخیم 

ناذا ندشطقاس  دشاب ، هتـشادن  مه  تذل  دصق  رگا  هکلب  دوشیمن ، طقاس  وا  ناذا  دونـشب ، تذل  دـصق  اب  ار  نز  ناذا  درم ، رگا  هلأسم 938 .
. دراد لاکشا 

157 ص : لئاسملا ، حیضوت 
ار زامن  دناوتیم  دمآ ، شدای  هدشن  لوا  تعکر  عوکر  دراو  ات  رگا  دوش ، زامن  لوغشم  دنک و  شومارف  ار  هماقا  ناذا و  هاگ  ره  هلأسم 939 .

. دنک عورش  هرابود  ار  زامن  هماقا  ناذا و  نتفگ  زا  سپ  و  هدرک ، اهر 
. تسین حیحص  دنیوگب  ناذا  زا  لبق  رگا  و  دوش ، هتفگ  ناذا  زا  دعب  دیاب  هماقا  هلأسم 940 .

ییاج زا  دیاب  دیوگب ، ةاَلَّصلا » یَلَع  یَح   » زا شیپ  ار  حاَلَْفلا » یَلَع  یَح   » اًلثم دیوگب ، بیترت  نودـب  ار  هماقا  ناذا و  تاملک  رگا  هلأسم 941 .
. دیوگب هرابود  هدروخ  مه  هب  بیترت  هک 

، دوشن باسح  هماقا  نیا  ناذا  هتفگ  هک  ار  یناذا  هک  دهد  هلصاف  يردق  هب  اهنآ  نیب  رگا  و  دهدن ، هلصاف  هماقا  ناذا و  نیب  دیاب  هلأسم 942 .
باسح زامن  نآ  هماقا  ناذا و  هک  دهد  هلـصاف  يردـق  هب  زامن  هماقا و  ناذا و  نیب  رگا  زین  و  دـیوگب ، ار  هماقا  ناذا و  هرابود  تسا  بحتـسم 

. دیوگب هماقا  ناذا و  زامن  نآ  يارب  هرابود  تسا  بحتسم  دوشن ،
اًلثم ای  دیوگب ، رگید  فرح  یفرح ، ياج  هب  ای  دیوگب ، طلغ  یبرع  هب  رگا  سپ  دوش . هتفگ  حیحـص  یبرع  هب  دیاب  هماقا  ناذا و  هلأسم 943 .

. تسین حیحص  دیوگب ، یسراف  هب  ار  اهنآ  همجرت 

ص157 لئاسملا ؛  حیضوت 
لطاب دـیوگب ، تقو  زا  شیپ  یـشومارف  يور  زا  ای  ًادـمع  رگا  و  دوش ، هتفگ  زامن  تقو  ندـشلخاد  زا  دـعب  دـیاب  هماقا  ناذا و  هلأسم 944 .

. تسا
هک دنک  کش  دوش و  هماقا  لوغـشم  رگا  یلو  دـیوگب ، ار  ناذا  دـیاب  هن ، ای  هتفگ  ناذا  هک  دـنک  کش  هماقا  نتفگ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 945 .

. تسین مزال  ناذا  نتفگ  هن ، ای  هتفگ  ناذا 
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ار یتمـسق  دیاب  هن ، ای  هتفگ  ار  نآ  زا  شیپ  تمـسق  هک  دنک  کش  دیوگب  ار  یتمـسق  هک  نآ  زا  شیپ  هماقا  ای  ناذا  نیب  رد  رگا  هلأسم 946 .
، هن ای  هتفگ  تسا  نآ  زا  شیپ  هچنآ  هک  دنک  کش  هماقا  ای  ناذا  زا  یتمـسق  نتفگ  لاح  رد  رگا  یلو  دیوگب ، هدرک  کش  نآ  نتفگ  رد  هک 

. تسین مزال  نآ  نتفگ 
و دراذـگب ، شوگ  هب  ار  اهتسد  و  دـشاب ، لسغ  ای  وضو  اـب  دتـسیاب و  هلبق  هب  ور  ناذا ، نتفگ  عقوم  رد  ناـسنا  تسا  بحتـسم  هلأسم 947 .

هکلب دشاب ، تراهط  اب  دیاب  هماقا  رد  اما  و  دنزن ، فرح  اهنآ  نیب  و  دهد ، هلـصاف  یمک  ناذا  ياههلمج  نیب  و  دشکب ، دیامن و  دنلب  ار  ادص 
. دشاب هداتسیا  و  هلبق ، هب  ور  مزال  طایتحا  ربانب 

158 ص : لئاسملا ، حیضوت 
مه هب  ار  نآ  ياـههلمج  و  دـیوگب ، رتهتـسهآ  ناذا  زا  ار  نآ  و  دـشاب ، مارآ  هماـقا  نتفگ  عقوم  رد  ناـسنا  ندـب  تسا  بحتـسم  هلأسم 948 .

. دهدن هلصاف  هماقا  ياههلمج  نیب  دهدیم ، هلصاف  ناذا  ياههلمج  نیب  هک  ياهزادنا  هب  یلو  دنابسچن ،
يردق ای  دناوخب ، اعد  ای  دیوگب ، رکذ  ای  دنک ، هدجـس  ای  دنیـشنب ، يردق  ای  درادرب ، مدق  کی  هماقا  ناذا و  نیب  تسا  بحتـسم  هلأسم 949 .

زامن هماقا  ناذا و  نیب  ندناوخ  زامن  حبص و  زامن  هماقا  ناذا و  نیب  ندزفرح  یلو  دناوخب ، زامن  تعکر  ود  ای  دنزب  یفرح  ای  دشاب ، تکاس 
. تسین بحتسم  برغم 

ياج رد  ار  ناذا  دشاب و  دنلب  شیادص  سانـشتقو و  لداع و  دـننکیم ، نیعم  ناذا  نتفگ  يارب  هک  ار  یـسک  تسا  بحتـسم  هلأسم 950 .
. دیوگب دنلب 

زامن تابجاو  * 

هراشا

: تسا زیچ  هدزای  زامن  تابجاو 
. تین لوا 

. نداتسیا ینعی  مایق ، مود 
. زامن لوا  رد  رَبْکَأ  ُهللا  نتفگ  ینعی  مارحالا ، ةریبکت  موس 

. عوکر مراهچ 
. دوجس مجنپ 
. تئارق مشش 

. رکذ متفه 
. دهشت متشه 

. مالس مهن 
. بیترت مهد 

. زامن ءازجا  ندوبیپردیپ  ینعی  تالاوم ، مهدزای 
زامن ًاهابتـشا ، ای  ًادـمع  دـنک ؛ هفاضا  زامن  رد  ای  درواین ، اج  هب  ار  اهنآ  ناسنا ، رگا  ینعی  تسا ، نکر  زامن  تابجاو  زا  یـضعب  هلأسم 951 .

، ددرگ دایز  ای  مک  ًاهابتـشا  هچنانچ  و  دوشیم ، لطاب  زامن  دوش ، دایز  ای  مک  ًادمع  رگا  ینعی  تسین ، نکر  رگید  یـضعب  و  دوشیم ، لطاب 
زامن
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159 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دوشیمن لطاب 

: تسا زیچ  جنپ  زامن  ناکرا 
. تین لوا 

نآ هداعا  زامن و  مامتا  طایتحا ، نیاربانب ، تسا . زاـمن  ندـشلطاب  بجوم  طاـیتحا  رباـنب  نآ  يوهـس  ندـشدایز  یلو  مارحـالا ، ةریبکت  مود 
. تسا

. عوکر زا  شیپ  نداتسیا  ینعی  عوکر ، هب  لصتم  مایق  و  مارحالا ، ةریبکت  نتفگ  عقوم  رد  مایق  موس 
. عوکر مراهچ 

. تعکر کی  زا  هدجس  ود  مجنپ 

تین

دوخ بلق  زا  ار  تین  تسین  مزال  دروآ و  اـج  هب  ملاـع  دـنوادخ  ناـمرف  ماـجنا  يارب  ینعی  تبرق ، تین  هب  ار  زاـمن  دـیاب  ناـسنا  هلأسم 952 .
نابز هب  نتفگن  مزال  طایتحا  طایتحا ، زامن  رد  هکلب  هللا ، یلإ  ًۀـبرق  مناوخیم  رهظ  زامن  تعکر  راهچ  هک  دـیوگب  نابز  هب  اًـلثم  اـی  دـنارذگب 

. تسا
لطاب وا  زامن  رـصع ، ای  تسا  رهظ  دـنکن  نیعم  و  مناوخیم ، زامن  تعکر  راهچ  هک  دـنک  تین  رـصع  زامن  ای  رهظ  زامن  رد  رگا  هلأسم 953 .

دیاب دناوخب ، ار  رهظ  زامن  ای  اضق  زامن  نآ  دهاوخب  رهظ  زامن  تقو  رد  رگا  تسا ، بجاو  وا  رب  رهظ  زامن  ياضق  اًلثم  هک  یسک  زین  و  تسا ،
. دنک نیعم  تین  رد  دناوخیم ، هک  ار  يزامن 

هچ دنـسرپب  رگا  هک  دوش  لفاغ  يروط  هب  زاـمن  نیب  رد  رگا  سپ  دـشاب . یقاـب  دوخ  تین  هب  زاـمن  رخآ  اـت  لوا  زا  دـیاب  ناـسنا  هلأسم 954 .
. تسا لطاب  شزامن  دیوگب ، هچ  دنادن  ینکیم ؟

زامن مدرم  هب  ندادناشن  يارب  ینعی ، دـنک  ایر  هک  یـسک  سپ  دـناوخب . زامن  ملاع  دـنوادخ  رما  ماجنا  يارب  طـقف  دـیاب  ناـسنا  هلأسم 955 .
. دریگب رظن  رد  ار  ود  ره  مدرم  ادخ و  ای  دشاب ، مدرم  يارب  طقف  هاوخ  تسا ؛ لطاب  شزامن  دناوخب ،

، هروس دمح و  لثم  دـشاب ، بجاو  تمـسق ، نآ  هچ  تسا ؛ لطاب  زامن  دروآ ، اج  هب  ادـخ  ریغ  يارب  مه  ار  زامن  زا  یتمـسق  رگا  هلأسم 956 .
رد نکل  و  تونق ، دننام  دشاب  بحتسم  هچ 
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يارب یلو  دروآ ، اـج  هب  ادـخ  يارب  ار  زاـمن  ماـمت  رگا  هکلب  دـیامن  هداـعا  هراـبود  ماـمت و  ار  زاـمن  هـک  تـسا  نآ  مزـال  طاـیتحا  بحتـسم 
زامن تعامج  اب  اًلثم  یصوصخم  زرط  هب  ای  تقو ، لوا  لثم  یـصوصخم  تقو  رد  ای  دجـسم  لثم  یـصوصخم ، ياج  رد  مدرم  هب  ندادناشن 

. تسا لطاب  شزامن  دناوخب ،

مارحالا ةریبکت 

ار رَبْکأ »  » و هللا »  » هملک ود  و  رَبْـکأ »  » فورح و  هللا »  » فورح دـیاب  و  تسا ، نکر  بجاو و  زاـمن  ره  لوا  رد  رَبْـکأ » ُهللا   » نتفگ هلأسم 957 .
یـسراف هب  ار  نآ  همجرت  اًلثم  ای  دیوگب ، طلغ  یبرع  هب  رگا  و  دوش ، هتفگ  حیحـص  یبرع  هب  هملک  ود  نیا  دیاب  زین  و  دـیوگب ، مه  رـس  تشپ 

. تسین حیحص  دیوگب ،
زا شیپ  هک  ییاعد  هب  ای  هماقا  هب  اًلثم  دناوخیم ، نآ  زا  شیپ  هک  يزیچ  هب  ار  زامن  مارحالا  ةریبکت  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 958 .
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. دنابسچن دناوخیم  ریبکت 
ربکا ءار »  » دیاب دنابـسچب  ِمیِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب   » هب اًلثم  دناوخیم ، نآ  زا  دعب  هک  يزیچ  هب  ار  ربکا  هللا  دهاوخب  ناسنا  رگا  هلأسم 959 .

. دناوخب شیپ  اب  ار 
دیوگب ار  مارحالا  ةریبکت  دراد ، تکرح  شندب  هک  یلاح  رد  ًادمع  رگا  و  دـشاب ، مارآ  ندـب  دـیاب  مارحالا  ةریبکت  نتفگ  عقوم  هلأسم 960 .

. تسا لطاب 
رس ای  شوگ  يرَک  ای  ینیگنس  هطساو  هب  رگا  و  دونشب ، شدوخ  هک  دناوخب  يروط  دیاب  ار  اعد  رکذ و  هروس و  دمح و  ریبکت و  هلأسم 961 .

. دونشب دشابن  یعنام  رگا  هک  دیوگب  يروط  دیاب  دونشیمن ، دایز  يادص  و 
، دیوگب دناوتیم  هک  روط  ره  هب  دیاب  دیوگب ، تسرد  ار  رَبْکَأ » ُهللا   » دناوتیمن هک  دراد  یضرم  وا  نابز  ای  تسا  لال  هک  یـسک  هلأسم 962 .

. دهد تکرح  دناوتیم  رگا  مه  ار  شنابز  دنک و  هراشا  ریبکت  يارب  دنارذگب و  دوخ  بلق  رد  دیاب  دیوگب ، دناوتیمن  چیه  رگا  و 
: دیوگب مارحالا  ةریبکت  زا  دعب  تسا  بحتسم  هلأسم 963 .

ِنَع  َزَواجَتی  ْنأ  َنِسْحُْملا  َتْرَما  ْدَق  َو  ُءیِسُملا  َكاتَأ  ْدَق  ُنِسُْحم  ای 
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یِّنِم  ُمَْلعَت  اَم  ِحِیبَق  ْنَع  ْزَواََجت  َو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  دَّمَُحم  ِلآ  َو  دَّمَُحم  ِّقَِحب  ُءیِسُْملا  اَنا  َو  ُنِسْحُْملا  َْتنأ  ِءیِسُْملا 
وت درذـگب ، راکهانگ  زا  راکوکین  هک  ياهدرک  رما  وت  هدـمآ و  وت  هناـخ  رد  هب  راـکهنگ  هدـنب  ینکیم  ناـسحا  ناگدـنب  هب  هک  ییادـخ  يا 
نم زا  ینادیم  هک  ییاهيدب  زا  تسرفب و  دمحم  لآ  دمحم و  رب  ار  دوخ  تمحر  دمحم  لآ  دمحم و  قح  هب  راکهانگ ؛ نم  يراکوکین و 

. رذگب هدزرس 
. دربب الاب  اهشوگ  لباقم  ات  ار  اهتسد  زامن  نیب  ياهریبکت  زامن و  لوا  ریبکت  نتفگ  عقوم  تسا  بحتسم  هلأسم 964 .

رگا و  دـنکن ، انتعا  دوخ  کش  هب  هدـش ، يزیچ  ندـناوخ  لوغـشم  هچنانچ  هن ، ای  هتفگ  ار  مارحالا  ةریبکت  هک  دـنک  کش  رگا  هلأسم 965 .
. دیوگب ار  ریبکت  دیاب  هدناوخن ، يزیچ 

کـش هب  هدش  يزیچ  ندناوخ  لوغـشم  هچنانچ  هن ، ای  هتفگ  حیحـص  ار  نآ  هک  دنک  کش  مارحالا  ةریبکت  نتفگ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 966 .
هرابود دنک و  مامت  ار  زامن  تروص  نیا  رد  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  نکل  و  هدناوخن ، يزیچ  رگا  تسا  نینچمه  و  دنکن ، انتعا  دوخ 

. دناوخب

« نداتسیا  » مایق

مایق یلو  تسا ، نکر  دـنیوگیم - عوکر  هب  لصتم  مایق  ار  نآ  هک  عوکر - زا  شیپ  مایق  مارحالا و  ةریبکت  نتفگ  عقوم  رد  مایق  هلأسم 967 .
حیحـص شزامن  دـنک ، كرت  یـشومارف  يور  زا  ار  نآ  یـسک  رگا  و  تسین ، نکر  عوکر  زا  دـعب  ماـیق  هروس و  دـمح و  ندـناوخ  عقوم  رد 

. تسا
. تسا هتفگ  ریبکت  نداتسیا  لاح  رد  هک  دنک  نیقی  ات  دتسیاب  يرادقم  نآ  زا  دعب  ریبکت و  نتفگ  زا  شیپ  تسا  بجاو  هلأسم 968 .

دمح و زا  دـعب  دـنک و  شومارف  ار  عوکر  رگا  نیا  ربانب  دورب . عوکر  هب  مایق  لاح  زا  هک  تسا  نیا  عوکر  هب  لصتم  مایق  يانعم  هلأسم 969 .
عوکر هب  یگدـیمخ  لاح  هب  دتـسیاب  هک  نیا  نودـب  رگا  و  دور ، عوکر  هب  دتـسیاب و  دـیاب  هدرکن ، عوکر  هک  دـیایب  شداـی  دنیـشنب و  هروس 

. تسا لطاب  وا  زامن  هدرواین ، اج  هب  ار  عوکر  هب  لصتم  مایق  نوچ  ددرگرب ،
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هیکت ییاج  هب  دوشن و  مخ  یفرط  هب  دـهدن و  تکرح  ار  ندـب  دـیاب  تسا ، هداتـسیا  تئارق  ای  مارحالا  ةریبکت  يارب  هک  یعقوم  هلأسم 970 .
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. درادن لاکشا  دهد ، تکرح  ار  اهاپ  عوکر  يارب  ندشمخ  لاح  رد  ای  دشاب ، يراچان  يور  زا  رگا  یلو  دنکن ،
، درادن لاکـشا  دنک ، هیکت  ییاج  هب  ای  دوش  مخ  یفرط  هب  ای  دهد  تکرح  ار  ندب  یـشومارف  يور  زا  هداتـسیا ، هک  یعقوم  رگا  هلأسم 971 .

دنک مامت  ار  زامن  بحتسم ، طایتحا  ربانب  دشاب ، مه  یـشومارف  يور  زا  رگا  عوکر  هب  لصتم  مایق  مارحالا و  ةریبکت  نتفگعقوم  مایق  رد  یلو 
. دناوخب هرابود  و 

اپ ود  ره  يور  ندـب  ینیگنـس  تسین  مزال  یلو  دـشاب ، نیمز  يور  اـپ  ود  ره  نداتـسیا ، عقوم  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هلأسم 972 .
. درادن لاکشا  دشاب ، مه  اپ  کی  يور  رگا  و  دشاب ،

. تسا لطاب  شزامن  دنیوگن ، هداتسیا  وا  هب  هک  يدح  هب  دراذگب  زاب  یلیخ  ار  اهاپ  رگا  دتسیاب ، تسرد  دناوتیم  هک  یسک  هلأسم 973 .
و دشاب ، مارآ  شندب  دیاب  زامن ، یبحتسم  ياهرکذ  نتفگ  عقوم  یتح  تسا  يزیچ  ندناوخ  لوغـشم  زامن  رد  ناسنا  هک  یعقوم  هلأسم 974 .

ِلْوَِحب  » یلو دیوگن  يزیچ  دیاب  دهد ، تکرح  پچ  ای  تسار  فرط  هب  ار  ندب  یمک  ای  دور ، بقع  ای  ولج  یمک  دـهاوخیم  هک  یعقوم  رد 
. دیوگب نتساخرب  لاح  رد  دیاب  ار  ُدُْعقأ » َو  ُمُوقَأ  ِِهتَُّوق  َو  ِهللا 

دـصق هب  ار  نآ  هچنانچ  دـیوگب ، ریبکت  هدجـس  هب  نتفر  ای  عوکر  هب  نتفر  عقوم  اًلثم  دـیوگب ، رکذ  ندـب  تکرح  لاح  رد  رگا  هلأسم 975 .
هتفگ يرکذ  دهاوخب  هکلب  دیوگن ، دصق  نیا  هب  رگا  و  دـناوخب ، هرابود  ار  زامن  ًاطایتحا  دـیاب  دـیوگب ، دـناهداد  روتـسد  زامن  رد  هک  يرکذ 

. تسا حیحص  زامن  دشاب 
اهنآ هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچ  رگا  درادن ، لاکـشا  هروس  دمح و  ندناوخ  عقوم  رد  ناتـشگنا  تسد و  ندادتکرح  هلأسم 976 .

. دهدن تکرح  مه  ار 
جراخ ندب  ندوبمارآ  لاح  زا  هک  دنک  تکرح  يردـق  هب  رایتخایب  تاحیبست  ندـناوخ  ای  هروس ، دـمح و  ندـناوخ  عقوم  رگا  هلأسم 977 .

. دناوخب هرابود  هدناوخ  تکرح  لاح  رد  ار  هچنآ  ندب ، نتفرگمارآ  زا  دعب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوش ،
مه  نتسشن  زا  رگا  و  دنیشنب ، دیاب  دوش ، زجاع  نداتسیا  زا  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 978 .
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. دناوخن يزیچ  دیاب  هتفرگن ، مارآ  شندب  ات  یلو  دباوخب ، دیاب  دوش ، زجاع 

روبجم ای  دنکیم  تکرح  شندب  نداتـسیا ، عقوم  رد  هک  یـسک  اًلثم  دنیـشنب ، دـیابن  دـناوخب ، زامن  هداتـسیا  دـناوتیم  ناسنا  ات  هلأسم 979 .
دتـسیاب دناوتیم  هک  روط  ره  هب  دیاب  دراذگب ، زاب  لومعم  زا  رتشیب  ار  اهاپ  ای  دوش  مخ  ای  دنک ، جک  ار  شندب  ای  دهد ، هیکت  يزیچ  هب  تسا 

. دناوخب زامن  هتسشن  دنیشنب و  تسار  دیاب  دتسیاب ، دناوتن  مه  عوکر  لاح  لثم  یتح  مسق  چیه  هب  رگا  یلو  دناوخب ، زامن  و 
هب رگا  و  دنیشنب ، دناوتیم  هک  روط  ره  دیاب  دنیشنب ، تسار  دناوتن  رگا  و  دناوخب ، زامن  هدیباوخ  دیابن  دنیشنب  دناوتیم  ناسنا  ات  هلأسم 980 .

و پچ ، يولهپ  هب  دناوتیمن  رگا  و  دباوخب ، تسار  يولهپ  هب  دـش ، هتفگ  هلبق  ماکحا  رد  هک  يروط  هب  دـیاب  دنیـشنب ، دـناوتیمن  مسق  چـیه 
. دشاب هلبق  هب  ور  وا  ياهاپ  فک  هک  يروط  هب  دباوخب ، تشپ  هب  تسین  نکمم  مه  نآ  رگا 

دیاب دروآ ، اج  هب  هداتـسیا  ار  عوکر  و  دتـسیاب ، دناوتب  هروس  دمح و  ندناوخ  زا  دـعب  رگا  دـناوخیم ، زامن  هتـسشن  هک  یـسک  هلأسم 981 .
. دروآ اج  هب  هتسشن  مه  ار  عوکر  دیاب  دناوتن ، رگا  دورب و  عوکر  هب  هداتسیا  لاح  زا  و  دتسیاب ،

رگا زین  و  دناوخب ، هتـسشن  دناوتیم ، هک  ار  يرادقم  دیاب  دنیـشنب  دناوتب  زامن  نیب  رد  رگا  دناوخیم ، زامن  هدـیباوخ  هک  یـسک  هلأسم 982 .
. دناوخن يزیچ  دیاب  هتفرگن ، مارآ  شندب  ات  یلو  دناوخب  هداتسیا  دناوتیم ، هک  ار  يرادقم  دیاب  دتسیاب ، دناوتیم 

شندب ات  یلو  دناوخب  هداتسیا  دناوتیم ، هک  ار  يرادقم  دیاب  دتسیاب  دناوتب  زامن  نیب  رد  رگا  دناوخیم ، زامن  هتسشن  هک  یسک  هلأسم 983 .
. دناوخن يزیچ  دیاب  هتفرگن ، مارآ 

زامن هتـسشن  دناوتیم  دـسرب ، وا  هب  يررـض  ای  دوش  ضیرم  نداتـسیا ، هطـساو  هب  هک  دـسرتب  رگا  دتـسیاب  دـناوتیم  هک  یـسک  هلأسم 984 .
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. دناوخب زامن  هدیباوخ  دناوتیم  دسرتب ، مه  نتسشن  زا  رگا  و  دناوخب ،
رگا سپ  دزادنیب . ریخأت  ار  زامن  دیاب  مزال  طایتحا  ربانب  دناوخب ، زامن  هداتسیا  دناوتب  تقو  رخآ  ات  هک  دهدب  لامتحا  ناسنا  رگا  هلأسم 985 .

. دروآ اج  هب  زامن  شاهفیظو  قباطم  تقو  رخآ  رد  دتسیاب ، تسناوتن 
نییاپ  ار  اههناش  درادهگن ، تسار  ار  ندب  نداتسیا ، لاح  رد  تسا  بحتسم  هلأسم 986 .
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يور يواسم  روط  هب  ار  ندب  ینیگنس  دنک ، هاگن  ار  هدجس  ياج  دنابـسچب ، مه  هب  ار  اهتشگنا  دراذگب ، اهنار  يور  ار  اهتسد  دزادنیب ،

هلـصاف بجو  کی  ات  زاب  تشگنا  هس  زا  ار  اهاپ  تسا  درم  رگا  دراذـگن ، شیپ  سپ و  ار  اـهاپ  دـشاب ، عوشخ  عوضخ و  اـب  دزادـنیب ، اـپ  ود 
. دنابسچب مه  هب  ار  اهاپ  تسا  نز  رگا  و  دهد ،

تئارق

هروس ود  و  دـناوخب ، ماـمت  هروس  کـی  نآ  زا  دـعب  دـمح و  لوا  دـیاب  ناـسنا  هیموـی ، بجاو  ياـهزامن  مود  لوا و  تعکر  رد  هلأسم 987 .
. دوشیم باسح  هروس  کی  زامن  رد  فالیا  لیف و  هروس  ود  نینچمه  و  حرشن ، ملا  یحضلاو و 

ای هدنرد  ای  دزد  دناوخب ، ار  هروس  رگا  هک  دـسرتب  اًلثم  دـناوخن ، ار  هروس  هک  دوش  راچان  ناسنا  ای  دـشاب ، گنت  زامن  تقو  رگا  هلأسم 988 .
. دناوخب ار  هروس  دیابن  دنزب ، همدص  وا  هب  يرگید  زیچ 

نآ نیب  رد  دناوخب و  دمح  زا  شیپ  ار  هروس  ًاهابتـشا  رگا  و  تسا ، لطاب  شزامن  دـناوخب ، دـمح  زا  شیپ  ار  هروس  ًادـمع  رگا  هلأسم 989 .
. دناوخب لوا  زا  ار  هروس  دمح ، ندناوخ  زا  دعب  دنک و  اهر  ار  هروس  دیاب  دیایب ، شدای 

. تسا حیحص  شزامن  دمهفب ، عوکر  هب  ندیسر  زا  دعب  دنک و  شومارف  ار  اهنآ  زا  یکی  ای  هروس  دمح و  رگا  هلأسم 990 .
ار هروـس  دـمهفب  رگا  و  دـناوخب ، دـیاب  هدـناوخن ، ار  هروـس  دـمح و  هک  دـمهفب  دوـش ، مخ  عوـکر  يارب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 991 .

زین و  دناوخب ، ار  هروس  هرابود  نآ  زا  دعب  دمح و  لوا  دیاب  هدناوخن ، ار  اهنت  دمح  دمهفب  رگا  یلو  دـناوخب ، ار  هروس  طقف  دـیاب  هدـناوخن ،
نیمه هب  دتـسیاب و  دیاب  هدـناوخن ، ار  اهنت  دـمح  ای  اهنت ، هروس  ای  هروس ، دـمح و  دـمهفب  دـسرب ، عوکر  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دوش و  مخ  رگا 

. دیامن لمع  روتسد 
لطاب شزامن  دناوخب ، ًادمع  دش  هتفگ  هلأسم 361  رد  دراد و  هدجـس  هیآ  هک  ار  ياهروس  راهچ  زا  یکی  هضیرف  زاـمن  رد  رگا  هلأسم 992 .

. تسا
نآ دیاب  دمهفب  هدجس  هیآ  هب  ندیسر  زا  شیپ  هچنانچ  دراد ، بجاو  هدجس  هک  دوش  ياهروس  ندناوخ  لوغـشم  ًاهابتـشا  رگا  هلأسم 993 .

ار هروس  دنک و  هراشا  بجاو  هدجس  يارب  طایتحا  ربانب  دمهفب  هدجس  هیآ  ندناوخ  زا  دعب  رگا  و  دناوخب ، رگید  هروس  دنک و  اهر  ار  هروس 
مامت 

165 ص : لئاسملا ، حیضوت 
طایتحا ربانب  زامن  زا  دـعب  و  دـنک ، مامت  ار  زامن  دور و  عوکر  هب  دـناوخب و  هقلطم  تبرق  دـصق  هب  ًاـطایتحا  رگید  هروس  کـی  دـعب  و  دـنک ،

. دروآ اج  هب  ار  نآ  هدجس 
مه زامن  زا  دعب  و  دنک ، هراشا  بجاو  هدجس  يارب  طایتحا  ربانب  و  تسا ، حیحص  شزامن  دونـشب ، ار  هدجـس  هیآ  زامن ، رد  رگا  هلأسم 994 .

. دروآ اج  هب  ار  هدجس 
زا یـضعب  رد  یلو  دشاب ، هدش  بجاو  ندرکرذن  هطـساو  هب  زامن  نآ  هچ  رگا  تسین ، مزال  هروس  ندـناوخ  بحتـسم ، زامن  رد  هلأسم 995 .

ار هروس  نامه  دیاب  دشاب ، هدرک  راتفر  زامن  نآ  روتسد  هب  دهاوخب  رگا  دراد ، یصوصخم  هروس  هک  تشحو  زامن  لثم  یبحتـسم ، ياهزامن 

لئاسملا www.Ghaemiyeh.comحیضوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 125 

http://www.ghaemiyeh.com


. دناوخب
زا دعب  مود  تعکر  رد  هعمج و  هروس  دمح ، زا  دعب  لوا  تعکر  رد  تسا  بحتسم  هعمج ، زور  رهظ  زامن  رد  هعمج و  زامن  رد  هلأسم 996 .
. دناوخب يرگید  هروس  دنک و  اهر  ار  نآ  دناوتیمن  بجاو  طایتحا  ربانب  دوش ، اهنیا  زا  یکی  لوغشم  رگا  و  دناوخب ، نیقفانم  هروس  دمح ،

، دناوخب رگید  هروس  دنک و  اهر  ار  نآ  دناوتیمن  دوش ، نورفاک  هروس  ای  دـیحوت  هروس  ندـناوخ  لوغـشم  دـمح ، زا  دـعب  رگا  هلأسم 997 .
هب ات  دناوخب ، ار  هروس  ود  نیا  زا  یکی  نیقفانم ، هعمج و  هروس  ياج  هب  یشومارف  يور  زا  رگا  هعمج  زور  رهظ  زامن  هعمج و  زامن  رد  یلو 

. دناوخب ار  نیقفانم  هعمج و  هروس  و  دنک ، اهر  ار  نآ  دناوتیم  هدیسرن ، فصن 
، دـشاب هدیـسرن  فصن  هب  هچ  رگا  دـناوخب ، نورفاک  هروس  ای  دـیحوت  هروس  ًادـمع  هعمج  زور  رهظ  زامن  ای  هعمج  زامن  رد  رگا  هلأسم 998 .

. دناوخب ار  نیقفانم  هعمج و  هروس  دنک و  اهر  دناوتیمن  بجاو  طایتحا  ربانب 
رگید هروس  دـنک و  اهر  دـناوتیم  هدیـسرن  فصن  هب  ات  دـناوخب ، يرگید  هروس  نورفاـک ، دـیحوت و  هروس  ریغ  زاـمن ، رد  رگا  هلأسم 999 .
. تسین زیاج  لودع  دیسر ، ثلث  ود  هب  هک  نیا  زا  سپ  و  دنکن ، اهر  ار  نآ  هروس  ثلث  ود  هروس و  فصن  نیب  ام  طایتحا  ربانب  و  دناوخب ،
مامت ار  نآ  دوشن  رگید  تهج  ای  تقو  یگنت  هطـساو  هب  اًلثم  يراـچان ، يور  زا  اـی  دـنک ، شومارف  ار  هروس  زا  يرادـقم  رگا  هلأسم 1000 .

ای دیحوت  هدناوخیم  هک  ار  ياهروس  ای  دـشاب ، هتـشذگ  فصن  زا  هچ  رگا  دـناوخب ، رگید  هروس  دـنک و  اهر  ار  هروس  نآ  دـناوتیم  دـیامن ،
. دشاب نورفاک 

هروس دـمح و  تسا  بجاو  نز  درم و  رب  و  دـناوخب ، دـنلب  ار  اشع  برغم و  حبـص و  زامن  هروس  دـمح و  تسا  بجاو  درم  رب  هلأسم 1001 .
. دنناوخب هتسهآ  ار  رصع  رهظ و  زامن 
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دنلب ار  اـهنآ  رخآ  فرح  یتـح  هروس  دـمح و  تاـملک  ماـمت  هک  دـشاب  بظاوم  اـشع  برغم و  حبـص و  زاـمن  رد  دـیاب  درم  هلأسم 1002 .

. دناوخب
ربانب دونشب ، ار  شیادص  مرحمان  رگا  یلو  دناوخب ، هتـسهآ  ای  دنلب  ار  اشع  برغم و  حبـص و  زامن  هروس  دمح و  دناوتیم  نز  هلأسم 1003 .

. دناوخب هتسهآ  دیاب  بجاو  طایتحا 
، دناوخب دنلب  ًادمع  دناوخب ، هتـسهآ  دیاب  هک  ییاج  رد  ای  دناوخب  هتـسهآ  ًادمع  دناوخب ، دنلب  ار  زامن  دـیاب  هک  ییاج  رد  رگا  هلأسم 1004 .

دمهفب مه  هروس  دمح و  ندناوخ  نیب  رد  رگا  و  تسا ، حیحـص  دـشاب  هلأسم  نتـسنادن  ای  یـشومارف  يور  زا  رگا  یلو  تسا ؛ لطاب  شزامن 
. دناوخب هرابود  هدناوخ  هک  ار  يرادقم  تسین  مزال  هدرک ، هابتشا 

شزامن دناوخب ، دایرف  اب  ار  اهنآ  هک  نآ  لثم  دنک ، دنلب  ار  شیادص  لومعم  زا  رتشیب  هروس  دمح و  ندـناوخ  رد  یـسک  رگا  هلأسم 1005 .
. تسا لطاب 

روط ره  دیاب  دریگب ، دای  ار  نآ  حیحـص  دناوتیمن  مسق  چیه  هب  هک  یـسک  و  دناوخن ، طلغ  هک  دریگب  دای  ار  زامن  دـیاب  ناسنا  هلأسم 1006 .
. دشاب جرح  وا  رب  هک  نآ  رگم  دروآ  اج  هب  تعامج  هب  ار  زامن  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  و  دناوخب ، دناوتیم ، هک 

تعـسو زامن  تقو  هچنانچ  دریگب ، دای  دـناوتیم  دـنادیمن و  یبوخ  هب  ار  زامن  رگید  ياـهزیچ  هروس و  دـمح و  هک  یـسک  هلأسم 1007 .
. دناوخب تعامج  هب  ار  شزامن  دیاب  دشاب ، نکمم  هک  یتروص  رد  بجاو  طایتحاربانب  تسا ، گنت  تقو  رگا  و  دریگب ، دای  دیاب  دراد ،

. درادن لاکشا  نآ  تابحتسم  يارب  یلو  تسا ، مارح  بجاو  طایتحا  ربانب  زامن  تابجاو  نداد  دای  يارب  نتفرگدزم  هلأسم 1008 .
ياج هب  اًلثم  دـیوگب ، رگید  فرح  یفرح ، ياج  هب  ای  دـیوگن  ار  نآ  ًادـمع  ای  دـنادن  ار  هروس  ای  دـمح  تاـملک  زا  یکی  رگا  هلأسم 1009 .

. تسا لطاب  وا  زامن  دیوگن ، ار  دیدشت  ای  دهدب ، ربز  ریز و  دوش ، هدناوخ  ربز  ریز و  نودب  دیاب  هک  ییاج  ای  دیوگب ، ظ » «، » «ض
دناوخب و ار  زامن  هرابود  دیاب  هدناوخ ، طلغ  دمهفب  دعب  دناوخب و  روطنامه  زامن ، رد  دنادب و  حیحص  ار  ياهملک  ناسنا  رگا  هلأسم 1010 .
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. دیامن اضق  هتشذگ ، تقو  رگا 
هب  ای  تسا  س »  » هب ياهملک  اًلثم  دنادن  ای  دنادن  ار  ياهملک  ربز  ریز و  رگا  هلأسم 1011 .

167 ص : لئاسملا ، حیضوت 
و نیس »  » اب هبترم  کی  ار  میقتـسم  َمیِقَتْـسُْملا ،» َطارِّصلا  اَنِدْها   » رد هک  نآ  لثم  دناوخب ، رتشیب  ای  روج  ود  هچنانچ  و  دریگب ، دای  دیاب  «ص ،»

. تسا لطاب  شزامن  دناوخب ، داص »  » اب هبترم  کی 
ء»  » هزمه هملک  نآ  رد  واو  زا  دـعب  فرح  دـشاب و  هتـشاد  شیپ  هملک  نآ  رد  واو  زا  لبق  فرح  دـشاب و  واو  ياهملک  رد  رگا  هلأسم 1012 .

نآ رد  فلا  زا  دعب  فرح  دشاب و  فلا  ياهملک  رد  رگا  نینچمه  و  دشکب ، ار  نآ  ینعی  دهدب ، دم  ار  واو  نآ  دیاب  ءوس »  » هملک لثم  دشاب ،
هتـشاد ریز  هملک  نآ  رد  ي »  » زا شیپ  فرح  دـشاب و  ي »  » ياهملک رد  رگا  زین  و  دـشکب ، ار  نآ  فلا  دـیاب  ءآج »  » لـثم دـشاب ، هزمه  هملک 

ياج هب  ءای ، فلا و  واو و  نیا  زا  دعب  رگا  و  دناوخب ، دم  اب  ار  ي »  » دـیاب ئج »  » لثم دـشاب ، هزمه  هملک  نآ  رد  ي »  » زا دـعب  فرح  دـشاب و 
هک َنّیلاّضلا » َالَو   » رد اًلثم  دناوخب ، دم  اب  ار  فرح  هس  نیا  دیاب  مه  زاب  درادـن ، شیپ  ربز و  ریز و  ینعی  تسا  نکاس  هک  دـشاب  یفرح  هزمه 

تـسا نآ  طایتحا  دنکن ، راتفر  دش  هتفگ  هک  يروتـسد  هب  هچنانچ  و  دناوخب ، دم  اب  ار  نآ  فلا  دیاب  تسا ، نکاس  مال  فرح  فلا ، زا  دعب 
. دناوخب هرابود  دنک و  مامت  ار  زامن  هک 

هک تسا  نآ  تکرح  هب  فقو  ینعم  و  دـیامنن ، نوکـس  هب  لصو  تکرح و  هب  فقو  زامن  رد  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هلأسم 1013 .
ریز ار  میحر  میم  و  ِمیِحَّرلا » ِنَمْحَّرلا   » دـیوگب اًلثم  دـهد  هلـصاف  دـعب  هملک  هملک و  نآ  نیب  دـیوگب و  ار  ياهملک  رخآ  شیپ  اـی  ربز  اـی  ریز 

ار ياهملک  شیپ  ای  ربز  ای  ریز  هک  تسا  نآ  نوکـس  هب  لصو  ینعم  و  ِنیِّدـلا » ِمْوی  ِکـِلاَم   » دـیوگب و  دـهد ، هلـصاف  يردـق  دـعب  و  دـهدب ،
« ِنیِّدلا ِمْوی  ِِکلاَم   » ًاروف و  دهدن ، ریز  ار  میحرلا  میم  و  ِمیِحَّرلا » ِنَمْحَّرلا   » دیوگب هک  نآ  لثم  دنابسچب ، دعب  هملک  هب  ار  هملک  نآ  دیوگن و 

. دیوگب ار 
: دـیوگب ینعی  دـیوگب  هعبرا  تاحیبست  هبترم  کی  اـی  دـناوخب ، دـمح  کـی  طـقف  دـناوتیم  زاـمن  مراـهچ  موس و  تعکر  رد  هلأسم 1014 .

تعکر کی  رد  دـناوتیم  و  دـیوگب ، هبترم  هس  ار  تاحیبست  نیا  هک  تسا  نآ  رتهب  و  رَبْکأ ،» ُهللا  َو  ُهللا  اَّلا  َهلا  اـَل  َو  ُدْـمَْحلا ِهللا  َو  ِهللا  َناَْحبُـس  »
. دناوخب تاحیبست  تعکر  ود  ره  رد  تسا  رتهب  و  دیوگب ، تاحیبست  رگید  تعکر  رد  دمح و 

تـسا راوازـس  نکل  تسا ، یفاک  هبترم  کی  تقو  تعـسو  رد  دـیوگب و  هبترم  کی  ار  هعبرا  تاحیبست  دـیاب  تقو  یگنت  رد  هلأسم 1015 .
. ترورض رد  رگم  هبترم  هس  دوشن  كرت 

ای دمح  زامن ، مراهچ  موس و  تعکر  رد  هک  تسا  بجاو  نز  درم و  رب  هلأسم 1016 .
168 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دنناوخب هتسهآ  ار  تاحیبست 
. دیوگب هتسهآ  مه  ار  نآ  ِهللا » ِمِْسب   » دیاب بجاو  طایتحا  ربانب  دناوخب ، دمح  مراهچ  موس و  تعکر  رد  رگا  هلأسم 1017 .

. دناوخب دمح  مراهچ  موس و  تعکر  رد  دیاب  دناوخب ، تسرد  ای  دریگب  دای  ار  تاحیبست  دناوتیمن  هک  یسک  هلأسم 1018 .
، دمهفب عوکر  زا  شیپ  هچنانچ  دـیوگب ، تاحیبست  تسا ، رخآ  تعکر  ود  رد  هک  نیا  لایخ  هب  زامن  لوا  تعکر  ود  رد  رگا  هلأسم 1019 .

. تسا حیحص  شزامن  دمهفب ، عوکر  زا  دعب  ای  عوکر  رد  رگا  و  دناوخب ، ار  هروس  دمح و  دیاب 
نامگ اب  زامن  لوا  تعکر  ود  رد  ای  دـناوخب ، دـمح  تسا  لوا  تعکر  ود  رد  هک  نیا  لایخ  هب  زاـمن  رخآ  تعکر  ود  رد  رگا  هلأسم 1020 .

. تسا حیحص  شزامن  نآ ، زا  دعب  هچ  دمهفب  عوکر  زا  شیپ  هچ  دناوخب ؛ دمح  تسا  رخآ  تعکر  ود  رد  هک  نیا 
دمح دناوخب  تاحیبست  تساوخیم  ای  دمآ ، شنابز  هب  تاحیبست  دـناوخب  دـمح  تساوخیم  مراهچ  ای  موس  تعکر  رد  رگا  هلأسم 1021 .
هدمآ شنابز  هب  هک  هدوب  يزیچ  ندناوخ  شدصق  رگا  یلو  دناوخب ؛ ار  تاحیبست  ای  دمح  هرابود  دـنک و  اهر  ار  نآ  دـیاب  دـمآ ، شنابز  هب 
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. تسا حیحص  شزامن  دنک و  مامت  ار  نامه  دناوتیم  دشاب ، تداع  هطساو  هب  هچ  رگا 
دمح هفیظو  يادا  دصق  هب  دوخ  تداع  زا  تلفغ  اب  رگا  دناوخب ، تاحیبست  مراهچ ، موس و  تعکر  رد  دراد  تداع  هکیـسک  هلأسم 1022 .

. دنکیم تیافک  دناوخب 
ای ِهَیلإ » ُبُوتأ  َو  یِّبَر  َهللا  ُرِفْغَتْـسا  : » دـیوگب اًلثم  دـنک ، رافغتـسا  تاحیبست ، زا  دـعب  تسا  بحتـسم  مراهچ  موس و  تعکر  رد  هلأسم 1023 .
رد ار  دوخ  هچنانچ  هن ، ای  هدناوخ  ار  تاحیبست  ای  دمح  هک  دنک  کش  رگا  تسا ، رافغتسا  لوغـشم  هک  یـسک  و  ِیل ؛» ْرِفْغا  َّمُهّللا  : » دیوگب

شیپ رازگزامن  رگا  زین  و  دناوخب ، ار  تاحیبست  ای  دمح  دیاب  ّالإ  دیامنن و  انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  دنیبب ، تاحیبست  ای  دمح  زا  دعب  رافغتـسا 
ار تاحیبست  ای  دمح  دیاب  هن ، ای  هدناوخ  ار  تاحیبست  ای  دمح  هک  دنک  کش  تسین  رافغتسا  لوغشم  هک  یلاح  رد  عوکر  يارب  ندشمخ  زا 

. دناوخب
هک  دنک  کش  عوکر  هب  نتفر  لاح  رد  ای  مراهچ  ای  موس  تعکر  عوکر  رد  رگا  هلأسم 1024 .
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. دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  هن ، ای  هدناوخ  تاحیبست  ای  دمح 

دناوتیم هدـشن  دـعب  نکر  رد  لخاد  ات  هن ، ای  هتفگ  تسرد  ار  نآ  هک  دـنک  کش  ياهملک  ای  هیآ  ندـشمامت  زا  دـعب  هاگ  ره  هلأسم 1025 .
ار هروس  هک  دـنک  کش  عوکر  رد  اًلثم  دـشاب ، نکر  يدـعب  ءزج  رگا  یلو  دـیوگب ، حیحـص  روط  هب  ار  هملک  ای  هیآ  نآ  ًاطایتحا  و  ددرگرب ،

. دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  ددرگرب و  دناوتیمن  هن ، ای  هدناوخ  تسرد 
مود لوا و  تعکر  رد  و  میِجَّرلا ،  ِناطیَّشلا  َنِم  ِهللاِاب  ُذوُعأ  : » دـیوگب دـمح  ندـناوخ  زا  شیپ  لوا ، تعکر  رد  تسا  بحتـسم  هلأسم 1026 .

رد دناوخب و  هدرمـش  ار  هروس  دمح و  اهزامن  مامت  رد  تسا  بحتـسم  زین  و  دـیوگب ، دـنلب  ار  میِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب   » رـصع رهظ و  زامن 
زامن رگا  و  دشاب ، هتـشاد  هجوت  هیآ  يانعم  هب  هروس  دمح و  ندناوخ  لاح  رد  دنابـسچن و  دعب  هیآ  هب  ار  نآ  ینعی  دـنک ، فقو  هیآ  ره  رخآ 

ُدْمَْحلا ِهللا : » دیوگب دش ، مامت  شدوخ  دمح  هک  نآ  زا  دعب  دناوخیم ، يدارف  رگا  ماما و  دمح  ندشمامت  زا  دعب  دـناوخیم ، تعامج  هب  ار 
دعب و  دیوگب ، اَنُّبَر » ُهللا  َِکلَذَک   » هبترم هس  ای  یِّبَر ،» ُهللا  َِکلَذَک   » هبترم هس  ای  ود  ای  کی  دـیحوت ، هروس  ندـناوخ  زا  دـعب  و  َنیَِملاْعلا ،» ِّبَر 

. دناوخب ار  تونق  ای  دیوگب ، ار  عوکر  زا  شیپ  ریبکت  دعب  و  دنک ، ربص  یمک  هروس ، ندناوخ  زا 
. دناوخب ار  دیحوت  هروس  مود  تعکر  رد  و  ردق ، هروس  لوا  تعکر  رد  اهزامن  مامت  رد  تسا  بحتسم  هلأسم 1027 .

. دناوخن ار  دیحوت  هروس  زورهنابش ، کی  ياهزامن  مامت  رد  ناسنا  تسا  هورکم  هلأسم 1028 .
. تسا هورکم  سفن  کی  هب  دیحوت  هروس  ندناوخ  هلأسم 1029 .

تعکر ود  ره  رد  ار  دـیحوت  هروس  رگا  یلو  دـناوخب ، مود  تعکر  رد  تسا  هورکم  هدـناوخ  لوا  تعکر  رد  هک  ار  ياهروس  هلأسم 1030 .
. تسین هورکم  دناوخب 

عوکر

عوـکر ار  لـمع  نیا  و  دراذـگب ، وـناز  هب  ار  تسد  دـناوتب  هـک  دوـش  مـخ  ياهزادـنا  هـب  دـیاب  تـئارق  زا  دـعب  تـعکر  ره  رد  هلأسم 1031 .
. دنیوگیم
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هک تسا  نیا  بحتـسم  طاـیتحا  هچ  رگا  درادـن ، لاکـشا  دراذـگن ، وناز  هب  ار  اـهتسد  یلو  دوش  مخ  عوـکر  هزادـنا  هب  رگا  هلأسم 1032 .

. دراذگب وناز  هب  ار  اهتسد 
، دـسرب وناز  هب  وا  ياـهتسد  هچ  رگا  دوش ، مخ  تسار  اـی  پچ  هب  اًـلثم  دروآ ، اـج  هب  لومعم  ریغ  روط  هب  ار  عوکر  هاـگ  ره  هلأسم 1033 .
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. تسین حیحص 
ار نآ  دناوتیمن  دوش ، مخ  روناج  نتـشک  يارب  اًلثم  يرگید ، راک  دصق  هب  رگا  سپ  دـشاب . عوکر  دـصق  هب  دـیاب  ندـشمخ ، هلأسم 1034 .

. دوشیمن لطاب  زامن  هدشن و  دایز  نکر  لمع ، نیا  هطساو  هب  دوش و  مخ  عوکر  يارب  هرابود  دتسیاب و  دیاب  هکلب  دنک ، باسح  عوکر 
هب دوش  مخ  یمک  رگا  هک  تسا  دنلب  یلیخ  شتـسد  اًلثم  دراد ، قرف  نارگید  يوناز  تسد و  اب  وا  يوناز  ای  تسد  هک  یـسک  هلأسم 1035 .
. دوش مخ  لومعم  هزادنا  هب  دیاب  دسرب ، وناز  هب  شتسد  ات  دوش  مخ  یلیخ  دیاب  هک  تسا  رگید  مدرم  زا  رتنییاپ  وا  يوناز  ای  دسریم ، وناز 

دوش مخ  يردق  هب  تسا  رتهب  و  دسرب ، اهوناز  لباقم  شتروص  هک  دوش  مخ  يردق  هب  دیاب  دنکیم ، عوکر  هتسشن  هک  یسک  هلأسم 1036 .
. دسرب هدجس  ياج  کیدزن  تروص  هک 

ره دیوگب ، هِدْمَِحب » َو  ِمیظَْعلا  یِّبَر  َناَْحبُـس   » هبترم کی  ای  ِهللا » َناَْحبُـس   » هبترم هس  عوکر ، رد  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هلأسم 1037 .
رد تقو و  یگنت  رد  یلو  دـنکیم ، تیافک  رَبْکا » ُهللا   » هبترم هس  لثم  دـشاب ، رادـقم  نیا  هب  هک  يرکذ  ره  نتفگ  هک  تسا  نیا  رهاـظ  دـنچ 

. تسا یفاک  ِهللا » َناَْحبُس   » کی نتفگ  يراچان ، لاح 
. دنیوگب رتشیب  هکلب  هبترم ، تفه  ای  جنپ  ای  هس  ار  نآ  تسا  بحتسم  و  دوش ، هتفگ  حیحص  یبرع  هب  دیاب  عوکر  رکذ  هلأسم 1038 .

يارب هک  يرکذ  دـصق  هب  ار  نآ  رگا  مه  بحتـسم  رکذ  رد  و  دـشاب ، مارآ  ندـب  بجاو  رکذ  ندـناوخ  عقوم  دـیاب  عوـکر  رد  هلأسم 1039 .
. تسا مزال  ندب  ندوبمارآ  بجاو ، طایتحا  ربانب  دیوگب ، دناهداد  روتسد  عوکر 

، دوش جراخ  ندب  ندوبمارآ  لاح  زا  هک  دـنک  تکرح  يردـق  هب  رایتخایب  دـیوگیم ، ار  عوکر  بجاو  رکذ  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1040 .
ار ناتـشگنا  ای  دوشن  جراخ  ندب  ندوبمارآ  لاح  زا  هک  دنک  تکرح  یمک  رگا  یلو  دیوگب ، ار  رکذ  هرابود  ندب  نتفرگمارآ  زا  دـعب  دـیاب 

. درادن لاکشا  دهد ، تکرح 
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عوکر هب  ندیسر  زا  دعب  دیاب  دیوگب ، ار  عوکر  رکذ  ًادمع  دریگ ، مارآ  ندب  دوش و  مخ  عوکر  رادقم  هب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1041 .
، دیامن افتکا  لوا  رکذ  نامه  هب  رگا  و  دیامن ، هداعا  مامتا ، زا  سپ  ار  زامن  مزال  طایتحا  ربانب  و  دـیوگب ، ار  رکذ  هرابود  ندـب  نتفرگمارآ  و 

. تسا لطاب  زامن 
شیپ هچنانچ  درادرب ، رس  ًاوهس  رگا  و  تسا ، لطاب  شزامن  درادرب ، عوکر  زا  رس  ًادمع  بجاو ، رکذ  ندشمامت  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1042 .

رگا و  دیوگب ، ار  رکذ  هرابود  ندب  یمارآ  لاح  رد  دیاب  هدرکن ، مامت  ار  عوکر  رکذ  هک  دیایب  شدای  دوش ، جراخ  عوکر  لاح  زا  هک  نآ  زا 
. تسا حیحص  وا  زامن  دیایب ، شدای  دش  جراخ  عوکر  لاح  زا  هک  نآ  زا  دعب 

. دیوگب نتساخرب  لاح  رد  ار  نآ  هیقب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنامب ، عوکر  رد  رکذ  رادقم  هب  دناوتن  رگا  هلأسم 1043 .
جراخ عوکر  لاح  زا  هک  نآ  زا  شیپ  دیاب  یلو  تسا ، حیحص  زامن  دریگن ، مارآ  عوکر  رد  نآ  دننام  ضرم و  هطساو  هب  رگا  هلأسم 1044 .

. دیوگب ار  بجاو  رکذ  دوش ،
هب دناوتن  هداد  هیکت  هک  مه  یعقوم  رگا  و  دنک ، عوکر  دهد و  هیکت  يزیچ  هب  دیاب  دوش ، مخ  عوکر  هزادنا  هب  دـناوتن  هاگ  ره  هلأسم 1045 .

و دـناوخب ، هرابود  ار  زامن  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  تروص  نیا  رد  و  دوش ، مخ  دـناوتیم  هزادـنا  ره  هب  دـیاب  دـنک ، عوکر  لومعم  روط 
هک تسا  نآ  مزال  طایتحا  و  دنک ، عوکر  هتسشن  دنیـشنب و  عوکر  عقوم  دیاب  دوش  مخ  دناوتن  چیه  رگا  و  دروآ ، اج  هب  هتـسشن  ار  نآ  عوکر 

. دیامن هراشا  رس  اب  نآ  عوکر  يارب  و  دناوخب ، مه  يرگید  زامن 
و دناوخب ، زامن  هداتـسیا  دیاب  دنک ، عوکر  دناوتن  هتـسشن  ای  هداتـسیا  لاح  رد  رگا  دناوخب ، زامن  هداتـسیا  دناوتیم  هک  یـسک  هلأسم 1046 .

تین هب  و  دـیوگب ، ار  نآ  رکذ  دراذـگب و  مه  ار  اهمشچ  عوکر  تین  هب  دـیاب  دـنک ، هراـشا  دـناوتن  رگا  و  دـنک ، هراـشا  رـس  اـب  عوکر  يارب 
. دیوگب ار  نآ  رکذ  و  دنک ، عوکر  تین  بلق  رد  دیاب  تسا ، زجاع  مه  نیا  زا  رگا  و  دنک ، زاب  ار  اهمشچ  عوکر  زا  نتساخرب 

لئاسملا www.Ghaemiyeh.comحیضوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 129 

http://www.ghaemiyeh.com


ای دوش ، مخ  یمک  تسا  هتسشن  هک  یلاح  رد  دناوتیم  طقف  عوکر  يارب  دنک و  عوکر  هتسشن  ای  هداتسیا  دناوتیمن  هک  یسک  هلأسم 1047 .
رس اب  تسا  هداتسیا  هک  یلاح  رد 
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و دناوخب ، مه  يرگید  زامن  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دیامن ، هراشا  رـس  اب  عوکر  يارب  و  دـناوخب ، زامن  هداتـسیا  دـیاب  دـنک ، هراشا 

. دوش مخ  عوکر  يارب  دناوتیم  ردق  ره  و  دنیشنب ، نآ  عوکر  عقوم 
مخ عوکر  هزادنا  هب  هک  نآ  زا  دعب  ای  دوش ، مخ  عوکر  هزادنا  هب  هبترم  ود  و  درادرب ، رـس  عوکر  دح  هب  ندیـسر  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1048 .

. تسا لطاب  شزامن  ددرگرب ، عوکر  هب  هرابود  و  درذگب ، عوکر  هزادنا  زا  هک  دوش  مخ  يردق  هب  دوش ،
زا شیپ  ًادمع  رگا  و  دور ، هدجـس  هب  تفرگ ، مارآ  ندب  هک  نآ  زا  دعب  دتـسیاب و  تسار  دیاب  عوکر ، رکذ  ندشمامت  زا  دـعب  هلأسم 1049 .

. تسا لطاب  شزامن  دور ، هدجس  هب  ندب  نتفرگمارآ  زا  شیپ  ای  نداتسیا ،
هب هچنانچ  و  دور ، عوکر  هب  دعب  دتسیاب و  دیاب  دیایب ، شدای  دسرب  هدجـس  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دنک و  شومارف  ار  عوکر  رگا  هلأسم 1050 .

. تسا لطاب  شزامن  ددرگرب ، عوکر  هب  یگدیمخ  تلاح 
ات یلو  تسا ، لطاب  شزاـمن  هدرکن  عوکر  هک  دـیایب  شداـی  دیـسر ، نیمز  هب  یناـشیپ  مود  هدجـس  يارب  هک  نآ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1051 .

يدایز يارب  زامن  ندشمامت  زا  دعب  دروآ و  اج  هب  ار  عوکر  و  دتـسیاب ، دـیاب  هدرکن ، عوکر  هک  دـیایب  شدای  رگا  هدـشن  مود  هدجـس  لخاد 
. تسا رتهب  دناوخب  هرابود  ار  زامن  ًاطایتحا  رگا  و  دروآ ، اج  هب  وهس  هدجس  ود  ًاطایتحا  هدجس 

و دـهد ، بقع  هب  ار  اهوناز  عوکر  رد  و  دـیوگب ، ریبکت  هداتـسیا  تسار  هک  یلاح  رد  عوکر  هب  نتفر  زا  شیپ  تسا  بحتـسم  هلأسم 1052 .
تاولص نآ  زا  دعب  ای  رکذ  زا  شیپ  و  دنک ، هاگن  ار  مدق  ود  نیب  و  درادهگن ، تشپ  يواسم  دشکب و  ار  ندرگ  و  درادهگن ، فاص  ار  تشپ 

: دیوگب ندب  یمارآ  لاح  رد  داتسیا  تسار  تساخرب و  عوکر  زا  هک  نآ  زا  دعب  و  دتسرفب ،
ُهَدِمَح  ْنَِمل  ُهللا  َعِمَس 

. دهدن بقع  هب  ار  اهوناز  و  دراذگب ، رتالاب  وناز  زا  ار  تسد  نز  عوکر ، رد  تسا  بحتسم  هلأسم 1053 .

دوجس

ود عوکر ، زا  دعب  بحتسم ، بجاو و  ياهزامن  زا  تعکر  ره  رد  دیاب  رازگزامن  هلأسم 1054 .
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. دراذگب نیمز  رب  ار  اپ  گرزب  تشگنا  ود  رس  وناز و  ود  رس  تسد و  ود  فک  یناشیپ و  هک  تسا  نآ  هدجس  و  دنک ، هدجس 
دنک كرت  ار  ود  ره  یشومارف  يور  زا  ای  ًادمع  بجاو  زامن  رد  یسک  رگا  هک  تسا ، نکر  مه  اب  تعکر  کی  زا  هدجـس  ود  هلأسم 1055 .

. تسا لطاب  شزامن  دیامن ، هفاضا  هدجس  ود  ای 
رد ًادـعب  نآ  مکح  دـنک ، مک  هدجـس  کی  ًاوهـس  رگا  و  دوشیم ، لطاب  شزامن  دـنک ، دایز  ای  مک  هدجـس  کـی  ًادـمع  رگا  هلأسم 1056 .

. دش دهاوخ  هتفگ  ات 1271  لئاسم 1260 
یناشیپ رگا  یلو  دسرب ؛ نیمز  هب  رگید  ياهاج  هچ  رگا  تسا ، هدرکن  هدجس  دراذگن ، نیمز  هب  ًاوهس  ای  ًادمع  ار  یناشیپ  رگا  هلأسم 1057 .

. تسا حیحص  هدجس  دیوگن  رکذ  ًاوهس  ای  دناسرن ، نیمز  هب  ار  رگید  ياهاج  ًاوهس  و  دراذگب ، نیمز  هب  ار 
ره دیوگب ، ِهِدْمَِحب » َو  یلْعْألا  یِّبَر  َناَْحبُس   » هبترم کی  ای  ِهللا » َناَْحبُـس   » هبترم هس  هدجـس ، رد  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هلأسم 1058 .
هب تاملک  نیا  دـیاب  و  تسا ، زیاج  رَبْکا » هللا   » هبترم هس  لثم  دـشاب ، رادـقم  نیا  هب  هک  يرکذ  ره  نتفگ  هب  اـفتکا  هک  تسا  نیا  رهاـظ  دـنچ 

. دیوگب هبترم  تفه  ای  جنپ  ای  هس  ار  ِهِدْمَِحب » َو  یلْعْألا  یِّبَر  َناَْحبُس   » تسا بحتسم  و  دوش ، هتفگ  حیحص  یبرع 
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هک يرکذ  دصق  هب  ار  نآ  رگا  مه  بحتسم  رکذ  نتفگ  عقوم  و  دشاب ، مارآ  ندب  بجاو ، رکذ  ندناوخ  عقوم  دیاب  هدجـس  رد  هلأسم 1059 .
. تسا مزال  ندب  ندوبمارآ  دیوگب ، دناهداد  روتسد  هدجس  يارب 

زا دعب  دیاب  دیوگب ، ار  هدجـس  رکذ  ًادـمع  دریگب ، مارآ  ندـب  هک  نآ  زا  شیپ  ای  دـسرب  نیمز  هب  یناشیپ  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1060 .
نامه هب  رگا  و  دیامن ، هداعا  مامتا ، زا  سپ  ار  زامن  مزال  طایتحا  ربانب  و  دیوگب ، ار  رکذ  هرابود  ندب  نتفرگمارآ  نیمز و  هب  یناشیپ  ندیسر 

. تسا لطاب  زامن  درادرب ، هدجس  زا  رس  ًادمع  رکذ  ندش  مامت  زا  شیپ  رگا  نینچمه  و  تسا ؛ لطاب  زامن  دیامن ، افتکا  لوا  رکذ 
هدجس زا  رس  هک  نآ  زا  شیپ  و  دیوگب ، ار  هدجس  رکذ  ًاوهـس  دریگ ، مارآ  ندب  دسرب و  نیمز  هب  یناشیپ  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1061 .

. دیوگب ار  رکذ  ندوبمارآ ، لاح  رد  هرابود  دیاب  تسا ، هدرک  هابتشا  دمهفب  درادرب ،
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رکذ هک  نآ  زا  شیپ  اـی  هتفگ ، ار  رکذ  ندـب  نتفرگمارآ  زا  شیپ  هـک  دـمهفب  تـشادرب ، هدجـس  زا  رـس  هـک  نآ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1062 .
. تسا حیحص  شزامن  هتشادرب ، رس  دوش  مامت  هدجس 

مزال طایتحا  درادرب ، نیمز  زا  ًادـمع  ار  وضع  تفه  زا  رگید  یکی  یناشیپ  زا  ریغ  دـیوگیم ، ار  هدجـس  رکذ  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1063 .
لوغـشم هک  یعقوم  یلو  دیامن ، هداعا  دـنک و  مامت  ار  زامن  و  دـیوگب ، ار  بجاو  رکذ  هرابود  ءاضعا  همه  نتفرگمارآ  زا  دـعب  هک  تسا  نآ 

. درادن لاکشا  دراذگب ، هرابود  درادرب و  نیمز  زا  ار  رگید  ياهاج  یناشیپ  ریغ  رگا  تسین ، رکذ  نتفگ 
کی ار  نآ  دیاب  و  دراذگب ، نیمز  هب  هرابود  دناوتیمن  درادرب ، نیمز  زا  ار  یناشیپ  ًاوهس  هدجـس  رکذ  ندشمامت  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1064 .

. دیوگب ار  رکذ  و  دراذگب ، نیمز  هب  هبترم  ود  دیاب  درادرب ، نیمز  زا  ًاوهس  ار  رگید  ياهاج  رگا  یلو  دنک ؛ باسح  هدجس 
. دور هدجس  هب  هرابود  و  دریگ ، مارآ  ندب  ات  دنیشنب  دیاب  لوا ، هدجس  رکذ  ندشمامت  زا  دعب  هلأسم 1065 .

بجاو طایتحا  هکلب  دشابن ، هتسب  تشگنا  راهچ  زا  رتدنلب  وا  ياپ  ناتشگنا  رس  اهوناز و  ياج  زا  دیاب  رازگزامن  یناشیپ  ياج  هلأسم 1066 .
. دشابن زین  رتتسپ  هتسب  تشگنا  راهچ  زا  شیاهوناز  رس  ناتشگنا و  ياج  زا  وا  یناشیپ  ياج  هک  تسا  نآ 

ياهوناز رس  اپ و  ناتـشگنا  ياج  زا  رازگزامن  یناشیپ  ياج  رگا  تسین ، مولعم  تسرد  نآ  یبیـشارس  هک  بیـشارس  نیمز  رد  هلأسم 1067 .
. درادن لاکشا  دشاب ، رتدنلب  هتسب  تشگنا  راهچ  زا  شیب  يرصتخم  وا 

هچنانچ تسا ، هتـسب  تشگنا  راهچ  زا  رتدـنلب  وا  ياهوناز  رـس  اپ و  ناتـشگنا  ياج  زا  هک  دراذـگب  يزیچ  هب  ار  یناشیپ  رگا  هلأسم 1068 .
تـشگنا راهچ  هزادنا  هب  نآ  يدنلب  هک  يزیچ  هب  درادرب و  ار  رـس  دیاب  تسا ، هدجـس  لاح  رد  دـنیوگیمن  هک  تسا  يردـق  هب  نآ  يدـنلب 

ار یناشیپ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تسا ، هدجس  لاح  رد  دنیوگیم  هک  تسا  يردق  هب  نآ  يدنلب  رگا  دراذگب و  تسا ، رتمک  ای  هتسب 
، تسین نکمم  یناشیپ  ندیـشک  رگا  و  دشکب ، تسا  رتمک  ای  هتـسب  تشگنا  راهچ  هزادنا  هب  نآ  يدـنلب  هک  يزیچ  يور  هب  زیچ  نآ  يور  زا 

. دناوخب هرابود  دنک و  مامت  ار  زامن  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب 
رهم رگا  سپ  دشابن . يزیچ  دنکیم ، هدجس  نآ  رب  هچنآ  یناشیپ و  نیب  دیاب  هلأسم 1069 .
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. درادن لاکشا  دشاب ، هدرک  رییغت  رهم  گنر  اًلثم  رگا  یلو  تسا ؛ لطاب  هدجس  دسرن ، رهم  دوخ  هب  یناشیپ  هک  دشاب  كرچ  يردق  هب 

تـشپ رگا  و  درادن ، یعنام  مه  تسد  تشپ  يراچان  لاح  رد  یلو  دراذـگب ، نیمز  رب  ار  تسد  ود  ره  فک  دـیاب  هدجـس  رد  هلأسم 1070 .
و دراذگب ، نیمز  رب  دناوتیم  هک  ار  اج  ره  جنرآ  ات  دیاب  دـناوتن ، مه  ار  نآ  هچنانچ  و  دراذـگب ؛ ار  تسد  چـم  دـیاب  دـشابن ، نکمم  تسد 

. تسا یفاک  وزاب  نتشاذگ  تسین ، نکمم  مه  نآ  رگا 
رس و  دراذگب ، نیمز  هب  ار  اپ  يور  ای  اپ  رگید  ناتشگنا  رگا  و  دراذگب ، نیمز  هب  ار  اپ  گرزب  تشگنا  ود  رس  دیاب  هدجـس  رد  هلأسم 1071 .

هطساو هب  هک  یسک  و  تسا ؛ لطاب  زامن  دسرن ، نیمز  هب  تسش  رـس  نخان ، ندوبدنلب  هطـساو  هب  ای  دراذگن ، نیمز  هب  ار  گرزب  تشگنا  ود 
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. دناوخب هرابود  مزال  طایتحا  ربانب  دیاب  هدناوخ ، روط  نیا  ار  دوخ  ياهزامن  هلأسم  نتسنادن 
یلیخ هدنام  رگا  ای  هدنامن ، نآ  زا  يزیچ  رگا  و  دراذگب ، نیمز  هب  ار  نآ  هیقب  دیاب  هدیرب ، شیاپ  تسش  زا  يرادقم  هک  یسک  هلأسم 1072 .

ود دراذگب و  نیمز  هب  ار  ناتـشگنا  هیقب  زاب  و  دیوگب ، ار  هدجـس  رکذ  دراذگب و  نیمز  هب  ار  نامه  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  تسا ، هاتوک 
. دراذگب نیمز  هب  هدنام  یقاب  اپ  زا  هک  يرادقم  ره  دیاب  درادن ، تشگنا  چیه  رگا  و  دیوگب ، ار  رکذ  هبترم 

هک يوضع  تفه  یلو  دنک ، زارد  ار  اهاپ  ای  دنابـسچب ، نیمز  هب  ار  مکـش  هنیـس و  اًلثم  دنک ، هدجـس  لومعم  ریغ  روط  هب  رگا  هلأسم 1073 .
. تسا لطاب  ّالا  و  تسا ، حیحص  هدرک ، هدجس  دنیوگیم : ًافرع  هک  تسا  يروط  رگا  دسرب ، نیمز  هب  دش  هتفگ 

کی ای  دراذـگب ، سجن  شرف  يور  ار  رهم  اًلثم  رگا  یلو  دـشاب ، كاپ  دـیاب  دـنکیم ، هدجـس  نآ  رب  هک  يرگید  زیچ  ای  رهم  هلأسم 1074 .
. درادن لاکشا  دراذگب ، نآ  كاپ  فرط  هب  ار  یناشیپ  دشاب و  سجن  رهم  فرط 

، تسین نکمم  رگا  و  دنک ، هدجس  یناشیپ  ملاس  ياج  اب  دیاب  تسا ، نکمم  هچنانچ  دشاب ، نآ  دننام  لمد و  یناشیپ ، رد  رگا  هلأسم 1075 .
. دراذگب نیمز  رب  دشاب ، یفاک  هدجس  يارب  هک  يرادقم  هب  ار  ملاس  ياج  و  لادوگ ، رد  ار  لمد  دنک و  دوگ  ار  نیمز  دیاب 

فرط  ود  زا  یکی  هب  دیاب  دشاب ، هتفرگ  ار  یناشیپ  مامت  مخز  ای  لمد  رگا  هلأسم 1076 .
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ًاءاجر تسا  نکمم  هک  تروص  زا  ییاج  ره  هب  دـیاب  تسین ، نکمم  مه  هناچ  هب  رگا  هناچ و  هب  تسین ، نکمم  رگا  و  دـنک . هدجـس  یناشیپ 
ًاءاجر زین  هراشا  اب  تروص  ود  نیا  رد  و  ًاءاجر ، دـیامن  هدجـس  رـس  يولج  اب  تسین  نکمم  تروص  زا  ياـج  چـیه  هب  رگا  و  دـنک ، هدـجس 

. دیامن هدجس 
هدجـس هک  ار  يرگید  زیچ  ای  رهم  و  دوش ، مخ  دناوتیم  هک  يردق  هب  دیاب  دناسرب ، نیمز  هب  ار  یناشیپ  دـناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 1077 .

فک دـیاب  یلو  تسا ، هدرک  هدجـس  دـنیوگب : هک  دراذـگب  نآ  رب  ار  یناـشیپ  يروـط  و  هتـشاذگ ، يدـنلب  زیچ  يور  تسا ، حیحـص  نآ  رب 
. دراذگب نیمز  هب  لومعم  روط  هب  ار  اپ  ناتشگنا  اهوناز و  اهتسد و 

، دیامن هراشا  اهمشچ  اب  دیاب  دناوتن ، رگا  و  دنک ، هراشا  رس  اب  دنیشنب و  هدجس  يارب  دیاب  دوش ، مخ  دناوتیمن  چیه  هک  یسک  هلأسم 1078 .
رهم تسین  نکمم  رگا  و  دراذگب ، نآ  رب  ار  یناشیپ  و  دـنک ، دـنلب  ار  رهم  دـناوتیم  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تروص ، ود  ره  رد  و 

تسد و اب  بجاو  طایتحا  ربانب  و  دنک ، هدجـس  تین  بلق  رد  دیاب  دنک ، هراشا  دناوتیمن  مه  اهمشچ  ای  رـس  اب  رگا  و  دراذگب ، یناشیپ  هب  ار 
. دیامن هراشا  هدجس  يارب  مه  نآ  دننام 

رگا و  دنک ، هراشا  رـس  اب  هدجـس  يارب  دناوتیم ، هچنانچ  و  دنک ، هدجـس  تین  هداتـسیا  دیاب  دنیـشنب ، دـناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 1079 .
مه نآ  دننام  تسد و  اب  بجاو  طایتحا  ربانب  و  دنک ، هدجـس  تین  بلق  رد  دناوتیمن ، مه  ار  نیا  رگا  و  دیامن ، هراشا  اهمشچ  اب  دـناوتیمن 

. دیامن هراشا  هدجس  يارب 
هب حیحص  روط  هب  ار  هدجس  دیاب  و  تسا ، هدماین  لمع  هب  هدجـس  دوش ، دنلب  دروخب و  هدجـس  ياج  هب  رایتخایب  یناشیپ  رگا  هلأسم 1080 .

. دناوخب ار  زامن  هبترم  ود  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  ندشمامت ، زا  دعب  دروآ و  اج 
هب هک  دنک  هدجس  يروط  دشابیم ، حیحص  نآ  رب  هدجس  هک  يزیچ  ای  ریـصح  رب  دناوتب  رگا  دنک ، هیقت  دیاب  ناسنا  هک  ییاج  هلأسم 1081 .

ياج هب  زامن  يارب  ناکما ، تروص  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـناوتیمن ، رگا  و  دـیامن ، هدجـس  نآ  دـننام  شرف و  رب  دـیابن  دـتفین ، تمحز 
هک تسین  مزال  بولق  فیلأت  بیبحت و  تهج  هب  هیقت  دروم  رد  هک  تسا  نیا  رهاظ  دـنچ  ره  دـناوخب ، زامن  اج  ناـمه  رد  اـّلا  و  دورب ، رگید 

. دورب رگید  ياج  هب  زامن  يارب 
هدجس  دریگیمن  مارآ  نآ  يور  ندب  هک  يرگید  زیچ  ای  رپ  کشت  يور  رگا  هلأسم 1082 .
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. درادن لاکشا  دریگب ، مارآ  ندب  نتفرنییاپ ، يرادقم  نتشاذگ و  رس  زا  دعب  هچنانچ  یلو  تسا ، لطاب  دنک ،
طایتحا ربانب  درادن ، تقشم  وا  يارب  سابل  ندب و  ندشهدولآ  هچنانچ  دناوخب ، زامن  لگ  نیمز  رد  هک  دوش  راچان  ناسنا  رگا  هلأسم 1083 .

دنک و هراشا  رس  اب  هدجس  يارب  هداتسیا ، هک  یلاح  رد  دناوتیم  دراد ، تقشم  رگا  و  دروآ ، اج  هب  لومعم  روط  هب  ار  دهـشت  هدجـس و  مزال 
. تسا حیحص  شزامن  دروآ ، اج  هب  لومعم  روط  هب  ار  دهشت  هدجس و  تقشم ، نیع  رد  رگا  و  دناوخب ، هداتسیا  ار  دهشت 

زا دعب  دیاب  بجاو ، طایتحا  ربانب  اشع  رصع و  رهظ و  زامن  موس  تعکر  لثم  درادن ، دهشت  هک  موس  تعکر  لوا و  تعکر  رد  هلأسم 1084 .
. دنیوگیم تحارتسا  هسلج  ار  لمع  نیا  و  دزیخرب ، دعب  و  دنیشنب ، تکرحیب  يردق  مود  هدجس 

تسا حیحص  اهنآ  رب  هدجس  هک  ییاهزیچ 

رب هدجـس  و  درک ، هدجـس  تخرد  گرب  بوـچ و  دـننام  دـیوریم ، نـیمز  زا  هـک  یکاروـخ  ریغ  ياـهزیچ  نـیمز و  رب  دـیاب  هلأسم 1085 .
. تسین حیحص  قیقع  دننام  یندعم ، یکاشوپ و  یکاروخ و  ياهزیچ 

. دننکن هدجس  وم  گرب  رب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 1086 .
. تسا حیحص  هاک  فلع و  لثم  تسا ، ناویح  كاروخ  و  دیوریم ، نیمز  زا  هک  ییاهزیچ  رب  هدجس  هلأسم 1087 .

لگ دننام  دیوریم ، نیمز  زا  هک  یکاروخ  ياهاود  رب  هدجس  یلو  تسا ، حیحص  دنتـسین ، یکاروخ  هک  ییاهلگ  رب  هدجـس  هلأسم 1088 .
. تسین حیحص  نابز  واگ  لگ  هشفنب و 

رب هدجـس  زین  و  تسین ، لومعم  رگید  ياهرهـش  رد  تسا و  لومعم  اهرهـش  زا  یـضعب  رد  نآ  ندروخ  هک  یهایگ  رب  هدجـس  هلأسم 1089 .
. تسین حیحص  دشابن ، لوکأم  هچ  رگا  سران  هویم 

هزوک رجآ و  هتخپ و  کهآ  چگ و  هب  رایتخا  لاح  رد  هدجس  زاوج  و  تسا ، حیحص  چگ  گنـس  کهآ و  گنـس  رب  هدجـس  هلأسم 1090 .
. تسا لمأت  دروم  نآ  دننام  یلگ و 

هاک  زا  اًلثم  تسا ، حیحص  نآ  رب  هدجس  هک  ییاهزیچ  زا  ار  ذغاک  رگا  هلأسم 1091 .
178 ص : لئاسملا ، حیضوت 

رب ندرکهدجس  زین  و  دراد ، لاکشا  هدش ، هتخاس  نآ  دننام  هبنپ و  زا  هک  يذغاک  رب  هدجس  یلو  درک ، هدجس  نآ  رب  دوشیم  دنشاب ، هتخاس 
لاکـشا تسین ، حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ  زا  ای  هدش  هتخاس  تسا  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ  زا  دنادیمن  ناسنا  هک  يذغاک 

. دراد
گنس و كاخ ، زا  دعب  كاخ ، نآ ، زا  دعب  دشابیم . مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  تبرت  زیچ ، ره  زا  رتهب  هدجس  يارب  هلأسم 1092 .

. تسا هایگ  گنس ، زا  دعب 
رب دناوتیمن  اهنیا  دننام  دایز و  يامرگ  ای  امرـس  هطـساو  هب  دراد  رگا  ای  درادن ، تسا  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ  رگا  هلأسم 1093 .

هدجـس قیقع  رتشگنا  دننام  یندعم ، زیچ  ای  تسد  تشپ  رب  دـیاب  دوشن ، مه  نآ  رب  رگا  و  دـنک ؛ هدجـس  شـسابل  هب  دـیاب  دـنک ، هدجـس  نآ 
. دنکن هدجس  یندعم  زیچ  رب  تسا ، نکمم  تسد  تشپ  رب  هدجس  ات  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  یلو  دیامن ،

. تسا لطاب  دریگیمن ، مارآ  نآ  يور  یناشیپ  هک  یتسس  كاخ  لگ و  رب  هدجس  هلأسم 1094 .
زا ار  رهم  دیاب  هکلب  دراد ، لاکشا  دور  هدجس  هب  درادرب ، ار  رهم  هک  نیا  نودب  و  دبسچب ، یناشیپ  هب  رهم  لوا  هدجس  رد  رگا  هلأسم 1095 .

. دور هدجس  هب  دعب  و  درادرب ، یناشیپ 
، دشاب هتشادن  تسا  حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  يرگید  زیچ  دوش و  مگ  دنکیم ، هدجـس  نآ  رب  هک  يزیچ  زامن ، نیب  رد  رگا  هلأسم 1096 .

. دیامن لمع  دش  هتفگ  هلأسم 1093  رد  هک  یبیترت  هب  دیاب  تسا ، گنت  تقو  رگا  و  دنک ، اهر  ار  زامن  دیاب  دراد ، تعسو  تقو  هچنانچ 
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دیاب دـشاب ، نکمم  رگا  تسا ؛ لـطاب  نآ  رب  هدجـس  هک  هتـشاذگ  يزیچ  رب  ار  یناـشیپ  هک  دـمهفب  هدجـس  لاـح  رد  هاـگ  ره  هلأسم 1097 .
دیاب دراد ، تعسو  زامن  تقو  هچنانچ  دشابن ، نکمم  رگا  و  دشکب ، تسا  حیحص  نآ  رب  هدجـس  هک  يزیچ  يور  هب  نآ  يور  زا  ار  یناشیپ 

. دیامن لمع  دش ، هتفگ  هلأسم 1093  رد  هک  یبیترت  هب  تسا ، گنت  تقو  رگا  و  دنک ، اهر  ار  زامن 
. درادن لاکشا  تسا ، لطاب  نآ  رب  هدجس  هک  هتشاذگ  يزیچ  يور  ار  یناشیپ  هک  دمهفب  هدجس  زا  دعب  رگا  هلأسم 1098 .

نیمز هب  ار  یناشیپ  مالسلا  مهیلع  همئا  ربق  لباقم  هک  مدرم  زا  یضعب  و  دشابیم ، مارح  لاعتم  دنوادخ  ریغ  يارب  ندرکهدجس  هلأسم 1099 .
لاعتم  دنوادخ  رکش  يارب  رگا  دنراذگیم ،

179 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. تسا مارح  هن  رگ  و  درادن ، لاکشا  دشاب 

هدجس تاهورکم  تابحتسم و 

: تسا بحتسم  زیچ  دنچ  هدجس ، رد  هلأسم 1100 .
زا دعب  دناوخیم ، زامن  هتسشن  هک  یـسک  و  داتـسیا ، اًلماک  و  تشادرب ، عوکر  زا  رـس  هک  نآ  زا  دعب  دناوخیم ، زامن  هداتـسیا  هک  یـسک  . 1

. دیوگب ریبکت  هدجس  هب  نتفر  يارب  تسشن ، اًلماک  هکنآ 
. دراذگب نیمز  هب  ار  اهوناز  لوا  نز ، و  ار ، اهتسد  لوا  درم ، دورب ، هدجس  هب  دهاوخیم  هک  یعقوم  . 2

. دراذگب تسا ، حیحص  نآ  رب  هدجس  هک  يزیچ  ای  رهم  هب  ار  ینیب  . 3
. دشاب هلبق  هب  ور  اهنآ  رس  هک  يروط  هب  دراذگب ، شوگ  ربارب  دنابسچب و  مه  هب  ار  تسد  ناتشگنا  هدجس ، لاح  رد  . 4

: دناوخب ار  اعد  نیا  و  دهاوخب ، تجاح  ادخ  زا  دنک و  اعد  هدجس ، رد  . 5
میِظَْعلا  ِلْضَْفلا  ُوذ  کَّنإَف  َِکلْضَف  ْنِم  یلایِع  ْقُزْراَو  یْنقُزْرا  َنیِطْعُْملا  َریَخ  ایَو  َنِیلُوئْسَْملا  َریَخ  ای 

هک یتسرد  هب  سپ  تدوخ . لضف  زا  نم  لایع  نم و  هب  هدب  يزور  ناگدننکاطع . نیرتهب  يا  و  دننکیم ، لاؤس  وا  زا  هک  یـسک  نیرتهب  يا 
. یتسه یگرزب  لضف  ياراد  وت 

. دراذگب پچ  ياپ  فک  رب  ار  تسار  ياپ  يور  و  دنیشنب ، پچ  نار  رب  هدجس ، زا  دعب  . 6
. دیوگب ریبکت  تفرگ ، مارآ  شندب  تسشن و  یتقو  هدجس ، ره  زا  دعب  . 7

. دیوگب هَیلا » ُبُوتا  َو  یِّبَر  َهللا  ُرِفْغَتْسأ   » تفرگ مارآ  هک  شندب  لوا ، هدجس  زا  دعب  . 8
. دراذگب اهنار  يور  ار  اهتسد  نتسشن ، عقوم  رد  و  دهدب ، لوط  ار  هدجس  . 9

. دیوگب رَبْکا » ُهللا   » ندب یمارآ  لاح  رد  مود ، هدجس  هب  نتفر  يارب  . 10
. دتسرفب تاولص  اههدجس  رد  . 11

. درادرب نیمز  زا  ار  اهتسد  لوا  نز ، و  اهوناز ، لوا  درم ، ندشدنلب ، عقوم  رد  . 12
ءاضعا و  دراذگب ، نیمز  رب  ار  مکش  اهجنرآ و  نز ، و  دراد ، هاگن  ادج  ولهپ  زا  ار  اهوزاب  و  دنابسچن ، نیمز  هب  ار  مکش  اهجنرآ و  درم ، . 13

رگید تابحتسم  و  دنابسچب ، رگیدکی  هب  ار  ندب 
180 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. تسا هدش  هتفگ  لصفم  ياهباتک  رد  هدجس 
و دـنک ، توف  ار  هدجـس  ياج  رابغ ، درگ و  ندرکفرطرب  يارب  تسا  هورکم  زین  و  تسا ، هورکم  هدجـس  رد  ندـناوخنآرق  هلأسم 1101 .

لـصفم ياهباتک  رد  مه  يرگید  تاهورکم  اـهنیا  زا  ریغ  و  تسا ، لـطاب  زاـمن  دـیآ ، نوریب  ناـهد  زا  فرح  ود  ندرکتوف  رثا  رد  رگا 
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. تسا هدش  هتفگ 

نآرق بجاو  ياههدجس 

رگا هک  تسا ، هدجس  هیآ  کی  «، 96  » أرقا و  «، 53  » مجنلا و  « 41  » هدجس مح  و  «، 32  » لیزنت ملا  هروس  راهچ  زا  کـی  ره  رد  هلأسم 1102 .
، دیامن هدجس  دیاب  دمآ  شدای  تقو  ره  درک ، شومارف  رگا  و  دنک ، هدجـس  ًاروف  دیاب  هیآ  ندشمامت  زا  دعب  دنک ، عامتـسا  ای  دناوخب  ناسنا 

ربانب عامس  رد  مکح  تسا  نینچمه  و  دونشب ، ویدار  وگدنلب و  هلیسو  هب  ای  دونـشب ، هدنیوگ  دوخ  زا  هکنیا  نیب  عامتـسا ، رد  تسین  یقرف  و 
. طایتحا

. دیامن هدجس  ود  دیاب  بجاو ، طایتحا  ربانب  دونشب ، مه  يرگید  زا  دناوخیم ، ار  هدجس  هیآ  هک  یعقوم  ناسنا ، رگا  هلأسم 1103 .
. دنک هدجس  هرابود  و  درادرب ، هدجس  زا  رس  دیاب  دونشب ، ای  دناوخب  ار  هدجس  هیآ  هدجس ، لاح  رد  رگا  زامن ، ریغ  رد  هلأسم 1104 .

، دونـشب ار  هدجـس  هیآ  درادن ، نآرق  ندناوخ  دصق  هک  یـسک  زا  ای  دمهفیمن  ار  دب  بوخ و  هک  زیمم  ریغ  هچب  زا  ناسنا  رگا  هلأسم 1105 .
. دونشب ار  هدجس  هیآ  راون ، لثم  زا  رگا  تسا  نینچمه  و  دنک ، هدجس  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 

دوخ تروع  و  دشاب ، هلبق  هب  ور  لسغ و  ای  وضو  اب  تسین  مزال  یلو  دشابن ، یبصغ  ناسنا  ياج  دیاب  نآرق ، بجاو  هدجس  رد  هلأسم 1106 .
اما تسین ؛ طرـش  وا  سابل  رد  دشابیم ، طرـش  رازگزامن  سابل  رد  هک  ییاهزیچ  زین  و  دـشاب ، كاپ  وا  یناشیپ  ياج  ندـب و  و  دـناشوپب ، ار 

. تسا لطاب  هدجس  دشاب ، سابل  نآ  رد  فرصت  ندرکهدجس  هچنانچ  تسا ، یبصغ  وا  سابل  رگا 
تـسا حیحـص  نآ  رب  هدجـس  هک  يرگید  زیچ  اـی  رهم  رب  ار  یناـشیپ  نآرق ، بجاو  هدجـس  رد  هک  تسا  نآ  بـجاو  طاـیتحا  هلأسم 1107 .

رگید ياهاج  بحتسم  طایتحا  ربانب  و  دراذگب ،
181 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دراذگب نیمز  رب  دش ، هتفگ  زامن  هدجس  رد  هک  يروتسد  هب  ار  ندب 
نتفگ یلو  تسا ، یفاک  دیوگن  رکذ  هچ  رگا  دراذگب ، نیمز  هب  هدجـس  دصق  هب  ار  یناشیپ  نآرق ، بجاو  هدجـس  رد  هاگ  ره  هلأسم 1108 .

: دیوگب تسا  رتهب  و  تسا ، طایتحا  اب  قباطم  بحتسم و  رکذ ،
َْلب ًاِربْکَتْسُم  َال  َو  ًافِْکنَتْسُم  َال  ًاّقِر  َو  ًادُّبَعَت  ِّبَر  ای  ََکل  ُتْدَجَـس  ًاّقِر  َو  ًۀیِدُوبُع  ُهللا  اَّلإ  ََهلا  َال  ًاقیِدْصَت  َو  ًاناَمیا  ُهللا  اَّلإ  ََهلا  َال  ًاّقَح  ًاّقَح  ُهللا  اَّلإ  ََهلا  َال 

ریِجَتْسُم ٌِفئاخ  ٌفیِعَض  ٌلِیلَذ  ٌْدبَع  اَنا 

دهشت

ناسنا دـیاب  اشع ، رـصع و  رهظ و  زامن  مراهچ  تعکر  و  برغم ، زامن  موس  تعکر  و  بجاو ، ياهزامن  ماـمت  مود  تعکر  رد  هلأسم 1109 .
: دیوگب ینعی  دناوخب ، دهشت  ندب ، ندوبمارآ  لاح  رد  و  دنیشنب ، مود  هدجس  زا  دعب 

دَّمَُحم ِلآ  َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا  ُُهلوُسَر  َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْشا  َو  َُهل  َکیِرَش  َال  ُهَدْحَو  ُهللا  اَّلإ  ََهلا  َال  ْنا  ُدَهْشا 
. دیوگب بیترت  نیمه  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دنکیمن ، تیافک  نیا  زا  رتمک  و 

. دوش هتفگ  مه  رس  تشپ  تسا ، لومعم  هک  يروط  هب  حیحص و  یبرع  هب  دیاب  دهشت  تاملک  هلأسم 1110 .
و دناوخب ، ار  دهشت  دنیشنب و  دیاب  هدناوخن ، ار  دهشت  هک  دیایب  شدای  عوکر  زا  شیپ  دتسیاب و  دنک و  شومارف  ار  دهـشت  رگا  هلأسم 1111 .

نداتـسیا يارب  زامن  زا  دعب  بجاو ، طایتحا  ربانب  و  دنک ؛ مامت  ار  زامن  و  دناوخب ، دوش  هدـناوخ  تعکر  نآ  رد  دـیاب  هچنآ  دتـسیاب و  هرابود 
ار دهـشت  زامن ، مالـس  زا  دعب  و  دنک ، مامت  ار  زامن  دیاب  دـیایب ، شدای  نآ  زا  دـعب  ای  عوکر  رد  رگا  و  دروآ ، اج  هب  وهـس  هدجـس  ود  اجیب ،

. دروآ اج  هب  وهس  هدجس  ود  هدششومارف ، دهشت  يارب  و  دنک ، اضق 
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دهـشت زا  شیپ  و  دراذـگب ، پچ  ياـپ  فـک  هب  ار  تسار  ياـپ  يور  دنیـشنب و  پچ  نار  رب  دهـشت  لاـح  رد  تسا  بحتـسم  هلأسم 1112 .
دراذـگب و اـهنار  رب  ار  اـهتسد  تسا  بحتـسم  زین  و  ِءاَمْـسْألا ِهللا ،» ُریَخ  َو  ُدْـمَْحلا ِهللا  َو  ِهللااـِب  َو  ِهللا  ِمِْسب  : » دـیوگب اـی  ُدْـمَْحلا ِهللا » : » دـیوگب

اهتشگنا
182 ص : لئاسملا ، حیضوت 

«. هَتَجَرَد ْعَفْرا  َو  ُهَتَعاَفَش  ْلَّبَقَت  َو  : » دیوگب لوا  دهشت  ندشمامت  زا  دعب  و  دنک ، هاگن  دوخ  ناماد  هب  و  دنابسچب ، رگیدکی  هب  ار 
. دنابسچب مه  هب  ار  اهنار  دهشت ، ندناوخ  تقو  رد  نز  تسا  بحتسم  هلأسم 1113 .

زامن مالس 

: دیوگب تسا  مارآ  ندب  هتسشن و  هک  یلاح  رد  تسا  بحتسم  زامن ، رخآ  تعکر  دهشت  زا  دعب  هلأسم 1114 .
ُُهتاَکََرب  َو  ِهللا  ُۀَمْحَر  َو  ِیبَّنلا  اَهیأ  َکیَلَع  ُمالَّسلا 

: دیوگب تسا  بجاو  نآ ، زا  دعب  و 
ُُهتاَکََرب  َو  ِهللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلا 

: دیوگب ای 
َنیِِحلاّصلا  ِهللا  ِداَبِع  یلَع  َو  اَنیَلَع  ُمالَّسلا 

هک نانچ  دـیوگب ، مه  ار  ُُهتاَکََرب » َو  ِهللا  ُۀَـمْحَر  َو  ْمُکیَلَع  ُمالَّسلا  : » نآ زا  دـعب  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـیوگب ، ار  مالـس  نیا  رگا  یلو 
. تسا طایتحا  ربانب  زین  ْمُکیَلَع » ُمالَّسلا   » رب هفاضا  ُُهتاَکََرب  َو  ِهللا  ُۀَمْحَر  َو   » نتفگ بوجو 

يوهـس يدمع و  هک  مه  يراک  و  هدروخن ، مه  هب  زامن  تروص  هک  دیایب  شدای  یعقوم  و  دنک ، شومارف  ار  زامن  مالـس  رگا  هلأسم 1115 .
. تسا حیحص  شزامن  و  دیوگب ، ار  مالس  دیاب  هدادن ، ماجنا  ندرکهلبق  هب  تشپ  لثم  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  نآ 

هک نآ  زا  شیپ  هچناـنچ  تسا ؛ هدروخ  مه  هب  زاـمن  تروص  هک  دـیایب  شداـی  یعقوم  دـنک و  شوـمارف  ار  زاـمن  مالـس  رگا  هلأسم 1116 .
شزامن دـشاب ، هدادـن  ماجنا  ندرکهلبق  هب  تشپ  لثم  دـنکیم ، لطاب  ار  زامن  نآ  يوهـس  يدـمع و  هک  يراک  دروخب ، مه  هب  زامن  تروص 

، دشاب هداد  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  زامن  نآ  يوهـس  يدمع و  هک  يراک  دروخب ، مه  هب  زامن  تروص  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  و  تسا ، حیحص 
. تسا لطاب  شزامن 

183 ص : لئاسملا ، حیضوت 

بیترت

، دـناوخب دـمح  زا  شیپ  ار  هروس  اًلثم  دروآ ، اج  هب  رتولج  تسین  نکر  هک  ار  یئزج  دـنزب و  مه  هب  ار  زامن  بیترت  ًادـمع  رگا  هلأسم 1117 .
شیپ هک  هروس  نامه  هب  رگا  یلو  دیامن ؛ هداعا  و  دنک ، مامت  ار  زامن  دناوخب و  هرابود  ار  هروس  دمح ، زا  دـعب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 

اج هب  عوکر  زا  شیپ  ار  هدجـس  کـی  اـی  و  دروآ ، اـج  هب  بیترت  ریغ  هب  تسا  نکر  هک  ار  یئزج  هک  نآ  اـی  دـنک ، اـفتکا  هدـناوخ  دـمح  زا 
. دوشیم لطاب  زامن  دروآ ،

، دیامن هدجـس  ود  دـنک ، عوکر  هک  نآ  زا  شیپ  اًلثم  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  زا  دـعب  نکر  دـنک و  شومارف  ار  زامن  زا  ینکر  رگا  هلأسم 1118 .
. تسا لطاب  زامن 

دنک هدجس  ود  هک  نآ  زا  شیپ  اًلثم  دروآ ، اج  هب  تسین  نکر  تسا و  نآ  زا  دعب  هک  ار  يزیچ  دنک و  شومارف  ار  ینکر  رگا  هلأسم 1119 .
. دناوخب هرابود  هدناوخ  نآ  زا  شیپ  ًاهابتشا  ار  هچنآ  دروآ و  اج  هب  ار  نکر  دیاب  دناوخب ، دهشت 
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عوکر لوغشم  دنک و  شومارف  ار  دمح  اًلثم  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  زا  دعب  نکر  و  دنک ، شومارف  تسین  نکر  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 1120 .
. تسا حیحص  شزامن  دوش ،

دمح اًلثم  دروآ ، اج  هب  تسین  نکر  مه  نآ  تسا و  نآ  زا  دعب  هک  ار  يزیچ  و  دنک ، شومارف  تسین ، نکر  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 1121 .
، درذگب دیاب  هدناوخن  ار  دمح  هک  دیایب  شدای  عوکر  رد  اًلثم  دشاب ، هدش  دعب  نکر  لوغـشم  هچنانچ  دناوخب ؛ ار  هروس  دنک و  شومارف  ار 

ًاهابتشا هک  ار  يزیچ  نآ  زا  دعب  و  دروآ ، اج  هب  هدرک  شومارف  ار  هچنآ  دیاب  دشاب ، هدشن  دعب  نکر  لوغشم  رگا  و  تسا ، حیحص  وا  زامن  و 
. دناوخب هرابود  هدناوخ  رتولج 

زامن دروآ ، اج  هب  تسا  لوا  هدجس  هک  نیا  لایخ  هب  ار  مود  هدجس  ای  تسا ، مود  هدجس  هک  نیا  لایخ  هب  ار  لوا  هدجس  رگا  هلأسم 1122 .
. دوشیم باسح  مود  هدجس  وا ، مود  هدجس  لوا و  هدجس  وا ، لوا  هدجس  و  تسا ، حیحص 

تالاوم

و دروآ ، اج  هب  مه  رـس  تشپ  ار  دهـشت  دوجـس و  عوکر و  دننام  زامن ، ياهراک  ینعی  دناوخب ، تالاوم  اب  ار  زامن  دیاب  ناسنا  هلأسم 1123 .
هک دزادـنیب  هلـصاف  اـهنآ  نیب  يردـق  هب  رگا  و  دـناوخب ، مه  رـس  تشپ  تسا  لومعم  هک  يروط  هب  دـناوخیم ، زاـمن  رد  هک  ار  ییاـهزیچ 

دنیوگن
184 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. تسا لطاب  شزامن  دناوخیم ، زامن 
هچنانچ دورب ، نیب  زا  زامن  تروص  هک  دشابن  يردق  هب  هلصاف  و  دزادنیب ، هلصاف  تاملک  ای  اهفرح  نیب  ًاوهس  زامن ، رد  رگا  هلأسم 1124 .
شزامن دشاب ، هدـش  دـعب  نکر  لوغـشم  رگا  و  دـناوخب ، لومعم  روط  هب  ار  تاملک  ای  اهفرح  نآ  دـیاب  دـشاب ، هدـشن  دـعب  نکر  لوغـشم 

زامن دوش ، جراخ  مارحالا  ةریبکت  تروص  زا  هک  دـشاب  يردـق  هب  نآ  تاملک  نیب  هلـصاف  رگا  هک  مارحـالا  ةریبکت  رد  رگم  تسا ، حـیحص 
. تسا لطاب 

. دنزیمن مه  هب  ار  تالاوم  گرزب ، ياههروس  ندناوخ  دوجس و  عوکر و  ندادلوط  هلأسم 1125 .

تونق

هک نآ  اب  رتو  زامن  رد  و  دـناوخب ، تونق  تسا  بحتـسم  مود ، تعکر  عوکر  زا  شیپ  بحتـسم  بجاو و  ياهزامن  ماـمت  رد  هلأسم 1126 .
و لوا ، تعکر  عوکر  زا  شیپ  یکی  دراد ؛ تونق  ود  هعمج  زامن  و  تسا ، بحتـسم  عوکر  زا  شیپ  تونق  ندـناوخ  دـشابیم ، تعکر  کی 
رد و  تونق ، جـنپ  لوا  تعکر  رد  ناـبرق  رطف و  دـیع  زاـمن  و  تونق ، جـنپ  تعکر  ره  رد  تاـیآ  زاـمن  و  مود ، تعکر  عوـکر  زا  دـعب  یکی 

. دراد تونق  راهچ  مود ، تعکر 
، تسـش ریغ  درادـهگن و  مه  يولهپ  نامـسآ و  هب  ور  ار  اهنآ  فک  تروص و  لباقم  ار  اهتسد  تونق ، رد  تسا  بحتـسم  هلأسم 1127 .

. دنک هاگن  اهتسد  فک  هب  دنابسچب و  مه  هب  ار  رگید  ياهتشگنا 
: دیوگب تسا  رتهب  و  تسا ، یفاک  دشاب ، ِهللا » ناَْحبُس   » کی هچ  رگا  دیوگب  يرکذ  ره  تونق ، رد  هلأسم 1128 .

ِّبَر َو  َّنُهَنَیب  اَم  َو  َّنِهِیف  اَمَو  ِْعبَّسلا  َنیِـضَرْالا  ِّبَر  َو  ِْعبَّسلا  ِتاَوَمَّسلا  ِّبَر  ِهللا  َناَْحبُـس  ُمیِظَْعلا  ِیلَْعلا  ُهللا  اَّلا  َهلا  اـَل  ُمیِرَْکلا  ُمِیلَْحلا  ُهللا  اَّلا  َهلا  اـَل 
َنیَِملاَْعلا  ِّبَر  ُدْمَْحلا ِهللا  َو  میِظَْعلا  ِشْرَْعلا 

وا يادص  تعامج  ماما  رگا  دناوخیم ، تعامج  هب  ار  زامن  هک  یسک  يارب  یلو  دناوخب ، دنلب  ار  تونق  ناسنا  تسا  بحتسم  هلأسم 1129 .
. تسین بحتسم  تونق  ندناوخدنلب  دونشب ، ار 
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185 ص : لئاسملا ، حیضوت 
، دـیایب شداـی  دوش  مخ  عوـکر  هزادـنا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  دـنک و  شوـمارف  رگا  و  درادـن ، اـضق  دـناوخن ، توـنق  ًادـمع  رگا  هلأسم 1130 .
، دیایب شدای  هدجـس  رد  رگا  و  دنک ، اضق  عوکر  زا  دعب  تسا  بحتـسم  دیایب ، شدای  عوکر ، رد  رگا  و  دـناوخب ، دتـسیاب و  تسا  بحتـسم 

. دیامن اضق  زامن ، مالس  زا  دعب  تسا  بحتسم 

زامن همجرت 

دمح هروس  همجرت  . 1

ِمیِحَّرلا  ِنَمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

نیَِملاَْعلا  ِّبَر  ُدْمَْحلا ِهللا 
. تسا اهناهج  همه  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  شیاتس ،

میِحَّرلا  ِنمْحَّرلا 
. تسا نابرهم  هدنشخب و  هک  يراگدرورپ 

نیِّدلا  ِمْوی  ِِکلاَم 
. تسا ازج  زور  کلام 

نیِعَتْسَن  َكایا  َو  ُُدبْعَن  َكایا 
. میهاوخیم کمک  وت  زا  طقف  و  مینکیم ، تدابع  ار  وت  طقف 

میِقَتْسُْملا  َطارِّصلا  اَنِدْها 
« تسا مالسا  نید  نآ  هک   » تسار هار  هب  ار  ام  نک  تیاده 

مِهیَلَع  َتْمَْعنا  َنیِذَّلا  َطارِص 
«. دنتسه ناربمغیپ  نانیشناج  ناربمغیپ و  نانآ ، هک   » يداد تمعن  نانآ  هب  هک  یناسک  هار 

نیِّلاّضلا  َال  َو  ْمِهیَلَع  ِبُوضْغَْملا  ِریَغ 
. دنهارمگ هک  یناسک  نآ  هن  و  ناشیا ، رب  ياهدرک  بضغ  هک  یناسک  هار  هن 

186 ص : لئاسملا ، حیضوت 

دیحوت هروس  همجرت  . 2

میِحَّرلا  ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب 
. نابرهم هدنشخب  دنوادخ  مان  هب 

دَحَأ ُهللا  َوُه  ُْلق 
. هناگی تسا  ییادخ  دنوادخ ، هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  يا  وگب 

دَمَّصلا ُهللا 
. تسا زاینیب  تادوجوم  مامت  زا  هک  ییادخ 
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َدلُوی َْمل  َو  ِْدلی  َْمل 
. تسین یسک  دنزرف  و  درادن ، دنزرف 

دَحا ًاوُفُک  َُهل  ْنُکی  َْمل  َو 
. تسین وا  لثم  تاقولخم ، زا  کی  چیه 

تسا بحتسم  اهنآ  زا  دعب  هک  ییاهرکذ  دوجس و  عوکر و  رکذ  همجرت  . 3

هِدْمَِحب  َو  ِمیِظَْعلا  یِّبَر  َناَْحبُس 
. متسه وا  شیاتس  لوغشم  نم  و  تسا ، هزنم  كاپ و  یصقن ، بیع و  ره  زا  نم  گرزب  راگدرورپ 

هَدِمَح  ْنَِمل  ُهللا  َعِمَس 
. دنکیم شیاتس  ار  وا  هک  ار  یسک  يانث  دیامرف  تباجا  دنوادخ 

هِدْمَِحب  َو  یلْعْألا  یِّبَر  َناَْحبُس 
. متسه وا  شیاتس  لوغشم  نم  و  تسا ، هزنم  كاپ و  یصقن  بیع و  ره  زا  دشابیم ، رتالاب  سک  همه  زا  هک  نم  راگدرورپ 

هَیلا  ُبُوتا  َو  یِّبَر  َهللا  ُرِفْغَتْسا 
. میامنیم تشگزاب  وا  يوس  هب  و  تسا ، نم  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  زا  منکیم  ترفغم  شزرمآ و  بلط 

دُْعقا َو  ُمُوقا  ِِهتَُّوق  َو  ِهللا  ِلْوَِحب 
187 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. منیشنیم مزیخیم و  رب  وا  هوق  لاعتم و  دنوادخ  يرای  هب 

تونق همجرت  . 4

میِرَْکلا  ُمِیلَْحلا  ُهللا  اَّلإ  ََهلا  َال 
. تسا مرک  ملح و  بحاص  هک  ییاتمهیب  ياتکی  يادخ  رگم  ییادخ  تسین 

میِظَْعلا  ِیلَْعلا  ُهللا  اَّلإ  ََهلا  َال 
. تسا گرزب  هبترم و  دنلب  هک  ییاتمهیب  ياتکی  يادخ  رگم  ییادخ  تسین 

ْعبَّسلا  َنیِضَرْألا  ِّبَر  َو  ِْعبَّسلا  ِتاَوَمَّسلا  ِّبَر  ِهللا  َناَْحبُس 
. تسا نیمز  تفه  راگدرورپ  نامسآ و  تفه  راگدرورپ  هک  يدنوادخ  تسا  هزنم  كاپ و 

میِظَْعلا  ِشْرَْعلا  ِّبَر  َو  َّنُهَنَیب  اَم  َو  َّنِهِیف  اَم  َو 
. تسا گرزب  شرع  راگدرورپ  تسا و  اهنآ  نیب  ام  ونیمز  اهنامسآ و  رد  هک  تسا  يزیچ  ره  راگدرورپ 

نیَِملاَْعلا  ِّبَر  ُدْمَْحلا ِهللا  َو 
. تسا تادوجوم  مامت  راگدرورپ  هک  تسا  يدنوادخ  صوصخم  انث  دمح و 

عبرا تاحیبست  همجرت  . 5

رَبْکا ُهللا  َو  ُهللا  اَّلإ  ََهلا  َال  َو  ُدْمَْحلا ِهللا  َو  ِهللا  َناَْحبُس 
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ار وا  هک  نیا  زا  تسا  رتـگرزب  و  اـتمه ، یب  يادـخ  رگم  ییادـخ  تسین  و  تسوا ، صوـصخم  اـنث ، و  یلاـعت ، دـنوادخ  تسا  هزنم  كاـپ و 
. دننک فصو 

مالس دهشت و  همجرت  . 6

َهل  َکیِرَش  ُهَدْحَو ال  ُهللا  اَّلإ  ََهلا  َال  ْنا  ُدَهْشا  ُدْمَْحلا ِهللا 
. درادن کیرش  و  هناگی ، يادخ  زج  ییادخ  تسین  هک  مهدیم  تداهش  و  تسا ، یلاعت  دنوادخ  صوصخم  شیاتس 

ُهلوُسَر  َو  ُهُْدبَع  ًادَّمَُحم  َّنا  ُدَهْشا  َو 
188 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. تسا وا  هداتسرف  ادخ و  هدنب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دمحم  ترضح  هک  مهدیم  تداهش 
دَّمَُحم ِلآ  َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا 

دمحم لآ  دمحم و  رب  تسرفب  تمحر  ایادخ 
هَتَجَرَد  ْعَفْرا  َو  ُهَتَعاَفَش  ْلَّبَقَت  َو 

. نک دنلب  دوخ  دزن  ار  ترضح  نآ  هجرد  و  ار ، ربمغیپ  تعافش  امرف  لوبق 
ُهتاَکََرب  َو  ِهللا  ُۀَمْحَر  َو  ِیبَّنلا  اَهیا  َکیَلَع  ُماَلَّسلا 

. داب وت  رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  و  ربمغیپ ، يا  وت  رب  مالس 
نیِِحلاّصلا  ِهللا  ِداَبِع  یلَع  َو  اَنیَلَع  ُماَلَّسلا 

. ادخ بوخ  ناگدنب  مامت  و  نارازگزامن »  » ام رب  ملاع  دنوادخ  زا  مالس 
ُهتاَکََرب  َو  ِهللا  ُۀَمْحَر  َو  ْمُکیَلَع  ُماَلَّسلا 

. داب نینمؤم »  » امش رب  دنوادخ  تاکرب  تمحر و  مالس و 

زامن بیقعت  * 

زا شیپ  تسا  رتهب  و  دوش ، نآرق  اعد و  رکذ و  ندناوخ  ینعی  بیقعت ، لوغـشم  يرادقم  زامن ، زا  دـعب  ناسنا  تسا  بحتـسم  هلأسم 1131 .
یبرع هب  بیقعت  تسین  مزال  و  دـناوخب ، ار  بیقعت  هلبق  هب  ور  دوش ، لـطاب  وا  ممیت  لـسغ و  وضو و  و  دـنک ، تکرح  دوخ  ياـج  زا  هک  نآ 
حیبست تسا  هدش  شرافـس  یلیخ  هک  ییاهبیقعت  زا  و  دناوخب ، دناهداد  روتـسد  اعد  ياهباتک  رد  هک  ار  ییاهزیچ  تسا  رتهب  یلو  دشاب ،

«، ِهللا َناَْحبُس   » هبترم و 33  ُدْمَْحلا ِهللا »  » هبترم  33 رَبْکا ،» ُهللا   » هبترم  34 دوش : هتفگ  بیترت  نیا  هب  دیاب  هک  تسا ، مالسلا  اهیلع  ءارهز  ترضح 
. دوش هتفگ  ُدْمَْحلا هللا »  » زا دعب  تسا  رتهب  یلو  تفگ ، ُدْمَْحلا هللا »  » زا شیپ  ار  هللا » َناَْحبُس   » دوشیم و 

، تسا یفاک  دراذگب  نیمز  رب  رکـش  دصق  هب  ار  یناشیپ  هک  ردق  نیمه  و  دیامن ، رکـش  هدجـس  زامن ، زا  دـعب  تسا  بحتـسم  هلأسم 1132 .
ناسنا هب  یتمعن  تقو  ره  تسا  بحتسم  زین  و  دیوگب ، ًاْوفَع » ای  ًارْکُـش ، ای  ًارْکُـش هللا ، ، » هبترم کی  ای  هبترم  هس  ای  هبترم  دص  تسا  رتهب  یلو 

. دروآ اج  هب  رکش  هدجس  دوشیم ، رود  وا  زا  ییالب  ای  دسریم 
189 ص : لئاسملا ، حیضوت 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  رب  تاولص  * 
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بقل ای  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  دمحا  دمحم و  دننام  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  مرکا  لوسر  ترـضح  كرابم  مسا  ناسنا ، تقو  ره  هلأسم 1133 .
. دتسرفب تاولص  تسا  بحتسم  دشاب ، زامن  رد  هچ  رگا  دونشب  ای  دیوگب  مساقلاوبا  یفطصم و  لثم  ار ، بانج  نآ  هینک  و 

ره تسا  رتهب  زین  و  دسیونب ، مه  ار  تاولص  تسا  بحتسم  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  لوسر  ترـضح  كرابم  مسا  نتـشون  عقوم  هلأسم 1134 .
. دتسرفب تاولص  دنکیم ، دای  ار  ترضح  نآ  تقو 

زامن تالطبم  * 

: دنیوگیم تالطبم  ار  اهنآ  و  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  زیچ  هدزاود  هلأسم 1135 .
و دشاب ، هتشاد  تعسو  تقو  و  تسا ، یبصغ  شناکم  دمهفب  زامن  نیب  رد  اًلثم  دورب ، نیب  زا  نآ  طیارش  زا  یکی  زامن ، نیب  رد  هک  نآ  لوا -

اـضق دناوخب ، ار  زامن  نتفرنوریب  زا  دـعب  دـهاوخب  رگا  هک  يروط  هب  دـشاب ، گنت  تقو  رگا  یلو  دورب ؛ نوریب  یبصغ  ناکم  نآ  زا  دـناوتب 
«، ینادنز  » سوبحم لثم  دورب ، نوریب  دناوتن  رگا  نینچمه  و  دنک ، مامت  نتفرنوریب  لاح  رد  ار  نآ  دیاب  یلو  دوشیمن ، لطاب  زامن  دوشیم ،

. تسا حیحص  و  دنک ، مامت  ار  زامن  اج  نامه  رد  دیاب 
جراخ وا  زا  لوب  اًلثم  دـیآ ، شیپ  دـنکیم  لطاب  ار  لسغ  ای  وضو  هک  يزیچ  يراچان ، يور  زا  ای  ًاوهـس  اـی  ًادـمع  زاـمن  نیب  رد  هک  نآ  مود 

هب هچنانچ  دوش ، جراخ  وا  زا  طیاغ  ای  لوب  زامن ، نیب  رد  رگا  دنک ، يراددوخ  طیاغ  لوب و  ندمآنوریب  زا  دناوتیمن  هک  یسک  یلو  دوش ؛
جراخ نوخ  هضاحتـسم  زا  زامن  نیب  رد  رگا  زین  و  دوشیمن ، لطاب  شزامن  دـیامن ، راتفر  دـش ، هتفگ  ات 321  لئاسم 313  رد  هک  يروتـسد 

. تسا حیحص  شزامن  دشاب ، هدرک  راتفر  هضاحتسا  روتسد  هب  هک  یتروص  رد  دوش ،
ار شزامن  دیاب  مزال ، طایتحا  ربانب  نآ ، زا  دعب  ای  هدرب  شباوخ  زامن  نیب  رد  هک  دنادن  رگا  هدرب ، شباوخ  رایتخایب  هک  یسک  هلأسم 1136 .

. دناوخب هرابود 
تسا و زامن  لوغـشم  هک  هتفر  شدای  زامن  نیب  رد  ای  هدوب  زامن  زا  دعب  هک  دنک  کش  هدیباوخ و  شدوخ  رایتخا  هب  دنادب  رگا  هلأسم 1137 .

. تسا حیحص  شزامن  هدیباوخ ،
زامن رخآ  هدجس  رد  هک  دنک  کش  دوش و  رادیب  باوخ  زا  هدجس  لاح  رد  رگا  هلأسم 1138 .

190 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دناوخب هرابود  ار  زامن  نآ  دیاب  تسا ، هدرب  شباوخ  رایتخایب  دنادب  هچنانچ  رکش ، هدجس  رد  ای  تسا ،
. دراذگب مه  يور  ار  اهتسد  دنتسین ، هعیش  هک  یناسک  ضعب  لثم  هک  تسا  نآ  زامن  تالطبم  زا  موس -

هرابود ار  زامن  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  دـشابن ، اـهنآ  لـثم  هچ  رگا  دراذـگب ، مه  يور  ار  اـهتسد  بدا ، يارب  هاـگ  ره  هلأسم 1139 .
، دراذـگب مه  يور  ار  اهتسد  نآ  دـننام  تسد و  ندـناراخ  لثم  يرگید ، راک  يارب  اـی  يراـچان  اـی  یـشومارف  يور  زا  رگا  یلو  دـناوخب ،

. درادن لاکشا 
لطاـب زاـمن  دـیوگب ، هیقت  يور  زا  اـی  ًاهابتـشا  رگا  یلو  دـیوگب ، نیمآ  دـمح ، ندـناوخ  زا  دـعب  هک  تـسا  نآ  زاـمن  تـالطبم  زا  مراـهچ -

. دوشیمن
رگا هکلب  ددرگرب ، هلبق  پچ  ای  تسار  فرط  هب  ای  دـنک ، هلبق  هب  تشپ  یـشومارف ، يور  زا  ای  ًادـمع  هک  تسا  نآ  زامن  تـالطبم  زا  مجنپ -

. تسا لطاب  زامن  دسرن ، پچ  ای  تسار  فرط  هب  هچ  رگا  تسا ، هلبق  هب  ور  دنیوگن : هک  ددرگرب  يردق  هب  ًادمع 
نآ بجاو  طایتحا  دنادرگرب ، رادقم  نیا  هب  ار  رـس  ًاوهـس  رگا  و  تسا ، لطاب  شزامن  دـنادرگرب ، تشپ  هب  ار  رـس  ًادـمع  رگا  هلأسم 1140 .

لطاب شزامن  ًاهابتـشا ، ای  دـشاب  ًادـمع  دـنادرگب ؛ پچ  ای  تسار  فرط  هب  ار  رـس  رگا  یلو  دـناوخب ، هرابود  دـنک و  مامت  ار  زاـمن  هک  تسا 
. دراد تهارک  یلو  دوشیمن ،
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ًاوهـس رگا  یلو  دشاب ، هتـشادن  مه  ینعم  هچ  رگا  دشاب ، رتشیب  ای  فرح  ود  هک  دیوگب  ياهملک  ًادمع  هک  تسا  نآ  زامن  تالطبم  زا  مشش -
. دوشیمن لطاب  زامن  دیوگب ،

نیا يانعم  هب  یبرع  نابز  رد  هک  ق »  » لثم دشاب ، هتـشاد  ینعم  هملک  نآ  هچنانچ  دراد ، فرح  کی  هک  دیوگب  ياهملک  رگا  هلأسم 1141 .
دنکن ار  نآ  يانعم  دصق  رگا  هکلب  دوشیم ، لطاب  شزامن  دیامنب ، ار  نآ  دـصق  دـنادب و  ار  نآ  يانعم  هچنانچ  نک ، يرادـهگن  هک ، تسا 

، دـشاب هتـشادن  مه  انعم  یفرح ، کی  هملک  رگا  هکلب  دـناوخب ، هرابود  ار  زامن  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دـشاب ، نآ  ياـنعم  تفتلم  یلو 
. تسا نآ  ندناوخهرابود  طایتحا ،

رگا تسا ، فرح  ود  هک  اهنیا  دننام  هآ و  خآ و  نتفگ  یلو  درادن ، لاکشا  زامن  رد  ندیـشکهآ  ندزغورآ و  ندرکهفرـس و  هلأسم 1142 .
. دنکیم لطاب  ار  زامن  دشاب ، يدمع 

ُهللا  : » دیوگب رکذ  دصق  هب  اًلثم  دیوگب ، رکذ  دصق  هب  ار  ياهملک  رگا  هلأسم 1143 .
191 ص : لئاسملا ، حیضوت 

هب ار  يزیچ  هک  نیا  يارب  هچنانچ  هکلب  درادن ، لاکـشا  دنامهفب ، يرگید  هب  ار  يزیچ  هک  دنک  دنلب  ار  ادـص  نآ ، نتفگ  عقوم  رد  و  رَبْکا ،»
. دوشیمن لطاب  زامن  دیوگب ، ار  نآ  رکذ ، دصق  هب  دنامهفب  یسک 

زامن رد  ندرکاعد  زین  و  دش ، هتفگ  هلأسم 361  رد  و  دراد ، بجاو  هدجس  هک  ياهروس  راهچ  زا  ریغ  زامن ، رد  نآرق  ندناوخ  هلأسم 1144 .
. دنکن اعد  یبرع  ریغ  هب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  درادن ، لاکشا 

ساوسو يور  زا  رگا  یلو  درادن ، لاکشا  دیوگب  هبترم  دنچ  ًاطایتحا  ای  ًادمع  ار  زامن  ياهرکذ  هروس و  دمح و  زا  يزیچ  رگا  هلأسم 1145 .
. دراد لاکشا  دیوگب ، هبترم  دنچ 

باوج هدرک  مالس  وا  هک  روطنامه  دیاب  دنک ، مالس  وا  هب  يرگید  رگا  و  دنک ، مالـس  يرگید  هب  دیابن  ناسنا  زامن ، لاح  رد  هلأسم 1146 .
«. ْمُکیَلَع ٌمالَس  : » دیوگب دیاب  ُمالَّسلا » ُمُکیَلَع   » باوج رد  یلو  ْمُکیَلَع » ٌمالَس  : » دیوگب باوج  رد  ْمُکیَلَع » ٌمالَس  : » هتفگ رگا  اًلثم  دهد ،

ار مالس  باوج  یشومارف ، يور  زا  ای  ًادمع  رگا  و  دیوگب ، ًاروف  زامن ، ریغ  رد  هچ  زامن و  رد  هچ  ار ؛ مالس  باوج  دیاب  ناسنا  هلأسم 1147 .
زامن رد  رگا  و  دهد ، باوج  دـیابن  دـشاب  زامن  رد  هچنانچ  دوشن ، باسح  مالـس  نآ  باوج  دـیوگب ، باوج  رگا  هک  دـهد  لوط  يردـق  هب 

. تسین بجاو  ندادباوج  دشابن ،
لومعم روط  هب  ناسنا  هچنانچ  دشاب ، رَک  هدننکمالس  رگا  یلو  دونـشب ، هدننکمالـس  هک  دیوگب  يروط  ار  مالـس  باوج  دیاب  هلأسم 1148 .

. دنامهفب ار  باوج  هراشا  ای  بل  تکرح  اب  ناکما ، تروص  رد  و  تسا ، یفاک  دهدب  ار  وا  باوج 
. اعد ای  نآرق  دصق  هب  هن  دیوگب ، تیحت  در  دصق  هب  دیاب  ار  مالس  باوج  هلأسم 1149 .

دیاب رازگزامن  دـنک ، مالـس  رازگزامن  هب  دـمهفیم ، ار  دـب  بوخ و  هک  ياهچب  ینعی  زیمم ، هچب  اـی  مرحماـن  درم  اـی  نز  رگا  هلأسم 1150 .
. دهدن شیپ  ربز و  ریز و  ار  فاک  و  ْکیَلَع ،» ٌماَلَس   » دیوگب دیاب  نز  مالس  باوج  رد  یلو  دهدب ؛ ار  وا  باوج 

. تسا حیحص  شزامن  یلو  هدرک ، تیصعم  هچ  رگا  دهدن  ار  مالس  باوج  رازگزامن  رگا  هلأسم 1151 .
، دوشن باسح  مالس  هک  يروط  هب  دنک ، مالس  طلغ  رازگزامن  هب  یسک  رگا  هلأسم 1152 .

192 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. تسا بجاو  وا  باوج  دوش ، باسح  مالس  رگا  یلو  تسین ، زیاج  وا  باوج 

و تسین ؛ زیاج  دشاب ؛ زامن  رد  هچنانچ  و  تسین ، بجاو  دنکیم ، مالس  یخوش  ای  هرخـسم  يور  زا  هک  یـسک  مالـس  باوج  هلأسم 1153 .
. دوش افتکا  کیَلَع »  » نتفگ هب  زامن  لاح  ریغ  رد  و  تسین ، زیاج  زامن  رد  ناملسم  ریغ  مالس  باوج 

یفاک دـهد ، باوج  نانآ  زا  یکی  رگا  یلو  تسا ، بجاو  نانآ  همه  رب  وا  مالـس  باوج  دـنک ، مالـس  ياهدـع  هب  یـسک  رگا  هلأسم 1154 .
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. تسا
مالس باوج  مه  زاب  دهد ، باوج  هتشادن  ار  وا  هب  ندادمالس  دصق  هدننکمالس  هک  یسک  و  دنک ، مالس  ياهدع  هب  یسک  رگا  هلأسم 1155 .

. تسا بجاو  هدع  نآ  رب  وا 
هب ندرکمالس  دصق  هدننکمالس  هک  دنک  کش  تسا  زامن  لوغشم  اهنآ  نیب  هک  یسک  و  دنک ، مالـس  ياهدع  هب  یـسک  رگا  هلأسم 1156 .

رگا اما  دهدب ، ار  مالـس  باوج  يرگید  یلو  هتـشاد ، مه  ار  وا  دصق  دنادب  رگا  تسا  نینچمه  و  دهد ؛ باوج  دـیابن  هن ، ای  هتـشاد  مه  ار  وا 
. دیوگب ار  وا  باوج  دیاب  دهدن ، باوج  يرگید  هتشاد و  مه  ار  وا  دصق  هک  دنادب 

رتگرزب هب  رتکچوک  و  هتـسشن ، هب  هداتـسیا  و  هدایپ ، هب  هراوس  هک  تسا  هدـش  شرافـس  یلیخ  و  تسا ، بحتـسم  ندرکمالـس  هلأسم 1157 .
. دنک مالس 

. دهدب ار  يرگید  مالس  باوج  تسا  بجاو  کی  ره  رب  دننک ، مالس  رگیدکی  هب  مه  اب  رفن  ود  رگا  هلأسم 1158 .
، دیوگب باوج  رد  مُکیَلَع ،» ٌمالَس  : » تفگ یسک  رگا  اًلثم  دیوگب ، مالس  زا  رتهب  ار  مالس  باوج  تسا  بحتسم  زامن ، ریغ  رد  هلأسم 1159 .

«. هللا ُۀَمْحَر  َو  ْمُکیَلَع  ٌمالَس  »
زامن دورب ، نیب  زا  زامن  تروص  هک  يروط  هب  ددنخب ، ادص  اب  مه  ًاوهس  هچنانچ  و  تسا ، يدمع  ادص و  اب  هدنخ  زامن ، تالطبم  زا  متفه -

. دنکیمن لطاب  ار  زامن  دنخبل ، یلو  تسا ، لطاب 
. تسا لطاب  شزامن  دوش ، جراخ  رازگزامن  تروص  زا  هک  يدح  هب  دنک  رییغت  شلاح  هدنخ  يادص  زا  يریگولج  يارب  رگا  هلأسم 1160 .
مه ادصیب  ایند  راک  يارب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دنک ، هیرگ  ادـص  اب  ًادـمع  ایند  راک  يارب  هک  تسا  نآ  زامن  تالطبم  زا  متـشه -

. تسا لامعا  نیرتهب  زا  هکلب  درادن ، لاکشا  دنلب ، ای  دشاب  هتسهآ  دنک ؛ هیرگ  ترخآ  يارب  ای  ادخ  سرت  زا  رگا  یلو  دنکن ، هیرگ 
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مک اهنیا ؛ دـننام  ندـیرپاوه و  هب  يزاب  يور  زا  و  ندزتسد ، لثم  دـنزب ، مه  هب  ار  زامن  تروص  هک  تسا  يراک  زامن ، تـالطبم  زا  مهن -
. درادن لاکشا  تسد  هب  ندرکهراشا  لثم  دنزن ، مه  هب  ار  زامن  تروص  هک  يراک  یلو  یشومارف ، يور  زا  ای  دشاب  ًادمع  دایز ، ای  دشاب 

. دوشیم لطاب  شزامن  دناوخیم ، زامن  دنیوگن : هک  دنامب  تکاس  يردق  هب  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1161 .
هک تسا  نیا  طایتحا  هن ، ای  هدروخ  مه  هب  زامن  هک  دنک  کش  دوش و  تکاس  یتدـم  ای  دـهد ، ماجنا  يراک  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1162 .

ار هلأسم  مکح  دـعب  و  دـنک ، مامت  ًاءاجر  ار  زامن  دـشاب ، هلأـسم  مکح  نتـسنادن  تهج  زا  رگا  یلب ، دـناوخب . هراـبود  دـنک و  ماـمت  ار  زاـمن 
. دیامن لمع  شاهفیظو  قباطم  و  دسرپب ،

دـشاب ًادمع  دناوخیم ؛ زامن  دنیوگن  هک  دماشایب  ای  دروخب  يوحن  هب  زامن  رد  رگا  هک  تسا ، ندیماشآ  و  ندروخ ، زامن ، تالطبم  زا  مهد -
دـناوخب و یبحتـسم  زامن  حبـص ، ناذا  زا  شیپ  رگا  دریگب ، هزور  دـهاوخیم  هک  یـسک  یلو  دوشیم ؛ لطاب  شزامن  یـشومارف ، يور  زا  ای 
رد دناوتیم  دشاب ، یمدق  هس  ود  رد  وا  يوربور  بآ  هک  یتروص  رد  دوش ، حبـص  دنک  مامت  ار  زامن  رگا  هک  دسرتب  هچنانچ  دـشاب ، هنـشت 

. دهدن ماجنا  هلبق  هب  ندرکتشپ  لثم  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  هک  يراک  دیاب  اما  دماشایب ، بآ  زامن  نیب 
مه رس  تشپ  ار  زامن  دنیوگن  هک  دوش  يروط  ینعی  دروخب ، مه  هب  زامن  تالاوم  يدمع ، ندیماشآ  ای  ندروخ  هطساو  هب  رگا  هلأسم 1163 .

. دناوخب هرابود  ار  زامن  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دناوخیم ،
رکـش و ای  دنق  رگا  زین  و  دوشیمن ، لطاب  شزامن  دربب ، ورف  هدنام  اهنادند  يال  ای  ناهد  رد  هک  ار  ییاذـغ  زامن ، نیب  رد  رگا  هلأسم 1164 .

. درادن لاکشا  دور  ورف  و  دوش ، بآ  مک  مک  زامن ، لاح  رد  و  دشاب ، هدنام  ناهد  رد  اهنیا  دننام 
رد تسا ، یتعکر  راهچ  ياهزامن  لوا  تعکر  ود  رد  ای  یتعکر  هس  یتعکر و  ود  زامن  ياهتعکر  رد  کـش  زاـمن ، تـالطبم  زا  مهدزاـی -

. دنامب یقاب  کش  لاح  رد  رازگزامن  هک  یتروص 
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دایز ای  مک  ًادـمع  تسین ، نکر  هک  ار  يزیچ  ای  دـنک ، دایز  ای  مک  ًاوهـس  ای  ًادـمع  ار  زامن  نکر  هک  تسا  نآ  زامن  تـالطبم  زا  مهدزاود -
. تسا زامن  ندشلطاب  بجوم  طایتحا ، ربانب  دش ، هتفگ  هلأسم 951  رد  هک  نانچ  مارحالا  ةریبکت  يوهس  ندش  دایز  یلو  دیامن ،

194 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. تسا حیحص  زامن  هن ، ای  هداد  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  زامن ، نیب  رد  هک  دنک  کش  زامن  زا  دعب  رگا  هلأسم 1165 .

تسا هورکم  زامن  رد  هک  ییاهزیچ  * 

تسار و فرط  هب  ای  دراذگب ، مه  هب  ار  اهمشچ  و  دنادرگب ، پچ  ای  تسار  فرط  هب  یمک  ار  تروص  زامن ، رد  تسا  هورکم  هلأسم 1166 .
ای باتک  ای  نآرق  طخ  هب  و  دزادـنیب ، ناهد  بآ  و  دـیامن ، مه  لخاد  ار  اهتشگنا  و  دـنک ، يزاب  دوخ  تسد  شیر و  اـب  و  دـنادرگب ، پچ 
ره هکلب  دوش ، تکاس  یـسک  فرح  ندینـش  يارب  رکذ ، نتفگ  هروس و  دمح و  ندـناوخ  عقوم  تسا  هورکم  زین  و  دـنک ، هاگن  رتشگنا  طخ 

. دشابیم هورکم  دربب ، نیب  زا  ار  عوشخ  عوضخ و  هک  يراک 
نینچمه و  دـناوخب ، زاـمن  تسا  هورکم  طـیاغ ، لوب و  زا  ندرکيراددوخ  عقوم  زین  و  دـیآیم ، شباوـخ  ناـسنا  هک  یعقوـم  هلأسم 1167 .

هتفگ لصفم  ياهباتک  رد  مه  يرگید  تاهورکم  اهنیا  زا  ریغ  و  دشابیم ، هورکم  زامن  رد  دـهد  راشف  ار  اپ  هک  گنت  باروج  ندیـشوپ 
. تسا هدش 

تسکش ار  بجاو  زامن  دوشیم  هک  يدراوم  * 

. درادن یعنام  یندب ، ای  یلام  ررض  زا  يریگولج  لام و  ظفح  يارب  یلو  تسا ، مارح  رایتخا  يور  زا  بجاو  زامن  نتسکش  هلأسم 1168 .
، دـشابیم بجاو  نآ  يرادـهگن  هک  یلام  ظفح  ای  تسا ، بجاو  وا  ناج  ظفح  هک  یـسک  ای  ناـسنا ، دوخ  ناـج  ظـفح  رگا  هلأسم 1169 .

. دنکشب ار  زامن  دیاب  دشابن ، نکمم  زامن  نتسکش  نودب 
ار وا  بلط  زامن  نیب  رد  دناوتب  هچنانچ  دنک ، هبلاطم  وا  زا  ار  دوخ  بلط  راکبلط ، و  دشاب ، زامن  لوغشم  تقو  تعسو  رد  رگا  هلأسم 1170 .
و دهدب ، ار  وا  بلط  دنکـشب و  ار  زامن  دیاب  تسین ، نکمم  وا  بلط  نداد  زامن ، نتـسکش  نودب  رگا  و  دزادرپب ، لاح  نامه  رد  دیاب  دـهدب ،

. دناوخب ار  زامن  دعب 
تعـسو تقو  رگا  و  دنک ، مامت  ار  زامن  دـیاب  دـشاب ، گنت  تقو  هچنانچ  تسا ، سجن  دجـسم  هک  دـمهفب  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1171 .

رد دنزیم ، مه  هب  ار  زامن  رگا  و  دناوخب ، ار  زامن  هیقب  دـعب  دـنک ، ریهطت  زامن  نیب  رد  دـیاب  دـنزیمن ، مه  هب  ار  زامن  دجـسم  ریهطت  دراد و 
ریهطت زامن ، زا  دعب  رگا  و  تسین ، زیاج  زامن  نتسکش  دشاب ، نکمم  دجسم  ریهطت  زامن ، زا  دعب  هک  یتروص 

195 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دناوخب ار  زامن  دعب  و  دیامن ، ریهطت  ار  دجسم  دنکشب و  ار  زامن  دیاب  دشاب ، دجسم  کته  زامن  زا  دعب  ات  ریخأت  ای  دشابن ، نکمم  دجسم 

طایتحا هچ  رگا  تسا ، حیحـص  وا  زامن  یلو  هدرک  تیـصعم  هچ  رگا  دنک  مامت  ار  زامن  رگا  دنکـشب ، ار  زامن  دیاب  هک  یـسک  هلأسم 1172 .
. دناوخب هرابود  هک  تسا  نآ  بحتسم 

تعـسو زامن  تقو  هچنانچ  هدرک ، شومارف  ار  هماقا  ناذا و  هک  دیایب  شدای  دوش ، مخ  عوکر  هزادـنا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1173 .
. تسا هدرک  شومارف  ار  هماقا  هک  دیایب  شدای  تئارق  زا  شیپ  رگا  نینچمه  و  دنکشب ، ار  زامن  اهنآ  نتفگ  يارب  تسا  بحتسم  دراد ،

تایکش * 

هراشا
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مسق هن  و  درک ، انتعا  دیابن  نآ  مسق  شـش  هب  و  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  هک  تسا  ییاهکش  نآ ، مسق  تشه  تسا ؛ مسق   23 زامن ، تایکش 
. تسا حیحص  نآ ، رگید 

لطاب ياهکش 

: تسا رارق  نیا  زا  دنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  ییاهکش  هلأسم 1174 .
ود بحتـسم  زامن  ياهتعکر  هرامـش  رد  کش  یلو  رفاسم ، زامن  حبـص و  زامن  لثم  یتعکر ، ود  زاـمن  ياـهتعکر  هرامـش  رد  کـش  لوا 

. دنکیمن لطاب  ار  زامن  طایتحا ، زامن  یتعکر و 
. یتعکر هس  زامن  ياهتعکر  هرامش  رد  کش  مود 

. رتشیب ای  هدناوخ  تعکر  کی  هک  دنک  کش  یتعکر  راهچ  زامن  رد  هک  نآ  موس 
. رتشیب ای  هدناوخ  تعکر  ود  هک  دنک  کش  مود ، هدجس  ندشمامت  زا  شیپ  یتعکر  راهچ  زامن  رد  هک  نآ  مراهچ 

. جنپ زا  رتشیب  ود و  ای  جنپ ، ود و  نیب  کش  مجنپ 
. شش زا  رتشیب  هس و  ای  شش ، هس و  نیب  کش  مشش 

. تسا هدناوخ  تعکر  دنچ  دنادن  هک  زامن  ياهتعکر  رد  کش  متفه 
. شش زا  رتشیب  راهچ و  ای  شش ، راهچ و  نیب  کش  متشه 

تروص زا  ای  هک  دـنک  رکف  يردـق  هب  و  دـنزن ، مه  هب  ار  زاـمن  دـیاب  دـیآ ، شیپ  ناـسنا  يارب  لـطاب  ياـهکش  زا  یکی  رگا  هلأسم 1175 .
نامگ  ای  نیقی  ندشادیپ  زا  ای  دوش ، جراخ  رازگزامن 

196 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دوش دیماان 

درک انتعا  اهنآ  هب  دیابن  هک  ییاهکش 

هراشا

: تسا رارق  نیا  زا  درک ، انتعا  اهنآ  هب  دیابن  هک  ییاهکش  هلأسم 1176 .
. هن ای  هدناوخ  ار  دمح  هک  دنک  کش  عوکر  رد  هک  نآ  لثم  تسا ، هتشذگ  نآ  ندروآ  اج  هب  لحم  هک  يزیچ  رد  کش  لوا 

. زامن مالس  زا  دعب  کش  مود 
. زامن تقو  نتشذگ  زا  دعب  کش  موس 

. دنکیم کش  دایز  هک  یسک  ینعی  کشلا ، ریثک  کش  مراهچ 
. دش دهاوخ  رکذ  هک  یلیصفت  هب  مومأم  ماما و  کش  مجنپ 

. یبحتسم زامن  رد  کش  مشش 

تسا هتشذگ  نآ  لحم  هک  يزیچ  رد  کش  . 1

، 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  هلأسم 1177 .
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دعب هک  يراک  لوغشم  رگا  و  دروآ ، اج  هب  هدرک  کش  نآ  ماجنا  رد  هک  ار  هچنآ  دیاب  هدشن ، تسا  نآ  زا  دعب  هک  يراک  لوغـشم  هچنانچ 
. دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  هدش ، تسا  نآ  زا 

نآ لوا  هک  دنک  کش  دناوخیم  ار  هیآ  رخآ  یتقو  ای  هن ، ای  هدناوخ  ار  شیپ  هیآ  هک  دنک  کش  ياهیآ  ندـناوخ  نیب  رد  رگا  هلأسم 1178 .
. دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  هن ، ای  هدناوخ  ار 

هب دیاب  هن ، ای  هداد  ماجنا  ار  ندـب  ندوبمارآ  رکذ و  دـننام  نآ ، بجاو  ياهراک  هک  دـنک  کش  دوجـس  ای  عوکر  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1179 .
. دنکن انتعا  دوخ  کش 

هب هن ، ای  هداتـسیا  عوکر  زا  دـعب  هک  دـنک  کش  ای  هن ، ای  هدرک  عوکر  هک  دـنک  کـش  دوریم ، هدجـس  هب  هک  یلاـح  رد  رگا  هلأسم 1180 .
. دنکن انتعا  دوخ  کش 

ار دهشت  دنک  کش  رگا  و  دروآ ، اج  هب  ددرگرب و  دیاب  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  هدجـس  هک  دنک  کش  نتـساخرب  لاح  رد  رگا  هلأسم 1181 .
. دروآ اج  هب  ءاجر  دصق  هب  ًاطایتحا  هن ، ای  هدروآ  اج  هب 

ار دهشت  ای  هدجس  هک  دنک  کش  دناوخیم ، تاحیبست  ای  دمح  هک  یعقوم  رگا  دناوخیم ، زامن  هدیباوخ  ای  هتسشن  هک  یسک  هلأسم 1182 .
دوخ کش  هب  دیاب  هن ، ای  هدروآ  اج  هب 

197 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دروآ اج  هب  دیاب  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  دهشت  ای  هدجس  هک  دنک  کش  دوش ، تاحیبست  ای  دمح  لوغشم  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  و  دنکن ، انتعا 

دیاب هدشن ، تسا  نآ  زا  دـعب  هک  يراک  لوغـشم  هچنانچ  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  زامن  ياهنکر  زا  یکی  هک  دـنک  کش  رگا  هلأسم 1183 .
دعب هچنانچ  و  دروآ ، اج  هب  دـیاب  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  هدجـس  ود  هک  دـنک  کش  دهـشت ، ندـناوخ  زا  شیپ  رگا  اًلثم  دروآ ، اج  هب  ار  نآ 

. تسا لطاب  زامن  هدش ، دایز  نکر  نوچ  هدوب ، هدروآ  اج  هب  ار  نکر  نآ  هک  دیایب  شدای 
ار نآ  دیاب  هدشن ، تسا  نآ  زا  دعب  هک  يراک  لوغـشم  هچنانچ  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  تسین  نکر  هک  ار  یلمع  دنک  کش  رگا  هلأسم 1184 .

شدای نآ  ماجنا  زا  دعب  رگا  و  دناوخب ، ار  دمح  دیاب  هن ، ای  هدناوخ  ار  دمح  هک  دـنک  کش  هروس ، ندـناوخ  زا  شیپ  رگا  اًلثم  دروآ ، اج  هب 
. تسا حیحص  زامن  هدشن ، دایز  نکر  نوچ  هدوب ، هدروآ  اج  هب  ار  نآ  هک  دیایب 

اج هب  ار  هدجـس  ود  هک  دـنک  کش  رگا  تسا ، دهـشت  لوغـشم  هچناـنچ  هن ، اـی  هدروآ  اـج  هب  ار  ینکر  هک  دـنک  کـش  رگا  هلأسم 1185 .
هدشن دـعب  نکر  لوغـشم  هک  یتروص  رد  هدرواین ، اج  هب  ار  نکر  نآ  هک  دـیایب  شدای  رگا  و  دـنکن ، انتعا  دوخ  کش  هب  دـیاب  هن ، ای  هدروآ 
هدجـس ود  هک  دیایب  شدای  دعب  تعکر  عوکر  زا  شیپ  رگا  اًلثم  تسا ، لطاب  زامن  هدش ، دعب  نکر  لوغـشم  رگا  و  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  دـیاب 

. تسا لطاب  زامن  دیایب ، شدای  نآ  زا  دعب  ای  عوکر  رد  رگا  و  دروآ ، اج  هب  دیاب  هدرواین ، اج  هب  ار 
هب دـیاب  هدـش ، تسا  نآ  زا  دـعب  هک  يراک  لوغـشم  هچنانچ  هن ، ای  هدروآ  اـج  هب  تسین  نکر  هک  ار  یلمع  دـنک  کـش  رگا  هلأسم 1186 .

انتعا دوخ  کش  هب  دیاب  هن ، ای  هدناوخ  ار  دمح  هک  دـنک  کش  رگا  تسا ، هروس  ندـناوخ  لوغـشم  هک  یعقوم  اًلثم  دـنکن ، انتعا  دوخ  کش 
نکر لوغـشم  رگا  و  دروآ ، اج  هب  دیاب  هدشن ، دعب  نکر  لوغـشم  هک  یتروص  رد  هدرواین ، اج  هب  ار  نآ  هک  دیایب  شدای  دـعب  رگا  و  دـنکن ؛

، دیایب شدای  عوکر  رد  رگا  و  دناوخب ، دیاب  هدناوخن ، ار  دمح  هک  دیایب  شدای  تونق  رد  اًلثم  رگا  نیاربانب ، تسا . حیحـص  زامن  هدـش ، دـعب 
. تسا حیحص  زامن 

ماجنا هطـساو  هب  ای  هدش ، رگید  زامن  لوغـشم  ای  زامن  بیقعت  لوغـشم  هچنانچ  هن ، ای  هتفگ  ار  زامن  مالـس  هک  دنک  کش  رگا  هلأسم 1187 .
دیاب دـنک ، کش  اهنیا  زا  شیپ  رگا  و  دـنکن ، انتعا  دوخ  کش  هب  دـیاب  هتفر ، نوریب  رازگزامن  لاح  زا  دـنزیم ، مه  هب  ار  زاـمن  هک  يراـک 

دراو دنچ  ره  دنکن  انتعا  هن ، ای  هتفگ  تسرد  ار  زامن  مالس  دنک  کش  رگا  و  دیوگب ، ار  مالس 
198 ص : لئاسملا ، حیضوت 
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. دشاب هدشن  رگید  لمع 

مالس زا  دعب  کش  . 2

زامن مالـس  زا  دعب  ای  هن ، ای  هدرک  عوکر  دنک  کش  اًلثم  هن ، ای  هدوب  حیحـص  شزامن  هک  دـنک  کش  زامن ، مالـس  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1188 .
، دشاب لطاب  وا  کش  فرط  ود  ره  رگا  یلو  دنکن ، انتعا  دوخ  کش  هب  تعکر ، جنپ  ای  هدـناوخ  تعکر  راهچ  هک  دـنک  کش  یتعکر  راهچ 

. تسا لطاب  زامن  تعکر ، جنپ  ای  هدناوخ  تعکر  هس  هک  دنک  کش  یتعکر ، راهچ  زامن  مالس  زا  دعب  اًلثم 

تقو زا  دعب  کش  . 3

یلو تسین ، مزال  نآ  ندناوخ  هدناوخن ، هک  دنک  نامگ  ای  هن ، ای  هدناوخ  زامن  هک  دنک  کش  زامن ، تقو  نتشذگ  زا  دعب  رگا  هلأسم 1189 .
. دروآ اج  هب  ار  نآ  دیاب  هدناوخ ، هک  دنک  نامگ  هچ  رگا  هن ، ای  هدناوخ  زامن  هک  دنک  کش  تقو ، نتشذگ  زا  شیپ  رگا 

. دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  هن ، ای  هدناوخ  تسرد  ار  زامن  هک  دنک  کش  تقو  نتشذگ  زا  دعب  رگا  هلأسم 1190 .
تین هب  ای  هدناوخ  رهظ  تین  هب  دنادن  یلو  هدـناوخ ، زامن  تعکر  راهچ  دـنادب  رـصع  رهظ و  زامن  تقو  نتـشذگ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1191 .

. دناوخب تسا  بجاو  وا  رب  هک  يزامن  تین  هب  اضق  زامن  تعکر  راهچ  دیاب  رصع ،
، یتعکر راهچ  ای  هدناوخ  یتعکر  هس  دـنادن  یلو  هدـناوخ ، زامن  کی  دـنادب  اشع ، برغم و  زامن  تقو  نتـشذگ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1192 .

. دناوخب ار  اشع  برغم و  زامن  ياضق  دیاب 

« دنکیم کش  دایز  هک  یسک   » کشلا ریثک  . 4

مه رـس  تشپ  زامن  هس  دناوتن  هک  مه  یـسک  تسین  دـیعب  و  دـنکیم ، کش  دایز  دـنیوگب  ًافرع  هک  تسا  یـسک  کشلا  ریثک  هلأسم 1193 .
. دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هک  دشاب ، کشلاریثک  دناوخب ، کش  نودب 

هب ار  نآ  رگا  هک  نیا  رگم  هدروآ ، اج  هب  ار  نآ  هک  دراذگب  انب  دیاب  دنک ، کش  يزیچ  ندروآ  اج  هب  رد  کشلاریثک  هاگ  ره  هلأسم 1194 .
ای هدرک  عوکر  کی  هک  دنک  کش  رگا  اًلثم  هدادن ، ماجنا  ار  نآ  هک  دراذگب  انب  دیاب  تروص ، نیا  رد  هک  دشاب  لطابزامن  دشاب  هدروآ  اج 

199 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. تسا هدرکن  عوکر  کی  زا  رتشیب  هک  دراذگب  انب  دیاب  تسا ، لطاب  زامن  عوکر  ندش  دایز  اب  نوچ  رتشیب ،

راتفر نآ  روتـسد  هب  دـیاب  دـنک ، کش  زامن  رگید  ياهزیچ  رد  هچنانچ  دـنکیم ، کش  دایز  زاـمن  زیچ  کـی  رد  هک  یـسک  هلأسم 1195 .
، دیامن لمع  نآ  روتـسد  هب  دـیاب  دـنک ، کش  عوکر  ندروآ  اج  هب  رد  رگا  هن ، ای  هدرک  هدجـس  دـنکیم  کش  دایز  هک  یـسک  اًلثم  دـیامن ،

. دنکن انتعا  هتفر ، هدجس  هب  رگا  و  دروآ ، اج  هب  ار  عوکر  هداتسیا ، رگا  ینعی 
، دنک کش  رصع  زامن  رد  اًلثم  يرگید ، زامن  رد  رگا  دنکیم ، کش  دایز  رهظ  زامن  رد  اًلثم  یـصوصخم ، زامن  رد  هک  یـسک  هلأسم 1196 .

. دیامن راتفر  کش  روتسد  هب  دیاب 
وا يارب  یکـش  دناوخب و  زامن  اجنآ  ریغ  رد  رگا  دنکیم ، کش  دایز  دناوخیم ، زامن  یـصوصخم  ياج  رد  یتقو  هک  یـسک  هلأسم 1197 .

. دیامن لمع  کش  روتسد  هب  دیاب  دیآ ، شیپ 
هک دنکن  نیقی  یتقو  ات  کشلا  ریثک  و  دیامن ، لمع  کش  روتـسد  هب  دیاب  هن ، ای  هدـش  کشلا  ریثک  هک  دـنک  کش  ناسنا  رگا  هلأسم 1198 .

. دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هتشگرب ، مدرم  لومعم  لاح  هب 
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اج هب  ار  نآ  هک  دیایب  شدای  دعب  دنکن ، انتعا  و  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  ینکر  دـنک  کش  رگا  دـنکیم ، کش  دایز  هک  یـسک  هلأسم 1199 .
دنک کش  رگا  اًلثم  تسا ، لطاب  زامن  هدش ، دعب  نکر  لوغـشم  رگا  و  دروآ ؛ اج  هب  ار  نآ  دیاب  هدشن ، دعب  نکر  لوغـشم  هچنانچ  هدرواین ،
مامت ار  زامن  دنک و  عوکر  ددرگرب و  دـیاب  هدرکن ، عوکر  هک  دـیایب  شدای  مود  هدجـس  زا  شیپ  هچنانچ  دـنکن ، انتعا  هن و  ای  هدرک  عوکر 

. تسا لطاب  شزامن  دیایب ، شدای  مود  هدجس  رد  رگا  و  دناوخب ، هرابود  ار  زامن  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و  دیامن ،
دیایب شدای  دعب  و  دنکن ، انتعا  هن و  ای  هدروآ  اج  هب  تسین  نکر  هک  ار  يزیچ  دنک  کش  رگا  دنکیم ، کش  دایز  هک  یـسک  هلأسم 1200 .

شزامن هتـشذگ ، نآ  لحم  زا  رگا  و  دروآ ، اـج  هب  ار  نآ  دـیاب  هتـشذگن ، نآ  ندروآ  اـج  هب  لـحم  زا  هچناـنچ  هدرواـین ، اـج  هب  ار  نآ  هک 
و دناوخب ، دیاب  هدناوخن ، دمح  هک  دیایب  شدای  تونق  رد  هچنانچ  دنکن ، انتعا  هن و  ای  هدناوخ  دمح  هک  دنک  کش  رگا  اًلثم  تسا ، حـیحص 

. تسا حیحص  وا  زامن  دیایب ، شدای  عوکر  رد  رگا 
200 ص : لئاسملا ، حیضوت 

مومأم ماما و  کش  . 5

هچنانچ تعکر ، راهچ  ای  هدناوخ  تعکر  هس  هک  دنک  کش  اًلثم  دنک ، کش  زامن  ياهتعکر  هرامـش  رد  تعامج  ماما  رگا  هلأسم 1201 .
، دنک مامت  ار  زامن  دیاب  ماما  تسا ، هدناوخ  تعکر  راهچ  هک  دنامهفب  ماما  هب  هدناوخ و  تعکر  راهچ  هک  دشاب  هتشاد  نامگ  ای  نیقی  مومأم 

ياهتعکر هرامـش  رد  مومأم  و  هدناوخ ، تعکر  دنچ  هک  دشاب  هتـشاد  نامگ  ای  نیقی  ماما  رگا  زین  و  تسین ، مزال  طایتحا  زامن  ندـناوخ  و 
. دیامنن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  دنک ، کش  زامن 

یبحتسم زامن  رد  کش  . 6

رب ار  انب  دـیاب  دـنکیم ، لطاب  ار  زامن  کش ، رتشیب  فرط  هچنانچ  دـنک ، کش  یبحتـسم  زاـمن  ياـهتعکر  هرامـش  رد  رگا  هلأسم 1202 .
و تسا ، هدناوخ  تعکر  ود  هک  دراذگب  انب  دیاب  تعکر ، هس  ای  هدناوخ  تعکر  ود  هک  دـنک  کش  حبـص  هلفان  رد  رگا  اًلثم  دراذـگب ، رتمک 
، دـنک لمع  کش  فرط  ره  هب  تعکر ، کی  ای  هدـناوخ  تعکر  ود  هک  دـنک  کش  اًـلثم  دـنکیمن ، لـطاب  ار  زاـمن  کـش  رتشیب  فرط  رگا 

. تسا حیحص  شزامن 
ار هلفان  ياهراک  زا  یکی  رگا  سپ  دـنکیمن . لطاب  ار  نآ  نکر ، ندـش  دایز  یلو  دـنکیم ، لـطاب  ار  هلفاـن  نکر ، ندـشمک  هلأسم 1203 .
، دروآ اج  هب  ار  نکر  نآ  هرابود  و  دهد ، ماجنا  ار  راک  نآ  دیاب  هدش ، نآ  زا  دـعب  نکر  لوغـشم  هک  دـیایب  شدای  یعقوم  و  دـنک ، شومارف 

. دور عوکر  هب  هرابود  و  دناوخب ، ار  هروس  ددرگرب و  دیاب  هدناوخن ، ار  هروس  هک  دیایب  شدای  عوکر  نیب  رد  رگا  اًلثم 
اج هب  دـیاب  دـشاب ، هتـشذگن  نآ  لحم  هچنانچ  نکر ، ریغ  ای  دـشاب  نکر  هاوخ  دـنک ؛ کش  هلفاـن  ياـهراک  زا  یکی  رد  رگا  هلأسم 1204 .

. دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  هتشذگ ، نآ  لحم  رگا  و  دروآ ،
رگا و  تسا ، حیحـص  شزامن  دـنکن و  انتعا  دـیاب  دورب ، رتشیب  ای  تعکر  هس  هب  شنامگ  یتعکر ، ود  یبحتـسم  زاـمن  رد  رگا  هلأسم 1205 .

، دوریم تعکر  کی  هب  شنامگ  رگا  اًلثم  دـنک ، لمع  ناـمگ  ناـمه  هب  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  دورب ، رتمک  اـی  تعکر  ود  هب  شناـمگ 
. دناوخب رگید  تعکر  کی  دیاب  ًاطایتحا 

ار دهـشت  ای  هدجـس  کـی  اـی  دوشیم ، بجاو  وهـس  هدجـس  بجاو ، زاـمن  رد  نآ  يارب  هک  دـنک  يراـک  هلفاـن  زاـمن  رد  رگا  هلأسم 1206 .
هدجس  زامن ، زا  دعب  تسین  مزال  دیامن ، شومارف 

201 ص : لئاسملا ، حیضوت 
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. دروآ اج  هب  ار  دهشت  هدجس و  ياضق  ای  وهس 
انب دـشاب ، هتـشادن  نیعم  تقو  رایط  رفعج  زامن  لثم  زامن  نآ  هچنانچ  هن ، ای  هدـناوخ  ار  یبحتـسم  زاـمن  هک  دـنک  کـش  رگا  هلأسم 1207 .
هک دنک  کش  تقو ، نتـشذگ  زا  شیپ  نکل  و  دشاب ، هتـشاد  نیعم  تقو  هیموی  هلفان  لثم  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ، هدناوخن  هک  دراذـگب 

. دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  هن ، ای  تسا  هدناوخ  هک  دنک  کش  تقو  نتشذگ  زا  دعب  رگا  یلو  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  نآ 

حیحص ياهکش 

هب نامگ  ای  نیقی  رگا  سپ  دیامن ؛ رکف  ًاروف  دـیاب  دـنک ، کش  یتعکر  راهچ  زامن  ياهتعکر  هرامـش  رد  رگا  تروص  هن  رد  هلأسم 1208 .
هن نآ  و  دـیامن ، لمع  دوشیم ، هتفگ  هک  ییاهروتـسد  هب  الا  و  دـنک ، مامت  ار  زامن  و  دریگب ، ار  فرط  نامه  درک ، ادـیپ  کش  فرط  کـی 

: تسا رارق  نیا  زا  تروص 
تعکر هس  دراذـگب  اـنب  دـیاب  هک  تعکر ، هس  اـی  هدـناوخ  تعکر  ود  دـنک  کـش  مود  هدجـس  بجاو  رکذ  ندـشمامت  زا  دـعب  هک  نآ  لوا 

هتفگ ًادعب  هک  يروتـسد  هب  هداتـسیا  طایتحا  زامن  تعکر  کی  زامن ، زا  دعب  و  دنک ، مامت  ار  زامن  دـناوخب و  رگید  تعکر  کی  و  هدـناوخ ،
. دروآ اج  هب  دوشیم 

و دنک ، مامت  ار  زامن  هدناوخ و  تعکر  راهچ  دراذگب  انب  دـیاب  هک  مود ، هدجـس  بجاو  رکذ  ندـشمامت  زا  دـعب  راهچ  ود و  نیب  کش  مود 
. دناوخب هداتسیا  طایتحا  زامن  تعکر  ود  زامن ، زا  دعب 

زامن تعکر  ود  زامن  زا  دعب  و  دراذگب ، راهچ  رب  انب  دیاب  هک  مود ، هدجس  بجاو  رکذ  ندشمامت  زا  دعب  راهچ  هس و  ود و  نیب  کش  موس -
. دروآ اج  هب  هتسشن  تعکر  ود  دعب  و  هداتسیا ، طایتحا 

، زامن زا  دعب  و  دنک ، مامت  ار  زامن  دراذگب و  راهچ  رب  انب  دیاب  هک  مود ، هدجس  بجاو  رکذ  ندشمامت  زا  دعب  جنپ  راهچ و  نیب  کش  مراهچ 
وا يارب  مود ، هدجس  بجاو  رکذ  ندشمامت  زا  شیپ  ای  لوا ، هدجس  زا  دعب  کش  راهچ  نیا  زا  یکی  رگا  یلو  دروآ ، اج  هب  وهس  هدجس  ود 

. تسا لطاب  زامن  دیآ ، شیپ 
زامن تعکر  کی  زامن ، زا  دعب  و  دنک ، مامت  ار  زامن  دراذـگب و  راهچ  رب  انب  دـیاب  دـشاب ، زامن  ياج  ره  رد  هک  راهچ  هس و  نیب  کش  مجنپ 

. دروآ اج  هب  هتسشن  تعکر  ود  ای  هداتسیا  طایتحا 
ود ای  هداتـسیا  طایتحا  زامن  تعکر  کی  مالـس ، زا  دعب  و  دناوخب ، دهـشت  دنیـشنب و  دیاب  هک  هداتـسیا  لاح  رد  جنپ  راهچ و  نیب  کش  مشش 

نآ  مزال  طایتحا  و  دروآ ، اج  هب  هتسشن  تعکر 
202 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دروآ ياج  هب  زین  وهس  هدجس  ود  طایتحا  زامن  زا  دعب  متشه  متفه و  تروص  رد  نینچمه  تروص و  نیا  رد  هک  تسا 
. دروآ اج  هب  هداتسیا  طایتحا  زامن  تعکر  ود  مالس ، زا  دعب  و  دناوخب ، دهشت  دنیشنب و  دیاب  هک  هداتسیا  لاح  رد  جنپ  هس و  نیب  کش  متفه 

و هداتسیا ، طایتحا  زامن  تعکر  ود  مالس  زا  دعب  و  دناوخب ، دهـشت  دنیـشنب و  دیاب  هک  هداتـسیا  لاح  رد  جنپ  راهچ و  هس و  نیب  کش  متـشه 
. دروآ اج  هب  هتسشن  تعکر  ود  دعب ،

طایتحا ربانب  و  دروآ ، اج  هب  وهس  هدجس  ود  مالس ، زا  دعب  و  دناوخب ، دهشت  دنیشنب و  دیاب  هک  هداتسیا  لاح  رد  شـش  جنپ و  نیب  کش  مهن 
. دروآ اج  هب  اجیب  نداتسیا  يارب  مه  رگید  وهس  هدجس  ود  بجاو ،

هدرک تیـصعم  دنکـشب ، ار  زامن  هچنانچ  و  دنکـشب ، ار  زامن  دـیابن  دـیآ ، شیپ  ناسنا  يارب  حیحـص  ياهکش  زا  یکی  رگا  هلأسم 1209 .
و تسا ، لطاب  مه  مود  زامن  دریگرس ، زا  ار  زامن  هلبق ، هب  ندرکتشپ  لثم  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  هک  يراک  ماجنا  زا  شیپ  رگا  سپ  تسا .

. تسا حیحص  مود  زامن  دوش ، زامن  لوغشم  دنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  ماجنا  زا  دعب  رگا 
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دـنک و مامت  ار  زامن  ناسنا  هچنانچ  دـیآ ، شیپ  زامن  رد  تسا  بجاو  اهنآ  يارب  طایتحا  زامن  هک  ییاـهکش  زا  یکی  رگا  هلأسم 1210 .
ار زامن  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  هک  يراک  ماجنا  زا  شیپ  رگا  سپ  تسا . هدرک  تیصعم  دریگب  رـس  زا  ار  زامن  طایتحا ، زامن  ندناوخ  نودب 
. تسا حیحص  مود  زامن  هدش ، زامن  لوغشم  دنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  ماجنا  زا  دعب  رگا  و  تسا ، لطاب  مه  مود  زامن  هتفرگ ، رس  زا 
هب هک  ییاهزیچ  رگا  یلو  دنک ، رکف  ًاروف  دیاب  دـش  هتفگ  هک  نانچ  دـیآ ، شیپ  ناسنا  يارب  حیحـص  ياهکش  زا  یکی  یتقو  هلأسم 1211 .
اًلثم درادن ، لاکشا  دنک  رکف  دعب  یمک  هچنانچ  دوریمن ، نیب  زا  دوش ، ادیپ  کش  فرط  کی  هب  نامگ  ای  نیقی  تسا  نکمم  اهنآ  هطساو 

. دزادنیب ریخأت  ار  ندرک  رکف  هدجس ، زا  دعب  ات  دناوتیم  دنک ، کش  هدجس  رد  رگا 
و دـیامن ، لمع  کش  روتـسد  هب  دـیاب  دوش ، يواسم  وا  رظن  رد  فرط  ود  دـعب  دـشاب ، رتشیب  فرط  کی  هب  شنامگ  لوا  رگا  هلأسم 1212 .

نامگ فرط  دیاب  دورب ، رگید  فرط  هب  شنامگ  دعب  دراذگب ، انب  تسوا  هفیظو  هک  یفرط  هب  دشاب و  يواسم  وا  رظن  رد  فرط  ود  لوا  رگا 
. دنک مامت  ار  زامن  دریگب و  ار 
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هب دـهدیم  لامتحا  رگا  تسا ، يواسم  وا  رظن  رد  فرط  ود  ره  ای  تسا  رتشیب  فرط  کـی  هب  شناـمگ  دـنادیمن  هک  یـسک  هلأسم 1213 .

. دنک لمع  کش  روتسد  هب  الا  و  دریگب ، ار  فرط  نآ  دیاب  دشاب ، رتدایز  شنامگ  فرط  کی 
هـس رب  ار  انب  و  تعکر ، هس  ای  هدـناوخ  تعکر  ود  اًلثم  هک  هتـشاد ، يدـیدرت  لاـح  زاـمن  نیب  رد  هک  دـنادب  زاـمن  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1214 .

ار طاـیتحا  زاـمن  تسا  بوخ  هدوب ، يواـسم  وا  رظن  رد  فرط  ود  ره  اـی  هدوـب ، تعکر  هس  ندـناوخ  هب  شناـمگ  هک  دـنادن  یلو  هتـشاذگ ،
. دناوخب

یکی عقوم  نامه  رد  و  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  هدجس  ود  هک  دنک  کش  نداتسیا ، زا  دعب  ای  دناوخیم ، دهـشت  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1215 .
هدناوخ تعکر  ود  هک  دنک  کش  اًلثم  دیآ ، شیپ  وا  يارب  دشابیم ، حیحص  دتفیب  قافتا  هدجس  ود  ندشمامت  زا  دعب  رگا  هک  ییاهکش  زا 

. تسا حیحص  شزامن  دنک ، لمع  کش  نآ  روتسد  هب  هچنانچ  تعکر ، هس  ای 
نامه رد  و  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  هدجـس  ود  هک  دنک  کش  نداتـسیا ، زا  شیپ  ای  دوش ، دهـشت  لوغـشم  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1216 .

. تسا لطاب  زامن  دیآ ، شیپ  شیارب  تسا  حیحص  هدجس  ود  ندشمامت  زا  دعب  هک  ییاهکش  زا  یکی  عقوم 
هدجس ود  ای  هدجـس  کی  هک  دیایب  شدای  و  دنک ، کش  جنپ  راهچ و  هس و  نیب  ای  راهچ ، هس و  نیب  هداتـسیا ، هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1217 .

. تسا لطاب  شزامن  هدرواین ، اج  هب  شیپ  تعکر  زا  ار 
دعب تعکر ، هس  ای  هدناوخ  تعکر  ود  هک  دنک  کش  لوا  اًلثم  دـیآ ، شیپ  شیارب  يرگید  کش  دورب و  نیب  زا  وا  کش  رگا  هلأسم 1218 .

. دیامن لمع  مود  کش  روتسد  هب  دیاب  تعکر ، راهچ  ای  هدناوخ  تعکر  هس  هک  دنک  کش 
هب هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  راهچ ، هس و  نیب  ای  هدرک ، کش  راهچ  ود و  نیب  اًلثم  زامن  رد  هک  دنک  کش  زامن  زا  دعب  رگا  هلأسم 1219 .

. دناوخب هرابود  مه  ار  زامن  و  دنک ، لمع  ود  ره  روتسد 
، حیحص ياهکش  زا  ای  هدوب  لطاب  ياهکش  زا  دنادن  یلو  هدمآ ، شیپ  وا  يارب  یکش  زامن  رد  هک  دمهفب  زامن  زا  دعب  رگا  هلأسم 1220 .

تعکر ود  هداتـسیا و  تعکر  کی  و  هداتـسیا ، طایتحا  زامن  تعکر  ود  دـیاب  تسا ، هدوب  نآ  مسق  مادـک  هدوب  حیحـص  ياهکش  زا  رگا  و 
هتسشن و
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. دناوخب هرابود  مه  ار  زامن  و  دروآ ، اج  هب  وهس  هدجس  ود 

تعکر ود  ای  هداتسیا ، طایتحا  زامن  تعکر  کی  نآ  يارب  تسا  راتخم  هک  دنک  یکش  رگا  دناوخیم ، زامن  هتسشن  هک  یسک  هلأسم 1221 .
طایتحا زامن  تعکر  کی  نآ  يارب  تسا  نیعم  هک  دنک  یکـش  رگا  نینچمه  و  دروآ ، اج  هب  ار  هتـسشن  تعکر  کی  دیاب  دـناوخب ، هتـسشن 
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، هداتسیا تعکر  ود  ياج  هب  هتسشن  تعکر  ود  نینچمه  و  تسا ، یفاک  هداتسیا  تعکر  کی  ياج  هب  هتسشن  تعکر  کی  دناوخب ، هداتـسیا 
. تسا زامن  ندناوخهرابود  و  هتسشن ، تعکر  ود  هتسشن و  تعکر  کی  نیب  عمج  بحتسم ، طایتحا  هس ، ود و  لثم  رد  نکل  و 

ار زامن  هک  یـسک  لثم  دـیاب  دوش ، زجاع  نداتـسیا  زا  طایتحا  زامن  ندـناوخ  عقوم  رگا  دـناوخیم ، زاـمن  هداتـسیا  هک  یـسک  هلأسم 1222 .
. دروآ اج  هب  ار  طایتحا  زامن  دش ، هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  نآ  مکح  و  دناوخیم ، هتسشن 

هداتسیا ار  زامن  هک  یـسک  هفیظو  هب  دیاب  دتـسیاب ، دناوتب  طایتحا  زامن  ندناوخ  عقوم  رگا  دناوخیم ، زامن  هتـسشن  هک  یـسک  هلأسم 1223 .
. دنک لمع  دناوخیم 

طایتحا زامن  * 
ار دمح  دیوگب و  ریبکت  و  دنک ، طایتحا  زامن  تین  ًاروف  دـیاب  زامن  مالـس  زا  دـعب  تسا ، بجاو  وا  رب  طایتحا  زامن  هک  یـسک  هلأسم 1224 .
و دناوخب ، دهشت  هدجـس ، ود  زا  دعب  تسا ، بجاو  وا  رب  طایتحا  زامن  تعکر  کی  رگا  سپ  دیامن . هدجـس  ود  و  دور ، عوکر  هب  و  دناوخب ،

دعب و  دروآ ، اج  هب  لوا  تعکر  لثم  رگید  تعکر  کی  هدجـس ، ود  زا  دعب  تسا ، بجاو  وا  رب  طایتحا  زامن  تعکر  ود  رگا  و  دـهد ، مالس 
. دهد مالس  دهشت  زا 

تسا نآ  بجاو  طایتحا  و  دنرواین ، نابز  هب  ار  نآ  تین  دنناوخب و  هتـسهآ  ار  نآ  دیاب  و  درادن ، تونق  هروس و  طایتحا ، زامن  هلأسم 1225 .
. دنیوگب هتسهآ  مه  ار  نآ  میِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب   » هک

رد رگا  و  دناوخب ، ار  طایتحا  زامن  تسین  مزال  هدوب ، تسرد  هدـناوخ  هک  يزامن  دـمهفب  طایتحا  زامن  ندـناوخ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1226 .
. دیامن مامت  ار  نآ  تسین  مزال  دمهفب ، طایتحا  زامن  نیب 
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ماجنا دنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  هچنانچ  هدوب ، مک  شزامن  ياهتعکر  هک  دمهفب  طایتحا  زامن  ندناوخ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1227 .
ماجنا دنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  رگا  و  دیامنب ، وهـس  هدجـس  ود  اجیب  مالـس  يارب  و  دناوخب ، هدناوخن  ار  زامن  زا  هچنآ  دیاب  هدادـن ،

. دروآ اج  هب  هرابود  ار  زامن  دیاب  هدرک ، هلبق  هب  تشپ  اًلثم  هداد ،
زامن تعکر  کی  راهچ ، هس و  نیب  کش  رد  اًلثم  هدوب ، طایتحا  زامن  رادقم  هب  زامن  يرـسک  دمهفب  طایتحا  زامن  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1228 .

. تسا حیحص  شزامن  هدناوخ ، تعکر  هس  ار  زامن  دمهفب  دعب  دناوخب ، هداتسیا  طایتحا 
تعکر ود  راهچ ، ود و  نیب  کش  رد  اًلثم  هدوب ، طایتحا  زامن  زا  رتمک  زامن  يرـسک  دمهفب  طایتحا  زامن  ندناوخ  زا  دعب  رگا  هلأسم 1229 .

ار يرـسک  مزال  طایتحا  ربانب  دشاب ، هدرواین  اج  هب  یفانم  هچنانچ  هدناوخ ، تعکر  هس  ار  زامن  دـمهفب  دـعب  دـناوخب ، هداتـسیا  طایتحا  زامن 
. تسا هدرک  لمع  دوخ  فیلکت  هب  دنک  نیقی  ات  دناوخب ، هرابود  ار  زامن  و  دنک ، مامت 

کی راهچ ، هس و  نیب  کش  رد  اًلثم  هدوب ، طایتحا  زاـمن  زا  رتشیب  زاـمن  يرـسک  دـمهفب  طاـیتحا  زاـمن  ندـناوخ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1230 .
لطاب ار  زامن  هک  يراک  طایتحا  زامن  زا  دـعب  هچناـنچ  هدـناوخ ، تعکر  ود  ار  زاـمن  دـمهفب  دـعب  دـناوخب ، هداتـسیا  طاـیتحا  زاـمن  تعکر 

طایتحا ربانب  هدادـن ، ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  رگا  و  دـناوخب ، هرابود  ار  زامن  هدرک ، هلبق  هب  تشپ  اًـلثم  هداد ، ماـجنا  دـنکیم 
. دناوخب هرابود  مه  ار  زامن  و  دروآ ، اج  هب  ار  زامن  يرسک  تعکر  ود  دیاب  مزال 
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تعکر ود  ار  زامن  هک  دیایب  شدای  هداتسیا ، طایتحا  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  زا  دعب  و  دنک ، کش  راهچ  هس و  ود و  نیب  رگا  هلأسم 1231 .

. دناوخب ار  هتسشن  طایتحا  زامن  تعکر  ود  تسین  مزال  هدناوخ ،
شدای دناوخیم  ار  هداتـسیا  تعکر  کی  ای  هتـسشن ، طایتحا  زامن  تعکر  ود  هک  یعقوم  و  دـنک ، کش  راهچ  هس و  نیب  رگا  هلأسم 1232 .
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. دناوخب هرابود  ار  زامن  دروآ و  اج  هب  ار  يرسک  مزال  طایتحا  ربانب  و  دنک ، اهر  ار  طایتحا  زامن  دیاب  هدناوخ ، تعکر  هس  ار  زامن  هک  دیایب 
تعکر عوکر  زا  شیپ  دـناوخیم ، ار  هداتـسیا  طایتحا  زامن  تعکر  ود  هک  یعقوم  و  دـنک ، کش  راـهچ  هس و  ود و  نیب  رگا  هلأسم 1233 .

زامن و  دروآ ، اج  هب  ار  زامن  يرـسک  مزال  طایتحا  ربانب  و  دنک ، اهر  ار  طایتحا  زامن  دیاب  هدـناوخ ، تعکر  هس  ار  زامن  هک  دـیایب  شدای  مود 
. دناوخب هرابود  ار 
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طایتحا ربانب  و  دـنک ، اهر  ار  نآ  دـیاب  هدوب ، طایتحا  زامن  زا  رتمک  ای  رتشیب  شزامن  يرـسک  دـمهفب  طایتحا  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1234 .

هتسشن طایتحا  زامن  تعکر  ود  هک  یعقوم  رگا  راهچ  هس و  نیب  کش  رد  اًلثم  دناوخب ، هرابود  ار  زامن  و  دروآ ، اج  هب  ار  زامن  يرـسک  مزال 
و دناوخب ، ار  زامن  يرـسک  تعکر  ود  و  دنک ، اهر  ار  هتـسشن  طایتحا  زامن  دیاب  هدناوخ ، تعکر  ود  ار  زامن  هک  دیایب  شدای  دـناوخیم ، ار 

. دروآ اج  هب  هرابود  مه  ار  زامن 
انتعا دوخ  کش  هب  هتـشذگ  زامن  تقو  هچنانچ  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  هدوب  بجاو  وا  رب  هک  ار  یطایتحا  زاـمن  دـنک  کـش  رگا  هلأسم 1235 .
كرد ار  تقو  زا  تعکر  کی  زا  رتشیب  هک  یـسک  لثم  دشاب ، تقو  زا  دعب  طایتحا  زامن  ندروآ  اج  هب  لحم  ای  و  دراد ، تقو  رگا  و  دـنکن ،
لطاب ار  زامن  هک  هلبق  هب  ندرک  تشپ  لثم  مه ، يراک  هتساخنرب و  زامن  ياج  زا  هدشن و  يرگید  راک  لوغـشم  هک  یتروص  رد  دشاب  هدرکن 

ای هدروآ ، اج  هب  دنکیم  لطاب  ار  زامن  هک  يراک  ای  هدش ، يرگید  راک  لوغـشم  رگا  و  دناوخب ، ار  طایتحا  زامن  دیاب  هدادـن ، ماجنا  دـنکیم 
. دناوخب هرابود  مه  ار  زامن  و  دروآ ، اج  هب  ار  طایتحا  زامن  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هدیشک ، لوط  دایز  وا  کش  زامن و  نیب 

و دوشیم ، لطاب  طایتحا  زامن  دـناوخب ، تعکر  ود  تعکر  کی  ياج  هب  اًلثم  ای  دـنک ، دایز  ار  ینکر  طاـیتحا ، زاـمن  رد  رگا  هلأسم 1236 .
. دیامن هداعا  مه  ار  زامن  لصا  و  دناوخب ، ار  طایتحا  زامن  هرابود  دیاب 

، دروآ اج  هب  دیاب  هتشذگن ، نآ  لحم  هچنانچ  دنک ، کش  نآ  لاعفا  زا  یکی  رد  رگا  تسا ، طایتحا  زامن  لوغشم  هک  یعقوم  هلأسم 1237 .
دناوخب و دیاب  هتفرن ، عوکر  هب  هچنانچ  هن ، ای  هدناوخ  دمح  هک  دنک  کش  رگا  اًلثم  دنکن ، انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هتشذگ ، شلحم  رگا  و 

. دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هتفر ، عوکر  هب  رگا 
رتمک رب  ار  انب  دیاب  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  کش  رتشیب  فرط  هچنانچ  دـنک ، کش  طایتحا  زامن  ياهتعکر  هرامـش  رد  رگا  هلأسم 1238 .
زامن ندـشمامت  زا  دـعب  تروص  ود  ره  رد  و  دراذـگب ؛ رتشیب  رب  ار  اـنب  دـیاب  دـنکیمن ، لـطاب  ار  زاـمن  کـش  رتشیب  فرط  رگا  و  دراذـگب ،

هک دنک  کش  رگا  تسا ، طایتحا  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  لوغـشم  هک  یعقوم  اًلثم  دناوخب ، هرابود  طایتحا  ربانب  زین  ار  زامن  لصا  طایتحا ،
کـش رگا  و  هدناوخ ، تعکر  ود  هک  دراذـگب  انب  دـیاب  دـنکیم ، لطاب  ار  زامن  کش  رتشیب  فرط  نوچ  تعکر ، هس  ای  هدـناوخ  تعکر  ود 

هدناوخ  تعکر  کی  هک  دنک 
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هداعا زین  ار  زامن  لصا  و  تسا ، هدـناوخ  تعکر  ود  هک  دراذـگب  انب  دـیاب  دـنکیمن ، لطاب  ار  زامن  کش  رتشیب  فرط  نوچ  تعکر ، ود  اـی 
. دیامن

وهـس هدجـس  زامن  دوخ  رد  هک  دـشاب  ییاهزیچ  زا  و  دوش ، دایز  ای  مک  ًاوهـس  تسین ، نکر  هک  يزیچ  طاـیتحا  زاـمن  رد  رگا  هلأسم 1239 .
مزال زین  طایتحا  زامن  رد  درادن ، وهـس  هدجـس  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  رگا  و  دروآ ، اج  هب  ار  وهـس  هدجـس  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  دراد ،

. تسین
. دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  نآ  طیارش  ای  ءازجا  زا  یکی  هک  دنک  کش  طایتحا  زامن  مالس  زا  دعب  رگا  هلأسم 1240 .

اـضق ار  نآ  زامن ، مالـس  زا  دعب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـنک ، شومارف  ار  هدجـس  کی  ای  دهـشت  طایتحا ، زامن  رد  رگا  هلأسم 1241 .
. دیامن
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ار طایتحا  زامن  لوا  دیاب  دوش ، بجاو  وا  رب  وهس  هدجس  ود  ای  دهـشت  کی  ياضق  ای  هدجـس  کی  ياضق  طایتحا و  زامن  رگا  هلأسم 1242 .
. دروآ اج  هب 

زامن دـیابن  هدـناوخ ، تعکر  راهچ  ار  زاـمن  هک  دراد  ناـمگ  ناـسنا  رگا  اًـلثم  تسا ، نیقی  مکح  لـثم  زاـمن  رد  ناـمگ  مکح  هلأسم 1243 .
، هتفرن عوکر  هب  هچنانچ  هدناوخن ، ار  دمح  دراد  نامگ  رگا  و  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  دـیابن  هدرک ، عوکر  دراد  نامگ  رگا  و  دـناوخب ، طایتحا 

. تسا حیحص  شزامن  هتفر ، عوکر  هب  رگا  و  دناوخب ، دیاب 
کـش تایآ  زامن  رد  رگا  اًلثم  درادن ، قرف  رگید  بجاو  ياهزامن  هیموی و  بجاو  ياهزامن  رد  نامگ  وهـس و  کش و  مکح  هلأسم 1244 .

. دوشیم لطاب  زامن  تسا ، یتعکر  ود  زامن  رد  کش  نوچ  تعکر ، ود  ای  هدناوخ  تعکر  کی  هک  دنک 
وهس هدجس  * 

: دروآ اج  هب  دوشیم  هتفگ  ًادعب  هک  يروتسد  هب  وهس  هدجس  ود  دیاب  ناسنا  زامن ، مالس  زا  دعب  زیچ  جنپ  يارب  هلأسم 1245 .
. دنزب فرح  ًاوهس  زامن ، نیب  رد  هک  نآ  لوا 

. دهدب مالس  ًاوهس  لوا  تعکر  رد  اًلثم  دهدب ، ار  زامن  مالس  دیابن  هک  ییاج  مود 
. دنک شومارف  ار  هدجس  کی  هک  نآ  موس 

. طایتحاربانب دنک  شومارف  ار  دهشت  هک  نآ  مراهچ 
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دیاب هک  ییاج  رد  رگا  و  تعکر ، جـنپ  ای  هدـناوخ  تعکر  راهچ  هک  دـنک  کش  مود  هدجـس  زا  دـعب  یتعکر  راـهچ  زاـمن  رد  هک  نآ  مجنپ 
ربانب دتـسیاب ، ًاهابتـشا  دهـشت  ندناوخ  عقوم  اًلثم  دنیـشنب ، دیاب  هک  ییاج  رد  ای  دنیـشنب ، ًاهابتـشا  هروس  دمح و  ندـناوخ  عقوم  اًلثم  دتـسیاب ،

ود هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دنک ، دایز  ای  مک  ًاهابتـشا  زامن  رد  هک  يزیچ  ره  يارب  هکلب  دروآ ؛ اج  هب  وهـس  هدجـس  ود  دـیاب  طایتحا 
. دوشیم هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  تروص  دنچ  نیا  ماکحا  و  دیامنب ، وهس  هدجس 

. دروآ اج  هب  وهس  هدجس  ود  دیاب  دنزب ، فرح  هدش  مامت  شزامن  هک  نیا  لایخ  هب  ای  ًاهابتشا  ناسنا  رگا  هلأسم 1246 .
دیاب دیوگب ، هآ  ای  خآ  ًاوهس  اًلثم  رگا  یلو  تسین ، بجاو  وهس  هدجـس  دوشیم ، ادیپ  هفرـس  ندیـشکهآ و  زا  هک  یفرح  يارب  هلأسم 1247 .

. دیامن وهس  هدجس 
. تسین بجاو  وهس  هدجس  نآ  ندناوخهرابود  يارب  دناوخب ، حیحص  روط  هب  هرابود  هدناوخ  طلغ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 1248 .

یفاک زامن  مالـس  زا  دعب  وهـس  هدجـس  ود  دوش ، باسح  هبترم  کی  اهنآ  مامت  دنزب و  فرح  هملک  دنچ  ًاوهـس  زامن  رد  رگا  هلأسم 1249 .
. تسا

هدجـس ود  زامن  زا  دعب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دـیوگب ، هبترم  هس  زا  رتشیب  ای  دـیوگن ، ار  هعبرا  تاحیبست  ًاوهـس  رگا  هلأسم 1250 .
. دروآ اج  هب  وهس 

: دیوگب ًاوهس  دیوگب  ار  زامن  مالس  دیابن  هک  ییاج  رد  رگا  هلأسم 1251 .
نیِحلاّصلا  ِهللا  ِداَبِع  یلَع  َو  اَنیَلَع  ُماَلَّسلا 

: دیوگب ای 
ُهتاَکََرب  َو  ِهللا  ُۀَمْحَرَو  ْمُکیَلَع  ُماَلَّسلا 

: دیوگب ًاوهس  رگا  یلو  دیامنب ، وهس  هدجس  ود  دیاب  دیوگب  ار  مالس  ود  نیا  زا  يرادقم  ًاوهس  رگا  نینچمه  و  دیامنب ، وهس  هدجس  ود  دیاب 
ُهتاَکََرب  َو  ِهللا  ُۀَمْحَر  َو  ِیبَّنلا  اَهیا  َکیَلَع  ُماَلَّسلا 

. دروآ اج  هب  وهس  هدجس  ود  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا 
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. تسا یفاک  وهس  هدجس  ود  دیوگب ، ار  مالس  هس  ره  ًاهابتشا  دهد ، مالس  دیابن  هک  ییاج  رد  رگا  هلأسم 1252 .

زا دعب  و  دروآ ، اج  هب  ددرگرب و  دیاب  دیایب ، شدای  دعب  تعکر  عوکر  زا  شیپ  دنک و  شومارف  ار  دهشت  ای  هدجـس  کی  رگا  هلأسم 1253 .
. دیامنب وهس  هدجس  ود  اجیب ، نداتسیا  يارب  بجاو  طایتحا  ربانب  زامن 

، زامن مالس  زا  دعب  دیاب  هدرک ، شومارف  شیپ  تعکر  زا  ار  دهشت  ای  هدجس  کی  هک  دیایب  شدای  نآ  زا  دعب  ای  عوکر  رد  رگا  هلأسم 1254 .
. دروآ اج  هب  وهس  هدجس  ود  نآ  زا  دعب  و  دیامن ، اضق  ار  دهشت  ای  هدجس 

هچ ره  تسا  بجاو  و  دوشیمن ، لطاب  زامن  یلو  هدرک  تیصعم  درواین ، اج  هب  ًادمع  زامن  مالـس  زا  دعب  ار  وهـس  هدجـس  رگا  هلأسم 1255 .
. دهد ماجنا  ًاروف  دیاب  دمآ  شدای  تقو  ره  درواین ، اج  هب  ًاوهس  هچنانچ  و  دهد ؛ ماجنا  ار  نآ  رتدوز 

. دروآ اج  هب  تسین  مزال  هن ، ای  هدش  بجاو  وا  رب  وهس  هدجس  هک  دراد  کش  رگا  هلأسم 1256 .
. تسا یفاک  دیامنب  هدجس  ود  رگا  ات ، راهچ  ای  هدش  بجاو  وا  رب  وهس  هدجس  ود  اًلثم  دراد ، کش  هک  یسک  هلأسم 1257 .

دیاب هدرک ، وهس  هدجس  هس  ًاوهس  دنادب  ای  و  دشابن ، نکمم  كرادت  و  هدرواین ، اج  هب  ار  وهـس  هدجـس  ود  زا  یکی  دنادب  رگا  هلأسم 1258 .
. دیامنب وهس  هدجس  ود  هرابود 

وهس هدجس  روتسد 

نآ رب  هدجس  هک  يزیچ  هب  ار  یناشیپ  و  دنک ، وهس  هدجس  تین  ًاروف  زامن ، مالـس  زا  دعب  هک  تسا  نیا  وهـس  هدجـس  روتـسد  هلأسم 1259 .
: داد ماجنا  دوشیم  وحن  هس  هب  ار  وهس  هدجس  رکذ  و  دیوگب ، رکذ  و  دراذگب ، تسا  حیحص 

«. ِهلآ َو  دَّمَُحم  یلَع  ُهللا  یَّلَص  َو  ِهللاِاب  َو  ِهللا  ِمِْسب   » لوا
«. دَّمَُحم ِلآ  َو  دَّمَُحم  یلَع  ِّلَص  َّمُهّللا  ِهللاِاب  َو  ِهللا  ِمِْسب   » مود

هدجس هب  هرابود  دنیشنب و  دیاب  دعب  تسا ، موس  مسق  رایتخا  طایتحا  و  ُهتاَکََرب ،» َو  ِهللا  ُۀَمْحَر  َو  ِیبَّنلا  اَهیا  َکیَلَع  ُماَلَّسلا  ِهللاِاب  َو  ِهللا  ِمِْسب   » موس
. دهد مالس  دهشت ، ندناوخ  زا  دعب  دنیشنب و  و  دیوگب ، ار  رکذ  و  دور ،
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هدششومارف  دهشت  هدجس و  ياضق  * 

دننام زامن ، طیارـش  مامت  دیاب  دروآیم ، اج  هب  ار  نآ  ياضق  زامن ، زا  دعب  و  هدرک ، شومارف  ناسنا  هک  ار  يدهـشت  هدجـس و  هلأسم 1260 .
. دشاب هتشاد  ار  رگید  ياهطرش  ندوبهلبق و  هب  ور  سابل و  ندب و  ندوبكاپ 

شومارف مود  تعکر  زا  هدجـس  کی  لوا و  تعکر  زا  هدجـس  کی  اًلثم  دـنک ، شومارف  هعفد  دـنچ  ار  دهـشت  ای  هدجـس  رگا  هلأسم 1261 .
هک دـنک  نیعم  تسین  مزال  و  دروآ ، اج  هب  تسا  مزال  اهنآ  يارب  هک  يوهـس  ياههدجـس  اـب  ار  ود  ره  ياـضق  زاـمن ، زا  دـعب  دـیاب  دـیامن ،

. تسا اهنآ  کی  مادک  ياضق 
و دیامن ، اضق  لوا  هدرک ، شومارف  لوا  ار  مادک  ره  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنک ، شومارف  ار  دهشت  هدجـس و  کی  رگا  هلأسم 1262 .

هدجس کی  دهشت و  کی  ای  دروآ ، اج  هب  رگید  هدجس  کی  دعب  دهشت و  هدجـس و  کی  ًاطایتحا  دیاب  هدش ، شومارف  لوا  مادک  دنادن  رگا 
. تسا هدومن  اضق  هدرک ، شومارف  هک  یبیترت  هب  ار  دهشت  هدجس و  دنک  نیقی  ات  دروآ ، اج  هب  رگید  دهشت  کی  دعب  و 

هک دیایب  شدای  دهشت  ندناوخ  زا  دعب  و  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  ياضق  لوا  هدرک ، شومارف  ار  هدجس  لوا ، هک  نیا  لایخ  هب  رگا  هلأسم 1263 .
شومارف ار  دهشت  لوا  هک  نیا  لایخ  هب  رگا  زین  و  دیامن ؛ اضق  ار  هدجس  هرابود  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هدرک ، شومارف  ار  دهـشت  لوا 

هرابود دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  هدرک ، شومارف  ار  هدجـس  لوا  هک  دـیایب  شدای  هدجـس  زا  دـعب  و  دروآ ، اـج  هب  ار  نآ  ياـضق  لوا  هدرک 
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. دناوخب ار  دهشت 
، دوشیم لطاب  زامن  دتفیب  قافتا  زامن  رد  ًاوهـس  ای  ًادمع  رگا  هک  دـنک  يراک  دهـشت  ای  هدجـس  ياضق  زامن و  مالـس  نیب  رگا  هلأسم 1264 .

. دناوخب ار  زامن  هرابود  دهشت ، هدجس و  ياضق  زا  دعب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دیامن ، هلبق  هب  تشپ  اًلثم 
يوهس يدمع و  هک  يراک  هچنانچ  هدرک ، شومارف  ار  رخآ  تعکر  زا  هدجـس  کی  هک  دیایب  شدای  زامن  مالـس  زا  دعب  رگا  هلأسم 1265 .
دـشاب هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  هک  نیا  دصق  هب  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  هدادن ، ماجنا  هلبق  هب  ندرکتشپ  لثم  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  نآ 

رگا زین  و  دروآ ، اج  هب  وهس  هدجس  ود  مالس و  دهشت و  نآ ، زا  دعب  و  هدششومارف ، هدجس 
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و دناوخب ، ار  دهـشت  دشاب  هداد  ماجنا  ار  دوخ  هفیظو  هک  نیا  دصق  هب  ًاطایتحا  دـیاب  هدرک ، شومارف  ار  رخآ  تعکر  دهـشت  هک  دـیایب  شدای 
. دروآ اج  هب  زین  اجیب  مالس  يارب  وهس  هدجس  ود  ًاطایتحا  تروص  ره  رد  و  دیامنب ، وهس  هدجس  ود  دهد و  مالس  نآ  زا  دعب 

فرح ًاوهس  هک  نآ  لثم  دوشیم ، بجاو  وهس  هدجس  نآ  يارب  هک  دنک  يراک  دهشت  ای  هدجس  ياضق  زامن و  مالس  نیب  رگا  هلأسم 1266 .
ود تسا ، مزال  دهـشت  ای  هدجـس  ياضق  يارب  هک  يوهـس  هدجـس  زا  ریغ  و  دنک ، اضق  ار  دهـشت  ای  هدجـس  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دـنزب ،

. دیامنب زین  رگید  وهس  هدجس 
لاکـشا دروآ ، اج  هب  لوا  ار  مادـک  ره  و  دـیامن ، اضق  ار  ود  ره  دـیاب  ار ، دهـشت  اـی  هدرک  شومارف  ار  هدجـس  هک  دـنادن  رگا  هلأسم 1267 .

. درادن
. دیامن اضق  تسین  بجاو  هن ، ای  هدرک  شومارف  ار  دهشت  ای  هدجس  هک  دراد  کش  رگا  هلأسم 1268 .

بجاو طایتحا  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  دعب  تعکر  عوکر  زا  شیپ  هک  دنک  کش  و  هدرک ، شومارف  ار  دهشت  ای  هدجس  دنادب  رگا  هلأسم 1269 .
. دیامن اضق  ار  نآ  هک  تسا  نآ 

مزال طایتحا  ربانب  دوش ، بجاو  وا  رب  وهس  هدجس  مه  يرگید  راک  يارب  رگا  دیامن ، اضق  ار  دهشت  ای  هدجـس  دیاب  هک  یـسک  هلأسم 1270 .
. دروآ اج  هب  ار  وهس  هدجس  دعب  و  دیامن ، اضق  ار  دهشت  ای  هدجس  زامن ، زا  دعب  دیاب 

، هتـشذگن زامن  تقو  هچنانچ  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  ار  هدششومارف  دهـشت  ای  هدجـس  ياضق  زامن ، زا  دـعب  هک  دراد  کش  رگا  هلأسم 1271 .
. تسا بحتسم  نآ  ياضق  هتشذگ ، زامن  تقو  رگا  و  دیامن ، اضق  ار  دهشت  ای  هدجس  دیاب 

زامن طیارش  ازجا و  ندرکدایز  مک و  * 
. تسا لطاب  زامن  دشاب ، نآ  فرح  کی  هچ  رگا  دنک  دایز  ای  مک  ًادمع  ار  زامن  تابجاو  زا  يزیچ  هاگ  ره  هلأسم 1272 .

هک نآ  رگم  تسا ، لـطاب  زاـمن  دـنک ، داـیز  اـی  مک  ار  زاـمن  هینکر  ریغ  تاـبجاو  زا  يزیچ  هلأـسم ، نتـسنادن  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 1273 .
دشاب يروصق  لهج  تهج  هب  تابجاو  ندرکمک 

212 ص : لئاسملا ، حیضوت 
ار اشع  برغم و  حبـص و  زامن  هروس  دـمح و  هلأـسم ، نتـسنادن  هطـساو  هب  هچناـنچ  یلو  تسا ، زاـمن  هداـعا  طاـیتحا ، تروص  نیا  رد  هک 
، دـناوخب تعکر  راهچ  ار  اشع  رـصع و  رهظ و  زامن  ترفاسم  رد  ای  دـناوخب ، دـنلب  ار  رـصع  رهظ و  زامن  هروس  دـمح و  ای  دـناوخب ، هتـسهآ 

. تسا حیحص  شزامن 
دنزب و مه  هب  ار  زامن  دیاب  هدش ، زامن  لوغـشم  لسغ  ای  وضو  نودب  ای  هدوب ، لطاب  شلـسغ  ای  وضو  دـمهفب  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1274 .

اـضق هتـشذگ ، تقو  رگا  و  دروآ ، اج  هب  لسغ  ای  وضو  اب  ار  زامن  هرابود  دیاب  دمهفب ، زامن  زا  دـعب  رگا  و  دـناوخب ، لسغ  ای  وضو  اب  هرابود 
. دیامن

شیپ رگا  و  تسا ؛ لطاب  شزامن  هدرک ، شومارف  شیپ  تعکر  زا  هدجـس  ود  هک  دیایب  شدای  عوکر ، هب  ندیـسر  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1275 .
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ار زامن  و  دناوخب ، ار  تاحیبست  ای  هروس  دمح و  و  دزیخرب ، دروآ و  اج  هب  ار  هدجـس  ود  و  ددرگرب ، دیاب  دیایب ، شدای  عوکر  هب  ندیـسر  زا 
. دیامنب وهس  هدجس  ود  اجیب  نداتسیا  يارب  بجاو ، طایتحا  ربانب  زامن  زا  دعب  و  دنک ، مامت 

ود دیاب  هدرواین ، اج  هب  ار  رخآ  تعکر  هدجـس  ود  هک  دیایب  شدای  ْمُکیَلَع »...  ُماَلَّسلا   » و اَنیَلَع »...  ُماَلَّسلا   » نتفگ زا  شیپ  رگا  هلأسم 1276 .
. دهد مالس  ار  زامن  و  دناوخب ، دهشت  هرابود  و  دروآ ، اج  هب  ار  هدجس 

هب هدرک  شومارف  هک  ار  يرادقم  دیاب  هدناوخن ، زامن  رخآ  زا  رتشیب  ای  تعکر  کی  هک  دـیایب  شدای  زامن  مالـس  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1277 .
. دروآ اج 

رگا هک  هداد  ماجنا  يراک  هچنانچ  هدـناوخن ، ار  زامن  رخآ  زا  رتشیب  ای  تعکر  کی  هک  دـیایب  شدای  زامن  مالـس  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1278 .
يوهس يدمع و  هک  يراک  رگا  و  تسا ؛ لطاب  شزامن  هدرک ، هلبق  هب  تشپ  اًلثم  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  دتفیب ، قافتا  ًاوهس  ای  ًادمع  زامن  رد 

وهـس هدجـس  ود  زین  يدایز  مالـس  يارب  و  دروآ ، اج  هب  هدرک  شومارف  هک  ار  يرادقم  ًاروف  دـیاب  هدادـن ، ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  زامن  نآ ،
. دیامنب

هب تشپ  اًلثم  دنکیم ، لطاب  ار  زامن  دتفیب  قافتا  ًاوهس  ای  ًادمع  زامن  رد  رگا  هک  دهد  ماجنا  یلمع  زامن  مالـس  زا  دعب  هاگ  ره  هلأسم 1279 .
لطاب ار  زامن  هک  يراک  ماجنا  زا  شیپ  رگا  و  تسا ؛ لطاب  شزامن  هدرواین ، اـج  هب  ار  رخآ  هدجـس  ود  هک  دـیایب  شداـی  دـعب  و  دـیامن ، هلبق 

دهشت هرابود  و  دروآ ، اج  هب  هدرک  شومارف  هک  ار  ياهدجس  ود  دیاب  دیایب ، شدای  دنکیم 
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. دیامنب تسا  هتفگ  لوا  هک  یمالس  يارب  وهس  هدجس  ود  و  دهد ، مالس  ار  زامن  دناوخب و 
فرط هب  ای  تسار  فرط  هب  ای  هلبق  هب  تشپ  یشومارف  ای  تلفغ  لهج و  يور  زا  ای  هدناوخ ، تقو  زا  شیپ  ار  زامن  دمهفب  رگا  هلأسم 1280 .

هابتـشا هلبق  صیخـشت  رد  هدرک و  هلبق  زا  صحفت  رگا  یلو  دیامن ، اضق  هتـشذگ  تقو  رگا  و  دـناوخب ، هرابود  دـیاب  هدروآ ، اج  هب  هلبق  پچ 
نآ ياضق  بحتسم  طایتحا  یلب ، درادن . اضق  دشاب ، تقو  جراخ  رد  رگا  و  دناوخب ، ار  زامن  هرابود  دیاب  دوش ، تفتلم  تقو  رد  رگا  هدومن ،

. تسا
رفاسم زامن  * 

. دناوخب تعکر  ود  ینعی  رصق ،»  » هتسکش طرش  تشه  اب  ار  اشع  رصع و  رهظ و  زامن  دیاب  رفاسم 
یـضعب و  فراعتم ، عارذ  هب  تسا ، عارذ  رازه  هدزاود  یعرـش  خسرف  و  دـشابن ، یعرـش  خـسرف  تشه  زا  رتمک  وا  رفـس  هک  نآ  لوا - طرش 

. تسا مین  رتمولیک و  جنپ  ًابیرقت  رادقم  نیا  دناهتفگ :
خـسرف راهچ  زا  رتمک  نتـشگرب  نتفر و  زا  کی  چـیه  هچنانچ  تسا ، خـسرف  تشه  وا  نتـشگرب  نتفر و  عومجم  هک  یـسک  هلأسم 1281 .

دیاب دشاب ، خسرف  هس  نتـشگرب  خسرف و  جنپ  نتفر  ای  خسرف ، جنپ  نتـشگرب  خسرف و  هس  نتفر  رگا  و  دناوخب ؛ هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دشابن ،
نیب عمج  دشاب ، خسرف  جنپ  نتشگرب  خسرف و  هس  اًلثم  نتفر  رگا  هک  تسا  نیا  طایتحا  هچ  رگا  و  دناوخب ؛ تعکر  راهچ  ینعی  مامت ، ار  زامن 

. دیامن رصق  مامتا و 
هچرگا دیامن ، راطفا  دیاب  زین  ار  هزور  و  تسا ، هتـسکش  شزامن  دشابن ، رتمک  خسرف  راهچ  زا  کی  ره  نتـشگرب ، نتفر و  رگا  هلأسم 1282 .

. دناوخب زین  مامت  ددرگیمن ، رب  نآ  بش  ای  زور  نامه  رگا  هک  تسا  نیا  طایتحا  هچرگا  ددرگنرب ، نآ  بش  ای  زور  نامه 
هتسکش ار  زامن  دیابن  هن ، ای  تسا  خسرف  تشه  وا  رفـس  هک  دنادن  ناسنا  ای  دشاب ، رتمک  خسرف  تشه  زا  يرـصتخم  رفـس  رگا  هلأسم 1283 .

ار شزامن  دیاب  دراد ، تقـشم  شیارب  ندرکقیقحت  هک  یتروص  رد  هن ، ای  تسا  خـسرف  تشه  وا  رفـس  هک  دـنک  کش  هچنانچ  و  دـناوخب ؛
رفـس هک  دشاب  فورعم  مدرم  نیب  ای  دنیوگب ، لداع  ود  رگا  هک  دنک ، قیقحت  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  درادن ، تقـشم  رگا  و  دـناوخب ، مامت 

. دناوخب هتسکش  ار  زامن  تسا ، خسرف  تشه  وا 
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ربانب تسا ، خسرف  تشه  ناسنا  رفس  هک  دهد  ربخ  لداع  کی  رگا  هلأسم 1284 .
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. دروآ اج  هب  مه  ار  نآ  ياضق  دریگب و  هزور  و  دناوخب ، مامت  مه  هتسکش و  مه  ار  زامن  دیاب  بجاو  طایتحا 
دیاب هدوبن ، خسرف  تشه  هک  دمهفب  دعب  و  دناوخب ، هتـسکش  ار  زامن  رگا  تسا ، خـسرف  تشه  وا  رفـس  دراد  نیقی  هک  یـسک  هلأسم 1285 .

. دیامن اضق  هتشذگ ، تقو  رگا  و  دروآ ، اج  هب  یتعکر  راهچ  ار  نآ 
خـسرف تشه  هک  دراد  کش  ای  تسین ، خسرف  تشه  شرفـس  دراد  نیقی  و  هدومن ، ینیعم  لحم  هب  ترفاسم  دصق  هک  یـسک  هلأسم 1286 .

رگا و  دناوخب ، هتـسکش  ار  زامن  دیاب  هدوب ، خسرف  تشه  وا  رفـس  هک  دمهفب  دصقم  هب  ندیـسر  زا  دـعب  ای  هار  نیب  رد  هچنانچ  هن ، ای  تسه 
. دروآ اج  هب  هتسکش  هرابود  هدناوخ ، مامت 

تشه هتفر  مه  يور  هچ  رگا  دنک ، دمآ  تفر و  هبترم  دنچ  تسا ، خسرف  راهچ  زا  رتمک  اهنآ  هلـصاف  هک  یلحم  ود  نیب  رگا  هلأسم 1287 .
. دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دوش ، خسرف 

هچنانچ دشاب ، رتشیب  ای  خـسرف  تشه  نآ  رگید  هار  و  خـسرف ، تشه  زا  رتمک  نآ  هار  کی  دـشاب ، هتـشاد  هار  ود  یلحم  رگا  هلأسم 1288 .
زامن دیاب  دورب ، تسین  خسرف  تشه  هک  یهار  زا  رگا  و  دناوخب ، هتسکش  ار  زامن  دیاب  دورب ، اجنآ  هب  تسا  خسرف  تشه  هک  یهار  زا  ناسنا 

. دناوخب مامت  ار 
رخآ ياههناخ  زا  دیاب  درادن ، راوید  رگا  و  دنک ، باسح  رهـش  راوید  زا  ار  خسرف  تشه  يادـتبا  دـیاب  دراد ، راوید  رهـش  رگا  هلأسم 1289 .

. دیامن باسح  رهش 
و دنک ، ترفاسم  تسا  خسرف  تشه  زا  رتمک  هک  ییاج  هب  رگا  سپ  دشاب . هتـشاد  ار  خسرف  تشه  دصق  ترفاسم  لوا  زا  هک  نآ  مود  طرش 

دیاب هتشادن ، ار  خسرف  تشه  دصق  لوا  زا  نوچ  دوش ، خسرف  تشه  هدمآ  هک  يرادقم  اب  هک  دورب  ییاج  دنک  دصق  اجنآ  هب  ندیسر  زا  دعب 
. دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  ددرگرب ، دورب و  خسرف  راهچ  ای  دورب ، خسرف  تشه  اجنآ  زا  دهاوخب  رگا  یلو  دناوخب ، مامت  ار  زامن 

رادقم هچ  هک  دنادیمن  و  دنکیم ، ترفاسم  ياهدشمگ  ندرک  ادیپ  يارب  اًلثم  تسا ، خسرف  دنچ  شرفس  دنادیمن  هک  یـسک  هلأسم 1290 .
اجنآ رد  زور  هد  دهاوخیم  هک  ییاج  ای  شنطو  ات  هچنانچ  نتـشگرب ، رد  یلو  دناوخب ؛ مامت  ار  زامن  دـیاب  دـنک ، ادـیپ  ار  نآ  ات  دورب  دـیاب 

، دنامب
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نتفر و هچنانچ  دورب ، خسرف  راهچ  هک  دـنک  دـصق  نتفر ، نیب  رد  رگا  زین  و  دـناوخب ؛ هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  دـشاب ، رتشیب  ای  خـسرف  تشه 
. دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دوش ، خسرف  تشه  نتشگرب 

نوریب رهش  زا  هک  یـسک  سپ  دورب . خسرف  تشه  دشاب  هتـشاد  میمـصت  هک  دناوخب  هتـسکش  ار  زامن  دیاب  یتروص  رد  رفاسم  هلأسم 1291 .
دیاب دنکیم ، ادیپ  قیفر  هک  دراد  نانیمطا  هچنانچ  دورب ، یخـسرف  تشه  رفـس  دنک ، ادیپ  قیفر  رگا  هک  تسا  نیا  شدـصق  اًلثم  و  دوریم ،

. دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  درادن ، نانیمطا  رگا  و  دناوخب ، هتسکش  ار  زامن 
دنیبن ار  رهش  راوید  هک  دسرب  ییاج  هب  یتقو  دورب ، هار  یمک  رادقم  زور  ره  رد  هچ  رگا  دراد ، خسرف  تشه  دصق  هک  یـسک  هلأسم 1292 .
دیاب تسا ، رفاسم  دنیوگن  ًافرع  هک  دورب  هار  یمک  یلیخ  رادقم  زور  ره  رد  رگا  یلو  دناوخب ؛ هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  دونـشن ، ار  نآ  ناذا  و 

. دناوخب مامت  مه  هتسکش و  مه  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و  دناوخب ، مامت  ار  زامن 
تشه وا  رفس  دنادب  هچنانچ  دنکیم ، ترفاسم  دوخ  ياقآ  اب  هک  يرکون  دننام  تسا ، يرگید  رایتخا  هب  رفـس  رد  هک  یـسک  هلأسم 1293 .

ار زامن  دشاب ، خسرف  تشه  وا  رفس  رگا  هک  دسرپب ، وا  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دنادن  رگا  و  دناوخب ، هتسکش  ار  زامن  دیاب  تسا ، خسرف 
. دروآ اج  هب  هتسکش 
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ادج وا  زا  خسرف  راهچ  هب  ندیسر  زا  شیپ  هک  دشاب  هتـشاد  نامگ  ای  دنادب  رگا  تسا ، يرگید  رایتخا  هب  رفـس  رد  هک  یـسک  هلأسم 1294 .
. دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دنکیمن ، رفس  دوشیم و 

، هن ای  دوشیم  ادـج  وا  زا  خـسرف  راهچ  هب  ندیـسر  زا  شیپ  هک  دراد  کش  رگا  تسا ، يرگید  رایتخا  هب  رفـس  رد  هک  یـسک  هلأسم 1295 .
وا لامتحا  هچنانچ  دیآ ، شیپ  وا  رفـس  يارب  یعنام  دهدیم  لامتحا  هک  تسا  تهج  نیا  زا  وا  کش  رگا  یلو  دـناوخب ؛ مامت  ار  زامن  دـیاب 

. دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دشابن ، اج  هب  مدرم  رظن  رد 
دیاب دوش ، ددرم  ای  ددرگرب ، دوخ  دصق  زا  خسرف  راهچ  هب  ندیسر  زا  شیپ  رگا  سپ  ددرگنرب . دوخ  دصق  زا  هار  نیب  رد  هک  نآ  موس  طرش 

. دناوخب مامت  ار  زامن 
هد زا  دعب  ای  دنامب  اج  نامه  هک  دشاب  هتشاد  میمصت  هچنانچ  دوش ، فرصنم  ترفاسم  زا  خسرف  راهچ  هب  ندیسر  زا  دعب  رگا  هلأسم 1296 .

ددرم ندنام  نتشگرب و  رد  ای  ددرگرب ، زور 
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. دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دشاب ،
اجنآ زا  زور  هد  ندنام  زا  شیپ  هک  دشاب  هتـشاد  میمـصت  و  دوش ، فرـصنم  ترفاسم  زا  خسرف  راهچ  هب  ندیـسر  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1297 .

. دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  ددرگرب ،
، دورب يرگید  ياج  دهاوخب  هار  زا  يرادقم  نتفر  زا  دعب  و  دـنک ، تکرح  دـشاب  خـسرف  تشه  هک  یلحم  هب  نتفر  يارب  رگا  هلأسم 1298 .

. دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ، خسرف  تشه  دورب ، دهاوخیم  هک  ییاج  ات  هدرک  تکرح  هک  یلوا  لحم  زا  هچنانچ 
هب هک  یتروص  رد  دورن ، دریگب  میمـصت  ای  هن ، ای  دورب  ار  هار  هیقب  هک  دوش  ددرم  دسرب ، خسرف  تشه  هب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1299 .

. دناوخب هتسکش  ار  زامن  ترفاسم  رخآ  ات  دیاب  ددرگرب ، اجنآ  زا  زور  هد  زا  شیپ  دراد  دصق  و  هدیسر ، خسرف  راهچ 
هار يرادـقم  تسا  ددرم  هک  یعقوم  رد  و  هن ، ای  دورب  ار  هار  هیقب  هک  دوش  ددرم  دـسرب  خـسرف  تشه  هب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1300 .

ار زامن  دـیاب  ترفاسم  رخآ  ات  ددرگرب ، خـسرف  راهچ  دورب و  خـسرف  راـهچ  اـی  دورب ، رگید  خـسرف  تشه  هک  دریگب  میمـصت  دـعب  و  دورب ،
. دناوخب هتسکش 

هار يرادـقم  تسا  ددرم  هک  یعقوم  رد  و  هن ، ای  دورب  ار  هار  هیقب  هک  دوش  ددرم  دـسرب  خـسرف  تشه  هب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1301 .
زامن دیاب  دوش ، خسرف  تشه  نتشگرب  اب  هک  دشاب  خسرف  راهچ  وا  رفس  هدنامیقاب  هچنانچ  دورب ، ار  هار  هیقب  هک  دریگب  میمصت  دعب  و  دورب ،

طایتحا ربانب  دشاب ، خـسرف  تشه  مه  يور  دوریم ، نآ  زا  دـعب  هک  یهار  ندـش و  ددرم  زا  شیپ  هک  یهار  رگا  یلو  دـناوخب ؛ هتـسکش  ار 
. دناوخب مامت  مه  و  هتسکش ، مه  ار  زامن  دیاب  بجاو 

هک یـسک  سپ  دنامب . ییاج  رد  رتشیب  ای  زور  هد  ای  درذگب ، دوخ  نطو  زا  خسرف  تشه  هب  ندیـسر  زا  شیپ  دـهاوخن  هک  نآ  مراهچ  طرش 
. دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دنامب ، یلحم  رد  زور  هد  ای  درذگب ، دوخ  نطو  زا  خسرف  تشه  هب  ندیسر  زا  شیپ  دهاوخیم 

زامن دیاب  هن ، ای  دنامیم  یلحم  رد  زور  هد  ای  هن ، ای  درذگیم  شنطو  زا  خسرف  تشه  هب  ندیسر  زا  شیپ  دنادیمن  هک  یسک  هلأسم 1302 .
. دناوخب مامت  ار 

ددرم هک  یسک  زین  و  دنامب ، یلحم  رد  زور  هد  ای  درذگب ، شنطو  زا  خسرف  تشه  هب  ندیـسر  زا  شیپ  دهاوخیم  هک  یـسک  هلأسم 1303 .
مامت ار  زامن  دیاب  مه  زاب  دوش ، فرصنم  نطو  زا  نتشذگ  ای  زور  هد  ندنام  زا  رگا  دنامب ، یلحم  رد  زور  هد  ای  درذگب  شنطو  زا  هک  تسا 

217 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  ددرگرب ، دورب و  دهاوخب  دشاب و  خسرف  راهچ  ای  دشاب ، خسرف  تشه  هار  هدنامیقاب  رگا  یلو  دناوخب ؛

نینچمه و  دناوخب ؛ مامت  ار  زامن  دیاب  دـنک ، رفـس  يدزد  دـننام  یمارح ، راک  يارب  رگا  و  دـنکن ، رفـس  مارح  راک  يارب  هک  نآ  مجنپ  طرش 
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ثعاب هک  ردام  ردپ و  یهن  اب  دنزرف  رهوش و  هزاجا  نودب  نز  ای  دشاب ، هتشاد  ررـض  وا  يارب  هک  نآ  لثم  دشاب ، مارح  رفـس  دوخ  رگا  تسا 
. دنناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ، بجاو  جح  رفس  لثم  رگا  یلو  دشابن ، بجاو  نانآ  رب  هک  دنورب  يرفس  دوش ، اهنآ  تیذا 

. دریگب مه  هزور  و  دناوخب ، مامت  ار  زامن  رفس  نآ  رد  دیاب  ناسنا  و  تسا ، مارح  دشاب  ردام  ردپ و  تیذا  بابسا  هک  يرفس  هلأسم 1304 .
دنک تبیغ  اًلثم  دهد ، ماجنا  یتیصعم  رفس ، رد  هچ  رگا  دنکیمن ، رفس  مه  مارح  راک  يارب  تسین و  مارح  وا  رفـس  هک  یـسک  هلأسم 1305 .

. دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دروخب ، بارش  ای 
، تسا راکهدب  هک  یـسک  سپ  تسا . مامت  شزامن  دـیامن ، ترفاسم  دـنک  كرت  ار  یبجاو  راک  هک  نآ  يارب  ًاصوصخم  رگا  هلأسم 1306 .

نداد زا  رارف  يارب  ًاصوصخم  دهدب و  ار  دوخ  یهدب  دناوتن  رفـس  رد  هچنانچ  دنک ، هبلاطم  مه  راکبلط  دهدب و  ار  دوخ  یهدـب  دـناوتب  رگا 
، دناوخب هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دـنکن ، ترفاسم  بجاو  كرت  يارب  ًاصوصخم  رگا  یلو  دـناوخب ؛ مامت  ار  زامن  دـیاب  دـیامن ، ترفاسم  ضرق 

. دناوخب مامت  مه  و  هتسکش ، مه  تروص  نیا  رد  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و  دوش ، بجاو  كرت  ثعاب  رفس  هچ  رگا 
ترفاسم یبصغ  نیمز  رد  ای  دشاب ، یبصغ  تسا  راوس  هک  يرگید  بکرم  ای  يراوس  ناویح  یلو  دـشابن ، مارح  وا  رفـس  رگا  هلأسم 1307 .

. دناوخب مامت  مه  و  هتسکش ، مه  ار  زامن  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دنک ،
رگا و  دناوخب ؛ مامت  ار  زامن  دیاب  دشاب ، ملاظ  هب  کمک  وا  ترفاسم  دشابن و  راچان  رگا  دنکیم ، ترفاسم  ملاظ  اب  هک  یـسک  هلأسم 1308 .

. تسا هتسکش  شزامن  دنک ، ترفاسم  وا  اب  یمولظم  ندادتاجن  يارب  اًلثم  ای  دشاب ، راچان 
. دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  و  تسین ، مارح  دنک ، ترفاسم  شدرگ  حیرفت و  دصق  هب  رگا  هلأسم 1309 .

218 ص : لئاسملا ، حیضوت 
شزامن دور ، راکـش  هب  شاـعم  هیهت  يارب  هچناـنچ  و  تسا ، ماـمت  شزاـمن  دور ، راکـش  هب  ینارذـگشوخ  وهل و  يارب  رگا  هلأسم 1310 .

دیاب یلو  دناوخب ، مامت  مه  هتسکش و  مه  ار  زامن  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دورب ، لام  ندرک  دایز  بسک و  يارب  رگا  و  تسا ؛ هتـسکش 
. دریگن هزور 

هچنانچ دشاب ، یعرش  تفاسم  هزادنا  هب  نتشگرب  رگا  ددرگیم ، رب  رفس  زا  هک  یعقوم  هدرک ، رفس  تیصعم  يارب  هک  یـسک  هلأسم 1311 .
عومجم یلو  تسین ، یعرـش  تفاسم  هزادنا  هب  تشگرب  رگا  و  دناوخب ؛ هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ، یلقتـسم  رفـس  تشگرب  ای  هدرک ، هبوت 

. دناوخب مامت  مه  و  هتسکش ، مه  ار  زامن  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  تسا ، تفاسم  هزادنا  هب  تشگرب  تفر و 
ای دشاب ، خسرف  تشه  هار  هیقب  هچنانچ  ددرگرب ، تیصعم  دصق  زا  هار  نیب  رد  رگا  تسا ، تیـصعم  رفـس  وا  رفـس  هک  یـسک  هلأسم 1312 .
هب هار  هیقب  رگا  و  دناوخب ، هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ، هتـشادن  زور  هد  هماقا  دصق  و  دوش ، خسرف  تشه  تشگرب  اب  هک  دشاب  خـسرف  راهچ 
مزال طایتحا  دشاب ، یعرش  تفاسم  هزادنا  هب  دوریم ، هبوت  زا  دعب  هتفر و  هبوت  زا  لبق  هک  یهار  عومجم  یلو  دشابن ، یعرـش  تفاسم  هزادنا 

. دناوخب مامت  مه  و  هتسکش ، مه  ار  زامن  هک  تسا  نآ 
مامت ار  زاـمن  دـیاب  دورب ، تیـصعم  يارب  ار  هار  هیقب  هک  دـنک  دـصق  هار  نیب  رد  رگا  هدرکن ، رفـس  تیـصعم  يارب  هک  یـسک  هلأسم 1313 .

بجاو طایتحا  ـالا  و  تسا ، حیحـص  هدوب  تفاـسم  هدرک  یط  هک  یهار  هک  یتروص  رد  هدـناوخ ، هتـسکش  هک  ار  ییاـهزامن  یلو  دـناوخب ،
. تساهنآ هداعا 

ادـیپ ناشمـشح  دوخ و  يارب  كاروخ  بآ و  اج  ره  و  دـننکیم ، شدرگ  اهنابایب  رد  هک  دـشابن  ییاهنیـشنارحص  زا  هک  نآ  مشـش  طرش 
. دنناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  اهترفاسم  نیا  رد  اهنیشنارحص  سپ  دنوریم . رگید  ياج  هب  يدنچ  زا  دعب  و  دننامیم ، دننک 

روظنم هب  طقف  هکلب  هیثاثا ، رداچ و  نودب  دنک  رفس  ناشتاناویح  هاگارچ  لزنم و  ندرکادیپ  يارب  اهنیـشنارحص  زا  یکی  رگا  هلأسم 1314 .
و هتسکش ، مه  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشاب ، خسرف  تشه  وا  رفـس  هچنانچ  دشاب ، ناشدوخ  ماشحا  يارب  بسانم  عترم  لحم و  نییعت 

. دناوخب مامت  مه 
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ترفاسم  اهنیا  دننام  تراجت و  ای  جح  ای  ترایز  يارب  نیشنارحص  رگا  هلأسم 1315 .
219 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دنک ،
لزنم هیثاثا  ندرب  يارب  هچرگا  اهنیا ، دننام  نابیتشک و  رادبوچ و  هدننار و  رادرتش و  نیاربانب  دشابن . ترفاسم  وا  لغـش  هک  نآ  متفه  طرش 
رگید ناکم  هب  یناکم  زا  ای  دشکب  لوط  رگا  لوا  رفـس  رد  نینچمه  و  دنناوخب ؛ مامت  ار  زامن  دـیاب  لوا  رفـس  ریغ  رد  دـننک ، ترفاسم  دوخ 
لمع رفس ، دنیوگن  ًافرع  هک  يروط  هب  دشابن  ینالوط  رفـس  رگا  یلو  دناوخب ، مامت  ار  زامن  دیاب  تسا ، رفـس  وا  لمع  دنیوگب  ًافرع  هک  دورب 

. تسا هتسکش  ناشزامن  تسوا ،
هتـسکش ار  زامن  دـیاب  دـنک ، ترفاسم  جـح  ای  ترایز  يارب  اًلثم  يرگید  راـک  يارب  رگا  تسا ، ترفاـسم  شلغـش  هک  یـسک  هلأسم 1316 .

. دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دنک ، ترایز  مه  شدوخ  نمض ، رد  و  دهدب ، هیارک  ترایز  يارب  ار  دوخ  لیبموتا  رفوش ، اًلثم  رگا  یلو  دناوخب ،
ار زامن  دیاب  دشاب ، ترفاسم  شلغـش  هچنانچ  دنکیم ، ترفاسم  هکم  هب  اهیجاح  ندـناسر  يارب  هک  یـسک  ینعی  رادهلمح ، هلأسم 1317 .

. دناوخب هتسکش  دیاب  دشابن ، ترفاسم  شلغش  رگا  و  دناوخب ، مامت 
هار رد  ار  لاس  رتشیب  ای  لاس  مامت  هچناـنچ  دربیم ، هکم  هب  رود  هار  زا  ار  اـهیجاح  تسا و  يرادهلمح  وا  لغـش  هک  یـسک  هلأسم 1318 .

. دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دشاب ،
هیارک ار  دوخ  لیبموتا  ناتـسمز  ای  ناتـسبات  رد  طقف  هک  يرفوش  لثم  تسا ، ترفاسم  شلغـش  لاس  زا  يرادقم  رد  هک  یـسک  هلأسم 1319 .
مامت مه  و  هتـسکش ، مه  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دـناوخب ، مامت  ار  زامن  دوریم ، شلغـش  يارب  هک  يرفـس  رد  دـیاب  دـهدیم ،

. دناوخب
زامن دیاب  دورب ، یخسرف  تشه  رفس  ًاقافتا  هچنانچ  دنکیم ، دمآ  تفر و  رهش  یخـسرف  هس  ود  رد  هک  يدرگهرود  هدننار و  هلأسم 1320 .

. دناوخب هتسکش  ار 
، دشاب هتشاد  ار  زور  هد  ندنام  دصق  لوا  زا  هچ  دنامب ؛ دوخ  نطو  رد  رتشیب  ای  زور  هد  رگا  تسا ، ترفاسم  شلغش  هک  یسک  هلأسم 1321 .

. دناوخب هتسکش  ار  زامن  دوریم ، زور  هد  زا  دعب  هک  یلوا  رفس  رد  دیاب  دنامب ، دصق  نودب  هچ 
رد هتـشاد ، ار  زور  هد  ندنام  دصق  لوا  زا  هچنانچ  دنامب ، زور  هد  دوخ  نطو  ریغ  رد  رگا  تسا  ترفاسم  شلغـش  هک  یـسک  هلأسم 1322 .

دیاب دوریم ، زور  هد  زا  دعب  هک  یلوا  رفس 
220 ص : لئاسملا ، حیضوت 

هچرگا دناوخب ، مامت  مه  هتسکش و  مه  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  هتـشادن ، ار  زور  هد  ندنام  دصق  لوا  زا  رگا  و  دناوخب ، هتـسکش  ار  زامن 
. تسین هیجوت  نودب  مه  مامت  هب  افتکا 

مامت ار  زامن  دیاب  هن ، ای  هدنام  زور  هد  يرگید  ياج  ای  دوخ  نطو  رد  هک  دنک  کش  رگا  تسا ، ترفاسم  شلغـش  هک  یـسک  هلأسم 1323 .
. دناوخب

. دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  هدرکن ، رایتخا  ینطو  دوخ  يارب  و  دنکیم ، تحایس  اهرهش  رد  هک  یسک  هلأسم 1324 .
یپردیپ ياهترفاسم  نآ  لمح  يارب  هک  دراد  یـسنج  یهد  رد  ای  يرهـش  رد  اًلثم  رگا  تسین ، ترفاسم  شلغـش  هک  یـسک  هلأسم 1325 .

رفـس یلحم  رد  یلغـش  ماجنا  يارب  رتشیب  ای  رابکی  ياهتفه  هک  تسا  نیا  شراک  هک  یـسک  یلو  دـناوخب ؛ هتـسکش  ار  زاـمن  دـیاب  دـنکیم ،
هب نارهت  زا  شورف  دیرخ و  لثم  يراک  يارب  هک  نآ  ای  دوریم ، ندناوخسرد  ای  سیردت  يارب  جرک  هب  نارهت  زا  هزور  همه  اًلثم  دـنکیم ،

. دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دنیوگب ، وا  لغش  ار  راک  نیا  ًافرع  هک  دنک  رفس  يرادقم  هب  هک  نیمه  دیامنیم ، رفس  سکعلاب  ای  مق 
دیاب دشابن ، ترفاسم  شلغش  رگا  دنک ، رایتخا  دوخ  يارب  يرگید  نطو  دهاوخیم  و  هدرک ، رظن  فرص  شنطو  زا  هک  یسک  هلأسم 1326 .
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. دناوخب هتسکش  ار  زامن  ترفاسم  رد 
رهش راوید  هک  دوش  رود  يردق  هب  هدنام ، اجنآ  رد  زورهد  دصق  اب  هک  ییاج  ای  شنطو  زا  ینعی  دسرب ، صخرت  دح  هب  هک  نآ  متـشه  طرش 

و دنک ، يریگولج  ناذا  ندینـش  راوید و  ندید  زا  هک  دشابن  يرگید  زیچ  ای  رابغ  اوه  رد  دـیاب  یلو  دونـشن ، ار  نآ  ناذا  يادـص  دـنیبن و  ار 
، تسین مولعم  اًلماک  رهـش  ياههناخ  راوید  هک  هدش  رود  يردق  هب  رگا  یلب ، دنیبن . ار  اهدبنگ  اههرانم و  هک  دوش  رود  يردق  هب  تسین  مزال 

. مامت مه  دناوخب و  هتسکش  مه  ای  دوش ، ناهنپ  حبش  هک  یتقو  ات  دناوخن  زامن  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  تسا ، نایامن  اهنآ  حبش  یلو 
يادص دنیبن و  ار  اهراوید  ای  دنیبب ، ار  رهـش  راوید  یلو  دونـشن ، ار  ناذا  هک  دـسرب  ییاج  هب  رگا  دوریم ، رفـس  هب  هک  یـسک  هلأسم 1327 .

. دناوخب مامت  مه  و  هتسکش ، مه  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دناوخب ، زامن  اجنآ  رد  دهاوخب  هچنانچ  دونشب ، ار  ناذا 
، دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دونـشب ، ار  نآ  ناذا  يادص  دنیبب و  ار  دوخ  نطو  راوید  یتقو  ددرگیم ، رب  شنطو  هب  هک  يرفاسم  هلأسم 1328 .

رد زور  هد  دهاوخ  یم  هک  يرفاسم  زین  و 
221 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ار زامن  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دناوخب ، مامت  ار  زامن  دیاب  دونـشب ، ار  شناذا  يادـص  دـنیبب و  ار  اجنآ  راوید  یتقو  دـنامب ، یلحم 
. دنکن كرت  ار  طایتحا  نیا  تسا  راوازس  و  دناوخب ، مامت  مه  هتسکش و  مه  ای  دسرب ، لزنم  هب  ات  دزادنیب  ریخأت 

ار نآ  راوید  دوش  رود  یمک  ناسنا  رگا  هک  دـشاب  دوگ  يردـق  هب  ای  دوش ، هدـید  رود  زا  هک  دـشاب  يدـنلب  رد  رهـش  هاگ  ره  هلأسم 1329 .
هدید اجنآ  زا  شراوید  دوب ، راومه  نیمز  رد  رهش  نآ  رگا  هک  دوش  رود  ياهزادنا  هب  یتقو  دنکیم ، ترفاسم  رهـش  نآ  زا  هک  یـسک  دنیبن ،

. دیامنب ار  لومعم  هظحالم  دیاب  دشاب ، لومعم  زا  رتشیب  اههناخ  يدنلب  یتسپ و  رگا  زین  و  دناوخب ، هتسکش  ار  دوخ  زامن  دیاب  دشیمن ،
هدـید اجنآ  زا  تشاد  راوید  لحم  نآ  رگا  هک  دـسرب  ییاج  هب  یتقو  درادـن ، راوید  هناـخ و  هک  دـنک  ترفاـسم  یلحم  زا  رگا  هلأسم 1330 .

. دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دشیمن ،
؛ دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  رگید ، يادص  ای  تسا  ناذا  يادص  دونـشیم  هک  ار  ییادص  دنادن  هک  دوش  رود  يردق  هب  رگا  هلأسم 1331 .

. دناوخب مامت  دیاب  دهدن ، صیخشت  ار  نآ  تاملک  دنیوگیم و  ناذا  دمهفب  رگا  یلو 
زامن دیابن  دونشب ، دنیوگیم  دنلب  ياج  رد  ًالومعم  هک  ار  رهـش  ناذا  یلو  دونـشن ، ار  اههناخ  ناذا  هک  دوش  رود  يردق  هب  رگا  هلأسم 1332 .

. دناوخب هتسکش  ار 
دنلب یلیخ  ياج  رد  هک  ار  یناذا  یلو  دونـشن ، دـنیوگیم - دـنلب  ياج  رد  ًالومعم  هک  ار - رهـش  ناذا  هک  دـسرب  ییاج  هب  رگا  هلأسم 1333 .

. دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دونشب ، دنیوگیم 
راوید طسوتم  مشچ  هک  دناوخب  هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  یلحم  رد  دـشاب ، یلومعم  ریغ  ناذا  يادـص  ای  وا  شوگ  ای  مشچ  رگا  هلأسم 1334 .

. دونشن ار  یلومعم  ناذا  يادص  طسوتم  شوگ  و  دنیبن ، ار  اههناخ 
، هن ای  هدیـسر  دنیبن  ار  راوید  دونـشن و  ار  ناذا  هک  ییاج  ینعی  صخرت ، دـح  هب  هک  دـنک  کش  دوریم  رفـس  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1335 .
رد رگا  یلو  دـناوخب ؛ هتـسکش  دـیاب  هن ، ای  هدیـسر  صخرت  دـح  هب  هک  دـنک  کش  رگا  نتـشگرب ، عقوم  رد  و  دـناوخب ، مامت  ار  زاـمن  دـیاب 

اـضق هدناوخ  مامت  ناکم  نیا  رد  هک  ار  يزامن  دیاب  مزال  طایتحا  ربانب  دناوخب ، هتـسکش  هدـناوخ ، مامت  نتفر  رد  هک  اج  نامه  رد  نتـشگرب 
رگا و  دیامن ، هداعا  مامت  هدناوخ ، هتسکش  هک  ار  يزامن  و  دیامن ،

222 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دروآ اج  هب  مامت  ار  نآ  ياضق  درکن ، هداعا 

ار نآ  ناذا  يادص  دنیبب و  ار  دوخ  نطو  راوید  هک  دـسرب  ییاج  هب  یتقو  دـنکیم ، روبع  دوخ  نطو  زا  رفـس  رد  هک  يرفاسم  هلأسم 1336 .
. دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دونشب ،
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زا دـهاوخب  رگا  یلو  دـناوخب ، مامت  ار  زامن  دـیاب  تسه ، اجنآ  رد  یتقو  ات  هدیـسر ، شنطو  هب  ترفاسم  نیب  رد  هک  يرفاـسم  هلأسم 1337 .
دیاب دونـشن ، ار  نآ  ناذا  يادص  دنیبن و  ار  نطو  راوید  هک  دسرب  ییاج  هب  یتقو  ددرگرب ، دورب و  خسرف  راهچ  ای  دورب ، خـسرف  تشه  اجنآ 

. دناوخب هتسکش  ار  زامن 
شردام ردپ و  نطو  هدمآ و  ایند  هب  اجنآ  رد  هچ  تسوا ؛ نطو  هدرک  رایتخا  دوخ  یگدنز  تماقا و  يارب  ناسنا  هک  ار  یلحم  هلأسم 1338 .

. دشاب هدرک  رایتخا  یگدنز  يارب  ار  اجنآ  شدوخ  ای  دشاب ،
. دوشیمن باسح  وا  نطو  اجنآ  دور ، رگید  ياج  هب  دعب  و  دنامب ، یتدم  تسین  شیلصا  نطو  هک  یلحم  رد  دراد  دصق  رگا  هلأسم 1339 .
هک یسک  لثم  و  هدرکن ، نیعم  رادقم  هب  دودحم  اجنآ  رد  ار  دوخ  ندنام  و  هداد ، رارق  دوخ  یگدنز  لحم  ناسنا  هک  ار  ییاج  هلأسم 1340 .

هتـشادن دصق  هچ  رگا  ددرگیم ، رب  اج  نامه  هب  هرابود  دیآ ، شیپ  وا  يارب  یترفاسم  رگا  هک  دنکیم  یگدـنز  اجنآ  رد  تسوا  نطو  اجنآ 
. دوشیم باسح  وا  نطو  مکح  رد  دنامب ، اجنآ  رد  هشیمه  هک  دشاب 

و تسوا ؛ نطو  ود  ره  دنامیم ، رگید  رهش  رد  هام  شش  يرهش و  رد  هام  شش  اًلثم  دنکیم ، یگدنز  لحم  ود  رد  هک  یسک  هلأسم 1341 .
. دنوشیم باسح  وا  نطو  اهنآ  همه  دشاب ، هدرک  رایتخا  دوخ  یگدنز  يارب  ار  لحم  ود  زا  رتشیب  رگا  زین 

رگا دراد  ار  وا  نطو  مکح  دراد  ار  کلم  نآ  ات  لحم  نآ  دـنامب ، هام  شـش  لحم  نآ  رد  دراد و  کلم  یلحم  رد  هک  یـسک  هلأسم 1342 .
. دشاب هتـشادن  ار  زور  هد  ندنام  دصق  هچ  رگا  دناوخب  مامت  دـیاب  ار  شزامن  دوریم ، اجنآ  هب  تقو  ره  و  دـشاب ؛ هدرک  ضارعا  اجنآ  زا  هچ 

. دنیوگیم یعرش  نطو  حالطصا ، رد  ار  ناکم  نیا 
مه يرگید  نطو  هچ  رگا  دـناوخب ، مامت  ار  زامن  دـیابن  هدرک ، رظن  فرـص  اجنآ  زا  هدوب و  وا  نطو  هک  دـسرب  ییاـج  هب  رگا  هلأسم 1343 .

. دشاب هدرکن  رایتخا  دوخ  يارب 
223 ص : لئاسملا ، حیضوت 

رد دنامیم ، یلحم  رد  زور  هد  رایتخا  نودب  هک  دـنادیم  ای  دـنامب ، یلحم  رد  مه  رـس  تشپ  زور  هد  دراد  دـصق  هک  يرفاسم  هلأسم 1344 .
. دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  لحم  نآ 

نیمه و  دشاب ، هتـشاد  ار  مهدزای  بش  ات  لوا  بش  ندنام  دصق  تسین  مزال  دنامب ، یلحم  رد  زور  هد  دهاوخیم  هک  يرفاسم  هلأسم 1345 .
زا هک  دشاب  نیا  شدصق  اًلثم  رگا  نینچمه  و  دناوخب ؛ مامت  ار  زامن  دیاب  دنامب ، مهد  زور  بورغ  ات  لوا  زور  حبـص  ناذا  زا  دـنک  دـصق  هک 

، هتسکش مه  ار  زامن  تروص  نیا  رد  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و  دناوخب . مامت  ار  زامن  دیاب  دنامب ، مهدزای  زور  رهظ  ات  لوا  زور  رهظ 
. دناوخب مامت  مه  و 

رد ار  زور  هد  مامت  دـهاوخب  هک  دـناوخب  مامت  ار  زاـمن  دـیاب  یتروص  رد  دـنامب ، یلحم  رد  زور  هد  دـهاوخیم  هک  يرفاـسم  هلأسم 1346 .
. دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دنامب ، ناریمش  نارهت و  رد  ای  هفوک  فجن و  رد  زور  هد  اًلثم  دهاوخب  رگا  سپ  دنامب . اجکی 

اهغاب و دننام  نآ  عباوت  ای  لحم  نآ  رد  زور  هد  ندنام  دـصق  لوا  زا  دـیاب  دـنامب ، یلحم  رد  زور  هد  دـهاوخیم  هک  يرفاسم  هلأسم 1347 .
دیاب دـسرن ، صخرت  دـح  هب  دـنچ  ره  دـشاب ، هتـشاد  ار  نآ  عباوت  لـحم و  نآ  زا  نتفرنوریب  دـصق  لوا  زا  رگا  و  دـشاب ، هتـشاد  ار  نیتاـسب 

. دناوخب هتسکش 
ادیپ یبوخ  لزنم  ای  دیایب ، شقیفر  رگا  هک  تسا  نیا  شدصق  اًلثم  دنامب ، یلحم  رد  زور  هد  درادن  یعطق  میمصت  هک  يرفاسم  هلأسم 1348 .

. دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دنامب ، زور  هد  دنک 
هک یتروص  رد  دسرب ، یعنام  وا  ندنام  يارب  هک  دـهدب  لامتحا  هچ  رگا  دـنامب ، یلحم  رد  زور  هد  دراد ، میمـصت  هک  یـسک  هلأسم 1349 .

. دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  دشابن ، ییالقع  مدرم  شیپ  لامتحا  نآ 
مامت ار  زامن  دیاب  دنامب ، ییاج  رد  هام  رخآ  ات  هک  دنک  دصق  و  هدنام ، هام  رخآ  هب  رتشیب  ای  زور  هد  اًلثم  هک  دـنادب  رفاسم  رگا  هلأسم 1350 .
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هد هام  رخآ  ات  هک  دنکن  ادیپ  ملع  زین  دصق  زا  دعب  و  دنامب ، هام  رخآ  ات  هک  دنک  دصق  و  هدنام ، ردقچ  هام  رخآ  ات  دـنادن  رگا  یلو  دـناوخب ؛
. دشاب رتشیب  ای  زور  هد  هام ، رخآ  ات  هدرک  دصق  هک  یعقوم  زا  هچ  رگا  دناوخب ، هتسکش  ار  زامن  دیاب  تسا ، زور 

ندناوخ  زا  شیپ  هچنانچ  دنامب ، یلحم  رد  زور  هد  دنک  دصق  رفاسم  رگا  هلأسم 1351 .
224 ص : لئاسملا ، حیضوت 

؛ دناوخب هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دورب ، يرگید  ياج  هب  ای  دنامب  اجنآ  رد  هک  دوش  ددرم  ای  دوش ، فرـصنم  ندنام  زا  یتعکر  راهچ  زامن  کی 
. دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  تسه  اجنآ  رد  یتقو  ات  دوش ، ددرم  ای  دوش ، فرصنم  ندنام  زا  یتعکر  راهچ  زامن  کی  ندناوخ  زا  دعب  رگا  و 

، دوـش فرــصنم  اـجنآ  رد  ندـنام  زا  رهظ  زا  دـعب  و  دریگب ، هزور  رگا  دـنامب ، یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دــصق  هـک  يرفاـسم  هلأسم 1352 .
و دناوخب ، مامت  ار  دوخ  ياهزامن  دیاب  تسه  اجنآ  رد  یتقو  ات  و  تسا ، حیحـص  شاهزور  دشاب ، هدناوخ  یتعکر  راهچ  زامن  کی  هچنانچ 

مامت ار  زور  نآ  هزور  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  و  دناوخب ، هتـسکش  دـیاب  ار  دوخ  ياهزامن  دـشاب ، هدـناوخن  یتعکر  راهچ  زامن  کی  رگا 
. دریگب هزور  دناوتیمن  مه  دعب  ياهزور  و  دریگب ، زین  ار  نآ  ياضق  و  دنک ،

ندنام دصق  زا  هک  نآ  زا  شیپ  دنک  کش  و  دوش ، فرصنم  ندنام  زا  رگا  دنامب ، یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دصق  هک  يرفاسم  هلأسم 1353 .
هک تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچ  رگا  دناوخب ، هتـسکش  اجنآ  رد  دـیاب  ار  دوخ  ياهزامن  هن ، ای  هدـناوخ  یتعکر  راهچ  زامن  کی  ددرگرب ،

. دناوخب مه  مامت 
رتشیب ای  زور  هد  هک  دریگب  میمـصت  زامن  نیب  رد  و  دوش ، زامن  لوغـشم  دـناوخب ، هتـسکش  ار  زامن  هک  نیا  تین  هب  رفاـسم  رگا  هلأسم 1354 .

. دیامن مامت  یتعکر  راهچ  ار  زامن  دیاب  دنامب ،
لخاد هچنانچ  ددرگرب ، دوخ  دـصق  زا  یتعکر  راهچ  زاـمن  نیب  رد  رگا  دـنامب ، یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دـصق  هک  يرفاـسم  هلأسم 1355 .

هیقب و  دروآ ، اج  هب  وهـس  هدجـس  ود  اجیب  مایق  يارب  ًاطایتحا  و  دیامن ، مامت  یتعکر  ود  ار  زامن  و  دنیـشنب ، دیاب  هدشن ، موس  تعکر  عوکر 
ار زامن  دـیاب  تسه ، اجنآ  رد  یتقو  ات  و  تسا ، لطاب  شزامن  هدـش  موس  تعکر  عوکر  لـخاد  رگا  و  دـناوخب ، هتـسکش  ار  دوخ  ياـهزامن 

. دناوخب هتسکش 
دیاـب هدرکن ، ترفاـسم  یتقو  اـت  دـنامب ، اـجنآ  رد  زور  هد  زا  رتـشیب  رگا  دـنامب ، یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دـصق  هک  يرفاـسم  هلأسم 1356 .

. دنک زور  هد  ندنام  دصق  هرابود  تسین  مزال  و  دناوخب ، مامت  ار  شزامن 
هلفان و  دریگب ، مه  یبحتـسم  هزور  دناوتیم  و  دریگب ، ار  بجاو  هزور  دیاب  دنامب ، یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دصق  هک  يرفاسم  هلأسم 1357 .

. دناوخب مه  ار  اشع  رصع و  رهظ و 
کی  ندناوخ  زا  دعب  رگا  دنامب ، یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دصق  هک  يرفاسم  هلأسم 1358 .

225 ص : لئاسملا ، حیضوت 
هک یتقو  زا  دـنامب ، زور  هد  لوا  ياج  رد  هرابود  و  ددرگرب ، دورب و  تسا  خـسرف  راهچ  زا  رتمک  هک  ییاج  هب  دـهاوخب  یتعکر  راهچ  زاـمن 
هب نتفر  عقوم  رد  دنامب ، زور  هد  نتـشگرب  زا  دعب  دهاوخن  رگا  یلو  دناوخب ؛ مامت  ار  زامن  دیاب  نتـشگرب  زا  دـعب  و  ددرگیم ، رب  ات  دوریم 

تـشه دـصق  رگا  ددرگیم  رب  هک  اجنآ  زا  و  تسا ، مامت  وا  زامن  دـنامیم  اـجنآ  هک  یتدـم  رد  و  تسا ، خـسرف  راـهچ  زا  رتمک  هک  ییاـج 
، دنوریم یلحم  هب  غیلبت  يارب  هک  ملع  لها  لثم  سپ  تسا . مامت  دشاب  هتشادن  خسرف  تشه  دصق  رگا  تسا و  هتسکش  دشاب ، هتشاد  خسرف 

ههد کی  دنهاوخب  و  دنوش ، توعد  دشابن  خسرف  راهچ  هک  يرگید  لحم  هب  یتعکر  راهچ  زامن  کی  ندناوخ  زور و  هد  دـصق  زا  دـعب  رگا 
هک نیا  لثم  دنیامن ، دیدج  رفس  ءاشنا  هک  یتقو  رگم  تسا ، مامت  لحم  ود  ره  رد  ناشزامن  دننک ، دمآ  تفر و  لحم  ود  نآ  رد  هام  کی  ای 

رگا تسا ، هتسکش  زامن  صخرت  دح  زا  جورخ  زا  دعب  تروص  نیا  رد  هک  دنک  تکرح  نطو  دصق  هب  مود  لحم  زا  دمآ  تفر و  رخآ  زور 
. دیامن روبع  هدوب  هماقا  لحم  هک  لوا  لحم  زا  هچ 
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هک يرگید  ياج  هب  دهاوخب  یتعکر  راهچ  زامن  کی  ندناوخ  زا  دعب  رگا  دنامب ، یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دـصق  هک  يرفاسم  هلأسم 1359 .
ار دوخ  ياهزامن  دراد ، زور  هد  ندـنام  دـصق  هک  یلحم  رد  نتفر و  رد  دـیاب  دـنامب ، اجنآ  رد  زور  هد  دورب و  تسا  خـسرف  تشه  زا  رتمک 
هک یتدم  نینچمه  و  دناوخب ، هتـسکش  نتفر  عقوم  دیاب  دشاب ، رتشیب  ای  خسرف  تشه  دورب  دـهاوخیم  هک  یلحم  ات  رگا  یلو  دـناوخب ، مامت 

. دنامب زور  هد  دهاوخن  هک  یتروص  رد  دنامیم  اجنآ  رد 
رتمک هک  ییاج  هب  دهاوخب  یتعکر  راهچ  زامن  کی  ندناوخ  زا  دـعب  رگا  دـنامب ، یلحم  رد  زور  هد  هدرک  دـصق  هک  يرفاسم  هلأسم 1360 .

دهاوخب ای  دـشاب ، لفاغ  اجنآ  هب  نتـشگرب  زا  یلک  هب  ای  هن ، ای  ددرگرب  لوا  لحم  هب  هک  دـشاب  ددرم  هچناـنچ  دورب ؛ تسا  خـسرف  راـهچ  زا 
زا دیاب  دـشاب ، لفاغ  اجنآ  زا  ترفاسم  اجنآ و  رد  ندـنام  زور  هد  زا  هک  نآ  ای  هن ، ای  دـنامب  اجنآ  رد  زور  هد  هک  دـشاب  ددرم  یلو  ددرگرب ،

. دناوخب مامت  ار  دوخ  ياهزامن  نتشگرب ، زا  دعب  ددرگیم و  رب  ات  دوریم  هک  یتقو 
ندناوخ زا  دعب  و  دنامب ، اجنآ  رد  زور  هد  هک  دنک  دصق  دننامب ، یلحم  رد  زور  هد  دنهاوخیم  شیاقفر  هک  نیا  لایخ  هب  رگا  هلأسم 1361 .

دیاب تسه ، اجنآ  رد  هک  یتدم  ات  دوش ، فرصنم  ندنام  زا  مه  شدوخ  هچ  رگا  دناهدرکن ، دصق  اهنآ  هک  دمهفب  یتعکر  راهچ  زامن  کی 
. دناوخب مامت  ار  زامن 

226 ص : لئاسملا ، حیضوت 
دعب دشاب ، ددرم  ندنام  نتفر و  رد  زور  یس  مامت  رد  و  دنامب ، یلحم  رد  زور  یس  خسرف  تشه  هب  ندیسر  زا  دعب  رفاسم  رگا  هلأسم 1362 .

خـسرف تشه  هب  ندیـسر  زا  شیپ  رگا  نینچمه  و  دناوخب ، مامت  ار  زامن  دیاب  دـنامب ، اجنآ  رد  یمک  رادـقم  هچ  رگا  زور  یـس  نتـشذگ  زا 
هیقب نتفر  نیب  دوش  ددرم  رگا  یلو  دناوخب ، مامت  ار  زامن  دـیاب  دوشیم  ددرم  هک  یتقو  زا  هار  هیقب  نتفر  و  اجنآ ، رد  ندـنام  نیب  دوش  ددرم 

خسرف راهچ  ردق  هب  رگا  و  دناوخب ، هتسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ، هدمآ  خسرف  راهچ  رادقم  هب  هک  یتروص  رد  دوخ ، لحم  هب  نتـشگرب  هار و 
. دناوخب مامت  ار  زامن  دشابن ،

هرابود دهاوخب  دنام ، اجنآ  رد  رتمک  ای  زور  هن  هک  نآ  زا  دعب  رگا  دـنامب ، یلحم  رد  رتمک  ای  زور  هن  دـهاوخیم  هک  يرفاسم  هلأسم 1363 .
. دناوخب مامت  ار  زامن  دیاب  مکی  یس و  زور  زور ، یس  ات  روطنیمه  دنامب و  رتمک ، ای  رگید  زور  هن 

رگا سپ  دـنامب . اـج  کـی  رد  ار  زور  یـس  هک  دـناوخب  ماـمت  ار  زاـمن  دـیاب  یتروص  رد  هدوب ، ددرم  زور  یـس  هک  يرفاـسم  هلأسم 1364 .
. دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  مه  زور  یس  زا  دعب  دنامب ، رگید  ياج  رد  ار  يرادقم  ییاج و  رد  ار  نآ  زا  يرادقم 

هقرفتم لئاسم 

هبیط و هنیدم  همظعم و  هکم  رهش  مامت  رد  هکلب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دجسم  مارحلا و  دجسم  رد  دناوتیم  رفاسم  هلأسم 1365 .
زامن هدش  هفاضا  دجـسم  نیا  هب  دعب  و  هدوبن ، هفوک  دجـسم  ءزج  لوا  هک  ییاج  رد  دـهاوخب  رگا  یلو  دـناوخب ، مامت  ار  زامن  هفوک  دجـسم 
مامت ار  زامن  مالـسلاهیلع  ءادهـشلا  دیـس  ترـضح  رئاح  رد  دـناوتیم  رفاسم  زین  و  دـناوخب ؛ هتـسکش  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـناوخب ،

. دروآ اج  هب  هتسکش  دناوخب ، زامن  سدقم  حیرض  فارطا  زا  رترود  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  یلو  دناوخب ،
دـش هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  یناکم  راهچ  ریغ  رد  رگا  دـناوخب ، هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  و  تسا ، رفاـسم  دـنادیم  هک  یـسک  هلأسم 1366 .
تقو رد  و  دـناوخب ، مامت  و  تسا ، هتـسکش  رفاسم  زامن  هک  دـنک  شومارف  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ؛ لطاب  شزامن  دـناوخب ، مامت  ًادـمع 

. درادن اضق  دیایب  شدای  تقو  زا  دعب  رگا  یلو  دیایب ، شدای 
تلفغ  رگا  دناوخب ، هتسکش  ار  زامن  دیاب  تسا و  رفاسم  دنادیم  هک  یسک  هلأسم 1367 .

227 ص : لئاسملا ، حیضوت 
دیایب شدای  تقو  جراخ  رد  رگا  و  دناوخب ، هتسکش  هرابود  دیاب  و  تسا ، لطاب  شزامن  دیایب  شدای  تقو  رد  هچنانچ  دناوخب ، مامت  دنک و 
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. درادن اضق 
. تسا حیحص  شزامن  دناوخب ، مامت  رگا  دناوخب ، هتسکش  ار  زامن  دیاب  دنادیمن  هک  يرفاسم  هلأسم 1368 .

تشه رفـس  رد  هک  دنادن  اًلثم  دنادن ، ار  نآ  تایـصوصخ  زا  یـضعب  رگا  دناوخب ، هتـسکش  ار  زامن  دیاب  دنادیم  هک  يرفاسم  هلأسم 1369 .
اضق دمهفب ، تقو  نتشذگ  زا  دعب  رگا  اما  و  تسا ، لطاب  شزامن  دمهفب ، تقو  رد  و  دناوخب ، مامت  هچنانچ  دناوخب ، هتسکش  دیاب  یخسرف 

. درادن
ماـمت تسا  خـسرف  تشه  زا  رتمک  وا  رفـس  هک  نیا  ناـمگ  هب  رگا  دـناوخب ، هتـسکش  ار  شزاـمن  دـیاب  دـنادیم  هک  يرفاـسم  هلأسم 1370 .

هتـسکش هرابود  دـیاب  هدـناوخ  مامت  هک  ار  يزاـمن  تسا ، یقاـب  زاـمن  تقو  زونه  هک  هدوب  خـسرف  تشه  شرفـس  دـمهفب  یتقو  و  دـناوخب ،
. تسا بوخ  دیامن ، اضق  ًاطایتحا  زین  تقو  جراخ  رد  رگا  دش  رکذ  هک  هلأسم  راهچ  نیا  رد  و  درادن ، اضق  هتشذگ  تقو  رگا  و  دناوخب ،

رگا و  دروآ ، اج  هب  هتـسکش  دیاب  دیایب ، شدای  تقو  رد  هچنانچ  دناوخب ، مامت  ار  زامن  تسا و  رفاسم  هک  دـنک  شومارف  رگا  هلأسم 1371 .
. تسین بجاو  وا  رب  زامن  نآ  ياضق  دیایب ، شدای  تقو  زا  دعب 

. تسا لطاب  شزامن  تروص  ره  رد  دروآ ، اج  هب  هتسکش  رگا  دناوخب ، مامت  ار  زامن  دیاب  هک  یسک  هلأسم 1372 .
هک یناکم  ات  وا  رفـس  هک  دوش  تفتلم  ای  تسا ، رفاسم  هک  دیایب  شدای  زامن  نیب  رد  و  دوش ، یتعکر  راهچ  زامن  لوغـشم  رگا  هلأسم 1373 .

موس تعکر  عوکر  رب  رگا  و  دنک ، مامت  یتعکر  ود  ار  زامن  دیاب  هتفرن ، موس  تعکر  عوکر  هب  هچنانچ  تسا ، خسرف  تشه  هدوب  وا  روظنم 
رگا اما  و  دناوخب ، هتسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ، هتـشاد  تقو  مه  تعکر  کی  ندناوخ  رادقم  هب  هک  یتروص  رد  و  تسا ؛ لطاب  شزامن  هتفر 

ار شزامن  تسا ، یخسرف  تشه  رس  رد  هک  دوش  مولعم  دعب  تسا ، یخسرف  تفه  رـس  درکیم  نامگ  و  تشاد ، ار  یـصخش  تاقالم  دصق 
. دیامن یخسرف  تشه  رفس  دصق  اًلعف  هک  نآ  رگم  دناوخب ، مامت  دیاب 

228 ص : لئاسملا ، حیضوت 
رب نآ  بش  ای  زور  نامه  دورب و  خـسرف  راهچ  رگا  هک  دـنادن  اًلثم  دـنادن ، ار  رفاسم  زامن  تایـصوصخ  زا  یـضعب  رفاسم  رگا  هلأسم 1374 .

دیاب دمهفب ، ار  هلأسم  موس  تعکر  عوکر  زا  شیپ  و  دوش ، زامن  لوغشم  یتعکر  راهچ  زامن  تین  هب  هچنانچ  دناوخب ، هتـسکش  دیاب  ددرگ ،
زا تعکر  کی  رادقم  هب  هک  یتروص  رد  و  تسا ، لطاب  شزامن  دوش ، تفتلم  موس  تعکر  عوکر  رد  رگا  و  دنک ، مامت  یتعکر  ود  ار  زامن 

. دناوخب هتسکش  ار  زامن  دیاب  دشاب ، هدنام  مه  تقو 
نیب رد  و  دوش ، زامن  لوغشم  یتعکر  ود  زامن  تین  هب  هلأسم  نتـسنادن  هطـساو  هب  رگا  دناوخب ، مامت  ار  زامن  دیاب  هک  يرفاسم  هلأسم 1375 .

ار زامن  نآ  هرابود  زامن  ندشمامت  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دـنک ، مامت  یتعکر  راهچ  ار  زامن  دـیاب  دـمهفب ، ار  هلأسم  زامن 
. دناوخب یتعکر  راهچ 

اجنآ رد  زور  هد  دهاوخیم  هک  دسرب  ییاج  هب  ای  دسرب ، شنطو  هب  تقو  ندشمامت  زا  شیپ  رگا  هدـناوخن ، زامن  هک  يرفاسم  هلأسم 1376 .
هتسکش ار  زامن  دیاب  رفس  رد  دنک ، ترفاسم  دناوخن و  زامن  تقو  لوا  رد  رگا  تسین ، رفاسم  هک  یـسک  و  دناوخب ؛ مامت  ار  زامن  دیاب  دنامب ،

. دناوخب
، دیامن اضق  یتعکر  ود  ار  نآ  دیاب  دوش ، اضق  اشع  ای  رـصع  ای  رهظ  زامن  دـناوخب ، هتـسکش  ار  زامن  دـیاب  هک  يرفاسم  زا  رگا  هلأسم 1377 .

راهچ دـیاب  دوش ، اضق  زامن  هس  نیا  زا  یکی  تسین  رفاسم  هک  یـسک  زا  رگا  و  دروآ ، ياج  هب  ار  نآ  ياضق  دـهاوخب  رفـس  ریغ  رد  هچ  رگا 
. دیامن اضق  ار  نآ  دهاوخب  رفس  رد  هچ  رگا  دیامن  اضق  یتعکر 

: دیوگب هبترم  یس  زامن  ره  زا  دعب  رفاسم  تسا  بحتسم  هلأسم 1378 .
، رَبْکا ُهللا  ُهللا و  اَّلا  ََهلِإ  َال  َو  ُدْمَْحلا ِهللا  َو  ِهللا  َناَْحبُس 

. دیوگب هبترم  تصش  زامن ، هس  نیا  بیقعت  رد  تسا  رتهب  هکلب  تسا ، هدش  شرافس  رتشیب  اشع  رصع و  رهظ و  زامن  بیقعت  رد  و 
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اضق زامن  * 
باوخ زامن  تقو  مامت  رد  هچ  رگا  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  ياـضق  دـیاب  هدـناوخن ، نآ  تقو  رد  ار  دوخ  بجاو  زاـمن  هک  یـسک  هلأسم 1379 .

نینچمه و  درادن ، اضق  هدناوخن  سافن  ای  ضیح  لاح  رد  نز  هک  ار  ياهیموی  ياهزامن  یلو  دشاب ، هدناوخن  زامن  یتسم  هطـساو  هب  ای  هدـنام 
یسک 

229 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. تسین بجاو  وا  رب  اضق  هدوب ، شوهیب  دمع  نودب  تقو  مامت  رد  هک 

. دناوخب ار  نآ  ياضق  دیاب  هدوب ، لطاب  هدناوخ  هک  ار  يزامن  دمهفب  زامن  تقو  زا  دعب  رگا  هلأسم 1380 .
. دروآ اج  هب  ار  نآ  ًاروف  تسین  بجاو  یلو  دنکن ، یهاتوک  نآ  ندناوخ  رد  دیاب  دراد ، اضق  زامن  هک  یسک  هلأسم 1381 .

. دناوخب یبحتسم  زامن  دناوتیم  دراد ، اضق  زامن  هک  یسک  هلأسم 1382 .
ياضق ًاطایتحا  تسا  بحتـسم  هدوبن ، حیحـص  هدـناوخ  هک  ار  ییاهزامن  ای  دراد ، ییاضق  زامن  هک  دـهد  لاـمتحا  ناـسنا  رگا  هلأسم 1383 .

. دروآ اج  هب  ار  اهنآ 
کی زا  اشع  برغم و  ای  زور ، کی  زا  رـصع  رهظ و  لثم  دوش ، هدناوخ  بیترت  هب  دـیاب  اهنآ  يادا  هک  هیموی  ياهزامن  ياضق  هلأسم 1384 .

دناوخب ار  رهظ  ياضق  لوا  دیاب  دوش ، توف  زور  کی  رصعو  رهظ  زامن  یـسک  زا  رگا  اًلثم  دناوخب ، بیترت  هب  زین  ار  اهنآ  ياضق  دیاب  بش ،
نآ زا  دعب  رـصع و  زامن  لوا  دناوتیم  هدناوخن ، ار  رـصع  زامن  دعب  زور  رهظ و  زامن  زور  کی  اًلثم  یـسک  رگا  یلو  ار ، رـصع  نآ  زا  دعب  و 

. دیامنب ار  بیترت  تیاعر  تسا  نکمم  ات  تسا  راوازس  دنچره  تسین ، مزال  اهنآ  نیب  رد  بیترت  و  دیامن ، اضق  ار  رهظ  زامن 
ریغ زامن  دـنچ  هیموی و  زامن  کی  دـهاوخب  اًلثم  ای  دـناوخب ، ار  تایآ  زامن  دـننام  هیموی ، ریغ  زامن  دـنچ  ياـضق  دـهاوخب  رگا  هلأسم 1385 .

. دروآ اج  هب  بیترت  هب  ار  اهنآ  تسین  مزال  دناوخب ، ار  هیموی 
هدرک شومارف  ار  توف  بیترت  هک  یتروص  رد  ًاصوصخ  تسین  مزال  بیترت  اهزامن  ياضق  رد  هک  تشذـگ  هلأسم 1384  رد  هلأسم 1386 .
رگا و  تسا ، بوخ  دیامن  بیترت  تاعارم  و  دنک ، طایتحا  دهاوخب  رگا  یلو  دشاب ، بجاو  بیترت  اهنآ  يادا  رد  هک  ییاج  رد  رگم  دشاب ،

برغم زامن  کی  رهظ و  زامن  کی  ياضق  رگا  تسا ، هدروآ  اج  هب  هدش  اضق  هک  یبیترت  هب  دنک  نیقی  هک  دناوخب  ار  اهنآ  يروط  دـهاوخب 
برغم زامن  هرابود  رهظ و  زامن  کی  نآ  زا  دعب  برغم و  زامن  کی  لوا  دیاب  ًاطایتحا  هدش ، اضق  لوا  مادک  دـنادیمن  و  تسا ، بجاو  وا  رب 

هدش اضق  لوا  هک  ار  مادک  ره  دنک  نیقی  ات  دناوخب ، ار  رهظ  زامن  هرابود  برغم و  زامن  کی  نآ  زا  دعب  رهظ و  زامن  کی  لوا  ای  دناوخب ، ار 
. تسا هدناوخ  لوا 

230 ص : لئاسملا ، حیضوت 
لوا مادک  دنادیمن  و  هدـش ، اضق  وا  زا  رـصع  زامن  ود  ای  رهظ  زامن  ود  ای  رگید ، زور  رـصع  زامن  و  زور ، کی  رهظ  زامن  رگا  هلأسم 1387 .

دـشاب مود  زور  زامن  ياضق  یمود  و  لوا ، زور  زامن  ياضق  یلوا  هک ، نیا  تین  هب  دناوخب  یتعکر  راهچ  زامن  ود  هچنانچ  تسا ، هدش  اضق 
. تسا یفاک 

هدـش اضق  لوا  مادـک  دـنادن  و  دوش ، اضق  وا  زا  اشع  زامن  کی  رـصع و  زامن  کی  ای  اشع ، زامن  کی  رهظ و  زاـمن  کـی  رگا  هلأسم 1388 .
کی رهظ و  زامن  کی  رگا  اًلثم  تسا ، هدروآ  اج  هب  بیترت  هب  دنک  نیقی  هک  دناوخب  ار  اهنآ  يروط  دیاب  دـیامن ، طایتحا  دـهاوخب  و  تسا ،
زامن کی  لوا  ای  رهظ ، زامن  کی  هرابود  اشع  زامن  کی  دعب  رهظ ، زامن  کی  لوا  دیاب  دنادیمن ، ار  اهنآ  یلوا  هدش و  اضق  وا  زا  اشع  زامن 

. دناوخب اشع  زامن  کی  هرابود  رهظ ، زامن  کی  دعب  اشع 
راهچ زامن  کی  رگا  رـصع ، زامن  ای  تسا  رهظ  زامن  دـنادیمن  یلو  هدـناوخن ، یتعکر  راهچ  زاـمن  کـی  دـنادیم  هک  یـسک  هلأسم 1389 .

. تسا یفاک  دروآ  اج  هب  هدناوخن  هک  يزامن  ياضق  تین  هب  یتعکر 
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ار بیترت  تاعارم  ًاطایتحا  دهاوخب  و  تسا ، مادک  اهنآ  یلوا  دنادیمن  هدش و  اضق  وا  زا  مه  رـس  تشپ  زامن  جنپ  هک  یـسک  هلأسم 1390 .
زامن هبترم  ود  دناوخ  ار  اشع  برغم و  رصع و  رهظ و  هک  نآ  زا  دعب  دنک و  عورش  حبص  زامن  زا  اًلثم  دناوخب ، بیترت  هب  زامن  هن  دیاب  دیامن ،

بیترت هب  زامن  هد  دیاب  دنادیمن ، ار  اهنآ  یلوا  هدش و  اضق  وا  زا  مه  رس  تشپ  زامن  شش  رگا  و  دناوخب ، ار  برغم  رصع و  رهظ و  حبص و 
دیاب دشاب ، هدش  اضق  مه  رس  تشپ  هک  یتروص  رد  دوشیم ، هفاضا  وا  ياضق  ياهزامن  هب  هک  يزامن  کی  ره  يارب  روطنیمه  و  دنک ، اضق 

هب بیترت  هب  زامن  هدزای  دیاب  دنادیمن ، ار  اهنآ  یلوا  هدش و  اضق  وا  زامن  تفه  رگا  اًلثم  دیامن ، هفاضا  دش  هتفگ  هک  يرادقم  رب  زامن  کی 
. دروآ اج 

کی زامن  هچنانچ  دنادیمن ، ار  اهنآ  بیترت  هدـش و  اضق  زور  کی  زا  مادـک  ره  وا  هناگجـنپ  ياهزامن  دـنادیم  هک  یـسک  هلأسم 1391 .
هب هک  يزامن  ره  يارب  نینچمه  و  دناوخب ، زامن  زورهنابش  شـش  دیاب  دنک  طایتحا  دهاوخب  رگا  یلو  تسا ؛ یفاک  دروآ  اج  هب  ار  زورهنابش 

زامن تفه  رگا  اًلثم  تسا ، هدروآ  اج  هب  هدش  اضق  هک  یبیترت  هب  دنک  نیقی  ات  دناوخب ، رتشیب  زور  کی  دیاب  دوش ، هفاضا  وا  ياضق  ياهزامن 
. دیامن اضق  زورهنابش  تفه  دیاب  دشاب ، هدناوخن  زور  تفه  زا 
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ای راهچ  ای  هس  هک  دنادیمن  اًلثم  دنادیمن ، ار  اهنآ  هرامش  هدش و  اضق  وا  زا  رهظ  زامن  دنچ  ای  حبص  زامن  دنچ  اًلثم  هک  یسک  هلأسم 1392 .
هب هک  تسا  نآ  رتهب  هدرک ، شومارف  هتـسنادیم و  ار  اهنآ  هرامـش  رگا  یلو  تسا ؛ یفاک  دناوخب  ار  رتمک  رادقم  هچنانچ  هدوب ، زامن  جنپ 

نیقی و  تسا ، هدش  اضق  وا  زا  حبـص  زامن  دنچ  هک  هدرک  شومارف  رگا  اًلثم  تسا ، هدناوخ  ار  اهنآ  مامت  دنک  نیقی  هک  دناوخب  زامن  يردـق 
. دناوخب حبص  زامن  هد  هدوبن ، ات  هد  زا  رتشیب  هک  دراد 

و دـناوخب ، ار  نآ  لوا  دـیاب  تسا  نکمم  رگا  بحتـسم  طایتحا  ربانب  دراد ، شیپ  ياهزور  زا  اضق  زامن  کی  طقف  هک  یـسک  هلأسم 1393 .
، تسا هدش  اضق  وا  زا  زور  نامه  زا  رتشیب  ای  زامن  کی  یلو  درادن ، اضق  زامن  شیپ  ياهزور  زا  رگا  زین  و  دوش ؛ زور  نآ  زامن  لوغـشم  دعب 

. دناوخب ادا  زامن  زا  شیپ  ار  زور  نآ  ياضق  زامن  دیاب  بحتسم  طایتحا  ربانب  دشاب  نکمم  هک  یتروص  رد 
شیپ ياهزور  زا  اضق  زامن  کی  طقف  ای  هدـش ، اضق  وا  زا  زور  نامه  زا  رتشیب  ای  زامن  کی  هک  دـیایب  شدای  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1394 .

رهظ زامن  رد  رگا  اًلثم  دـنک ، اضق  زامن  تین  دـناوتیم  دـنادرگرب ، اضق  زامن  هب  ار  تین  تسا  نکمم  و  دراد ، تعـسو  تقو  هچناـنچ  دراد ،
دناوتیم دـشابن ، گنت  رهظ  زامن  تقو  هک  یتروص  رد  هدـش ، اضق  زور  نآ  حبـص  زامن  هک  دـیایب  شداـی  مود ، تعکر  ندـشمامت  زا  شیپ 

ار تین  دناوتیمن  ای  تسا ، گنت  تقو  رگا  یلو  دناوخب ، ار  رهظ  زامن  دعب  دنک ، مامت  یتعکر  ود  ار  نآ  دـنادرگرب و  حبـص  زامن  هب  ار  تین 
حبـص زامن  تین  دهاوخب  رگا  نوچ  هدناوخن ، ار  حبـص  زامن  هک  دیایب  شدای  رهظ  زامن  موس  تعکر  عوکر  رد  اًلثم  دـنادرگرب ، اضق  زامن  هب 

. دنادرگرب حبص  ياضق  هب  ار  تین  دیابن  دوشیم ، دایز  تسا  نکر  هک  عوکر  کی  دنک ،
ياضق يارب  هچنانچ  هدـش ، اضق  وا  زا  زور  نامه  زا  مه  رتشیب  ای  زامن  کی  و  دراد ، اضق  ياهزامن  هتـشذگ  ياـهزور  زا  رگا  هلأسم 1395 .

و دـناوخب ، ادا  زامن  زا  شیپ  ار  زور  نآ  ياضق  زامن  تسا  بحتـسم  دـناوخب ، زور  نآ  رد  ار  همه  دـهاوخیمن  ای  درادـن ، تقو  اهنآ  ماـمت 
هب هدناوخ  ادا  زامن  زا  شیپ  زور  نآ  رد  هک  ار  ییاضق  زامن  هرابود  قباس ، ياهزامن  ياضق  ندناوخ  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا 

. دروآ اج 
. دیامن اضق  ار  وا  ياهزامن  دناوتیمن  يرگید  دشاب ، زجاع  دوخ  ياهاضق  زامن  ندناوخ  زا  هچ  رگا  تسا  هدنز  ناسنا  ات  هلأسم 1396 .

، دنناوخب ار  زامن  کی  ود  ره  تسین  مزال  و  اضق ، ای  دشاب  ادا  تعامج  ماما  زامن  هچ  دناوخ ؛ دوشیم  تعامج  اب  ار  اضق  زامن  هلأسم 1397 .
ای رهظ  زامن  اب  ار  حبص  ياضق  زامن  رگا  اًلثم 
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. درادن لاکشا  دناوخب ، ماما  رصع 
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هب ار  نانآ  تسا  بحتـسم  هکلب  دـنهد ، تداع  نیرمت و  لفاون  بجاو و  ياهزامن  ندـناوخ  هب  ار  زیمم  لافطا  تسا  بحتـسم  هلأسم 1398 .
و کین ، شور  قلخ و  حلاص و  لمع  تدابع و  ره  رب  نانآ  ندادتداع  نیرمت و  تسا  بحتـسم  نینچمه  و  دـنیامن ، راداو  مه  زامن  ياضق 
هک يراک  ره  ماجنا  زا  نینچمه  و  دـشاب ، نارگید  ای  ناشدوخ و  رب  ررـض  ثعاب  هک  يراک  ره  زا  ار  نانآ  هک  لافطا  ءاـیلوا  رب  تسا  بجاو 

هتـشاد لـماک  تراـظن  اـهنآ  شرورپ  شزومآ و  رد  ًاـصوصخم  و  دـننک ، يریگولج  هدومرف ، عنم  جراـخ  رد  ار  نآ  دوجو  سدـقم  عراـش 
دنشاب دامتعا  دروم  تهج  ره  زا  هک  ییاهناتسریبد  ناتسبد و  ناتسکدوک ، هب  ار  اهنآ  و  دشاب ، دهعتم  حلاص و  ناملعم  رظن  ریز  هک  دنشاب ،
تیبرت رد  يراگنالهـس  یهجوتیب و  اب  هک  دـننک  تبقارم  و  دـنیامن ، تیاعر  ار  دوخ  نادـنزرف  يارب  مان  باـختنا  نسح  یتح  و  دنتـسرفب ،

. دنریگن ندرگ  هب  تمایق  زور  ات  ار  دوخ  دالوا  دالوا  هکلب  دالوا ، هدیقع  داسف  هانگ  دالوا ،

تسا بجاو  رتگرزب  رسپ  رب  هک  ردام  ردپ و  ياضق  زامن 

، دیامن اضق  تسا  بجاو  رتگرزب  رـسپ  رب  وا  توف  زا  دعب  دشاب ، هدرواین  اج  هب  ار  شاهزور  ای  زامن  يرذع  تهج  هب  ردـپ  رگا  هلأسم 1399 .
رتگرزب رسپ  دشاب ، هدرک  كرت  مه  ینامرفان  يور  زا  رگا  طایتحا  ربانب  و  دنک ، اضق  هتسناوتن  ردپ  دنچ  ره  دریگب ، ریجا  نآ  ماجنا  يارب  ای 

. دریگب ریجا  وا  يارب  ای  دیامن ، اضق  ار  نآ  دیاب 
طایتحا دنشاب ، هتشادن  مه  رـسپ  و  دنـشاب ، هدرکن  تیـصو  هک  یتروص  رد  هکلب  تسا ، مکح  نیا  تیاعر  بجاو  طایتحا  زین  ردام  دروم  رد 

. دنهد ماجنا  اهنآ  زا  ثانا  روکذ ، دوبن  اب  و  دنک ، اضق  ار  وا  هزور  زامن و  تیم  ءایلوا  زا  روکذ  ربکا  هک  تسا  نیا  بجاو 
. تسین بجاو  وا  رب  يزیچ  هن ، ای  دناهتشاد  اضق  هزور  زامن و  شردام  ردپ و  هک  دراد  کش  رتگرزب  رسپ  رگا  هلأسم 1400 .

بجاو طایتحا  ربانب  هن ، ای  دناهدروآ  اج  هب  هک  دنک  کش  و  دناهتشاد ، اضق  زامن  شردام  ردپ و  هک  دنادب  رتگرزب  رسپ  رگا  هلأسم 1401 .
. دیامن اضق  دیاب 

یلو تسین ، بجاو  اهرسپ  زا  مادکچیه  رب  ردام  ردپ و  هزور  زامن و  ياضق  تسا ، مادک  رتگرزب  رـسپ  هک  دشابن  مولعم  رگا  هلأسم 1402 .
هزور  زامن و  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا 

233 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دننزب هعرق  نآ  ماجنا  يارب  ای  دننک ، تمسق  ناشدوخ  نیب  ار  نانآ 

حیحص روط  هب  ار  وا  هزور  زامن و  ریجا ، هک  نآ  زا  دعب  دنریگب ، ریجا  وا  هزور  زامن و  يارب  هک  دشاب  هدرک  تیصو  تیم  رگا  هلأسم 1403 .
. تسین بجاو  يزیچ  رتگرزب  رسپ  رب  دروآ ، اج  هب 

برغم و حبـص و  زامن  ياضق  اًلثم  دنک ، لمع  دوخ  فیلکت  هب  دیاب  دناوخب ، ار  ردام  ردپ و  زامن  دهاوخب  رتگرزب  رـسپ  رگا  هلأسم 1404 .
. دناوخب دنلب  دیاب  ار  شردام  ياشع 

دروآ اج  هب  لوا  ار  مادک  ره  دوش ، بجاو  وا  رب  مه  ردام  ردپ و  هزور  زامن و  رگا  دراد ، اضق  هزور  زامن و  شدوخ  هک  یسک  هلأسم 1405 .
. تسا حیحص 

ردپ هزور  زامن و  دیاب  دیدرگ ، لقاع  ای  دش  غلاب  هک  یتقو  دشاب ، هناوید  ای  غلابان  ردام  ای  ردپ  گرم  عقوم  رتگرزب  رـسپ  رگا  هلأسم 1406 .
طایتحا نیا  تاعارم  و  تسا ، مود  رـسپ  رب  بحتـسم  طایتحا  ربانب  دریمب ، ندشلقاع  ای  ندشغلاب  زا  شیپ  هچنانچ  و  دـیامن ؛ اضق  ار  ردام  و 

. تسا راوازس 
وا گرم  ردام و  ای  ردپ  گرم  نیب  هچنانچ  دریمب ، دنک  اضق  ار  ردام  ای  ردپ  هزور  زامن و  هک  نآ  زا  شیپ  رتگرزب  رسپ  رگا  هلأسم 1407 .

لوط رادقم  نیا  رگا  و  تسین ، بجاو  يزیچ  مود  رـسپ  رب  دروآ ، اجهب  ار  اهنآ  هزور  زامن و  ياضق  هتـسناوتیم  هک  هدیـشکلوط  يردق  هب 
. تسا راوازس  طایتحا  نیا  تاعارم  و  تسا ، مود  رسپ  رب  بحتسم  طایتحا  ربانب  اهنآ  ياضق  هدیشکن ،
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تعامج  زامن  * 
ًاصوصخ اشع ، برغم و  حبص و  زامن  رد  و  دنناوخب ، تعامج  هب  ار  هیموی  ياهزامن  ًاصوصخ  بجاو  ياهزامن  تسا  بحتسم  هلأسم 1408 .

. تسا هدش  شرافس  رتشیب  دونشیم ، ار  دجسم  ناذا  يادص  هک  یسک  دجسم و  هیاسمه  يارب 
رفن ود  رگا  و  دراد ، زامن  هاجنپ  دص و  باوث  نانآ  زامن  زا  تعکر  ره  دنک ، ادتقا  تعامج  ماما  هب  رفن  کی  رگا  تسا  ربخ  رد  هلأسم 1409 .

هک نانآ  هدع  و  دنسرب ، رفن  هد  هب  ات  دوشیم ، رتشیب  ناشزامن  باوث  دنوش ، رتشیب  هچره  و  دراد ، زامن  دصشش  باوث  تعکر  ره  دننک ، ادتقا 
باوث دـنناوتیمن  دوش ، هدنـسیون  هکئالم  سنا و  نج و  ملق و  اهتخرد  بکرم و  اهایرد  ذـغاک و  اهنامـسآ ، ماـمت  رگا  تشذـگ ، هد  زا 

. دنسیونب ار  نآ  تعکر  کی 
234 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ار تعامج  زامن  رذـع  نودـب  ناسنا  هک  تسین  راوازـس  و  تسین ، زیاج  ییانتعایب  يور  زا  تعاـمج  زاـمن  هب  ندـشن  رـضاح  هلأسم 1410 .
. دنک كرت 

ریخأت هب  تقو  لوا  زامن  زا  يرادـقم  رگا  تعامج  زامن  و  دـناوخب ، تعامج  هب  ار  زامن  هک  دـنک  ربص  ناـسنا  تسا  بحتـسم  هلأسم 1411 .
لوط ار  نآ  هک  يدارف  زامن  زا  دـنناوخب  رـصتخم  هک  ار  یتعامج  زامن  زین  و  تسا ، رتهب  دوش  هدـناوخ  يدارف  هک  تقو  لوا  زاـمن  زا  دـتفیب ،

. دشابیم رتهب  دنهدب 
دعب رگا  و  دناوخب ، تعامج  اب  هرابود  هدناوخ ، يدارف  ار  شزامن  هک  یسک  تسا  بحتسم  دوشیم ، اپ  رب  تعامج  هک  یتقو  هلأسم 1412 .

. تسا یفاک  وا  مود  زامن  هدوب ، لطاب  شلوا  زامن  هک  دمهفب 
، دوش ماما  هدناوخن  تعامج  هک  يرگید  مومأم  يارب  هرابود  هدـناوخ ، تعامج  هب  هک  يزامن  رد  دـهاوخب  مومأم  ای  ماما  رگا  هلأسم 1413 .

. دراد لاکشا  دناوخب ، تعامج  اب  زاب  موس  هعفد  يارب  دهاوخب  رگا  یلو  تسا ؛ زیاج  دناوخب  تعامج  هب  و 
زامن دیاب  دوشیم ، تحار  ساوسو  زا  دـناوخب  تعامج  اب  ار  زامن  هک  یتروص  رد  طقف  و  دراد ، ساوسو  زامن  رد  هک  یـسک  هلأسم 1414 .

. دناوخب تعامج  اب  ار 
وا رب  تعامج  زامن  دنوش ، تیذا  وا  ینامرفان  زا  دـناوخب و  تعامج  هب  ار  زامن  هک  دـنک  رما  دوخ  دـنزرف  هب  ردام  ای  ردـپ  رگا  هلأسم 1415 .

. دوشیم بجاو 
بجاو هک  يزامن  و  دـنناوخیم ، ناراب  ندـمآ  يارب  هک  ءاقـستسا  زامن  رگم  دـناوخ ، تعامج  هب  دوشیمن  ار  بحتـسم  زامن  هلأسم 1416 .

نآ ندشبیاغ  هطساو  هب  و  هدوب ، بجاو  مالسلاهیلع  ماما  نامز  رد  هک  نابرق  رطف و  دیع  زامن  دننام  تسا ، هدش  بحتـسم  یتهج  هب  هدوب و 
. دشابیم بحتسم  ترضح 

زاـمن رگا  یلو  درک ، ادـتقا  وا  هب  دوشیم  ار  هیموی  ياـهزامن  زا  مادـک  ره  دـناوخیم ، هیموی  زاـمن  تعاـمج  ماـما  هک  یعقوم  هلأسم 1417 .
. دراد لاکشا  وا  هب  ندرک  ادتقا  دناوخیم ، هرابود  ًاطایتحا  ار  شاهیموی 

، دنکیم اضق  ًاطایتحا  ار  شزامن  رگا  یلو  درک ، ادتقا  وا  هب  دوشیم  دـناوخیم ، ار  دوخ  هیموی  زامن  ياضق  تعامج  ماما  رگا  هلأسم 1418 .
هک  دناوخیم ، ار  رگید  سک  زامن  ياضق  ای 

235 ص : لئاسملا ، حیضوت 
تسا زیاج  هدش ، توف  تیم  زا  زامن  نیا  هک  دشاب  مولعم  رگا  یلو  دراد ، لاکشا  وا  هب  يادتقا  هن ، ای  هدش  توف  وا  زا  زامن  نیا  تسین  مولعم 

. دشاب هتفرگ  لوپ  زامن  نآ  يارب  دنچ  ره  درک ، ادتقا  وا  هب 
. دنک ادتقا  وا  هب  دناوتیمن  بحتسم ، زامن  ای  تسا  هیموی  بجاو  زامن  دناوخیم ، ماما  هک  ار  يزامن  دنادن  ناسنا  رگا  هلأسم 1419 .

هطساو هب  و  دناهداتـسیا ، بارحم  فرط  ود  هک  یناسک  دشاب ، هدرکن  ادتقا  وا  رـس  تشپ  یـسک  و  دشاب ، بارحم  رد  ماما  رگا  هلأسم 1420 .
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فرط ود  هک  یناسک  ندرکادتقا  دشاب ، هدرک  ادتقا  ماما  رس  تشپ  یـسک  رگا  هکلب  دننک ، ادتقا  دنناوتیمن  دننیبیمن ، ار  ماما  بارحم  راوید 
. تسا لمأت  لحم  دننیبیمن ، ار  ماما  بارحم  راوید  هطساو  هب  دنراد و  لاصتا  و  دناهداتسیا ، وا 

هب رگا  زین  و  دننک ، ادتقا  دنناوتیم  دـننیبن ، ار  ماما  دناهداتـسیا  فص  فرط  ود  هک  یناسک  لوا ، فص  يزارد  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 1421 .
. دنیامن ادتقا  دنناوتیم  دننیبن ، ار  دوخ  ولج  فص  دناهداتسیا ، فرط  ود  هک  یناسک  رگید  ياهفص  زا  یکی  يزارد  هطساو 

زامن زین  و  تسا ، حیحص  شزامن  هداتسیا  فص  تشپ  برد  لباقم  هک  یسک  دسرب ، دجسم  برد  ات  تعامج  ياهفص  رگا  هلأسم 1422 .
ولج فص  رگا  دناهداتسیا  وا  فرط  ود  هک  یناسک  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دشابیم ، حیحص  دننکیم  ادتقا  وا  رس  تشپ  هک  یناسک 

. دنیامنن ادتقا  دننیبن ، ار 
ادتقا دناوتیمن  دشابن ، لصتم  ماما  هب  رگید  مومأم  هطـساو  هب  پچ  ای  تسار  فرط  زا  رگا  هداتـسیا ، نوتـس  تشپ  هک  یـسک  هلأسم 1423 .

. دنک
و درادن ، لاکـشا  دشاب  رتدنلب  یمک  یلیخ  رادقم  ماما  ناکم  رگا  یلو  دشابن ، رتدنلب  مومأم  ياج  زا  دیاب  ماما  نداتـسیا  ياج  هلأسم 1424 .

نآ هب  هک  دشاب  يروط  دشابن و  دایز  نآ  یبیشارس  هک  یتروص  رد  دتسیاب ، تسا  رتدنلب  هک  یفرط  رد  ماما  دشاب و  بیـشارس  نیمز  رگا  زین 
. درادن یعنام  دنیوگب ، حطسم  نیمز 

، دـناهدرک عامتجا  دـنیوگن  هک  دـشاب  دـنلب  يردـق  هب  رگا  یلو  درادـن ، لاکـشا  دـشاب  ماما  ياج  زا  رتدـنلب  مومأم  ياـج  رگا  هلأسم 1425 .
. تسین حیحص  تعامج 

هک  ياهچب  ینعی  زیمم ، هچب  دنا  هداتسیا  فص  کی  رد  هک  یناسک  نیب  رگا  هلأسم 1426 .
236 ص : لئاسملا ، حیضوت 

وا زامن  تحـص  رد  کش  رگا  و  دننک ، ادتقا  دنناوتیم  تسا  حیحـص  وا  زامن  دننادب  هک  یتروص  رد  دوش ، هلـصاف  دمهفیم  ار  دـب  بوخ و 
لفط کی  ندشهلصاف  یلب ، تسا . لکشم  ادتقا  دشاب ، لفط  نآ  هلیسو  هب  ماما  هب  فص  هیقب  لاصتا  هک  دشاب  دایز  هلـصاف  و  دنـشاب ، هتـشاد 

. دشاب لطاب  وا  زامن  دنچ  ره  تسین  عنام 
، هداتـسیا دـعب  فص  رد  هک  یـسک  دـشاب ، کـیدزن  ناـنآ  نتفگ  ریبکت  و  زاـمن ، هداـمآ  ولج  فص  رگا  ماـما ، ریبـکت  زا  دـعب  هلأسم 1427 .

. دوش مامت  ولج  فص  ریبکت  ات  دنک  ربص  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  دیوگب ، ریبکت  دناوتیم 
نانآ زامن  دنادن  رگا  یلو  دنک ، ادتقا  دناوتیمن  دعب  ياهفص  رد  تسا ، لطاب  ولج  ياهفص  زا  فص  کی  زامن  دنادب  رگا  هلأسم 1428 .

. دیامن ادتقا  دناوتیم  هن ، ای  تسا  حیحص 
. دنک ادتقا  وا  هب  دناوتیمن  دشابن ، تفتلم  ماما  دوخ  هچ  رگا  درادن ، وضو  ماما  دنادب  اًلثم  تسا ، لطاب  ماما  زامن  دنادب  هاگ  ره  هلأسم 1429 .

مومأم زامن  هدناوخ ، زامن  وضویب  اًلثم  هدوب ، لطاب  شزامن  یتهج  هب  ای  هدوبن ، لداع  ماما  هک  دـمهفب  زامن  زا  دـعب  مومأم  رگا  هلأسم 1430 .
. تسا حیحص 

ماما هروس  دمح و  هب  اًلثم  تسا ، مومأم  هفیظو  هک  دشاب  یلاح  رد  هچنانچ  هن ، ای  هدرک  ادتقا  هک  دنک  کش  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1431 .
رد اًلثم  تسا ، مومأم  هفیظو  مه  درفنم و  هفیظو  مه  هک  دـشاب  يراک  لوغـشم  رگا  و  دـنک ، مامت  تعامج  هب  ار  زامن  دـیاب  دـهدیم ، شوگ 

. دیامن مامت  يدارف  تین  هب  ار  زامن  دیاب  دشاب ، هدجس  ای  عوکر 
رذـع نودـب  ماما  مالـس  زا  شیپ  یلب ، دـنکن . يدارف  تین  دوشن  راچان  ات  تعامج  زامن  نیب  رد  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  هلأسم 1432 .

. دیامن يدارف  تین  دناوتیم 
رگا یلو  دناوخب ، ار  هروس  دـمح و  تسین  مزال  دـنک ، يدارف  تین  ماما  هروس  دـمح و  زا  دـعب  يرذـع  هطـساو  هب  مومأم  رگا  هلأسم 1433 .
ماما هک  ار  يرادقم  طایتحا  ربانب  هکلب  دـناوخب ، هدـناوخن  ماما  هک  ار  يرادـقم  دـیاب  دـیامن ، يدارف  تین  هروس  دـمح و  ندـشمامت  زا  شیپ 
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. دناوخب زین  هدناوخ 
ای دنک  يدارف  تین  هک  دوش  ددرم  رگا  و  دنک ، تعامج  تین  هرابود  دناوتیمن  دیامن ، يدارف  تین  تعامج  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1434 .

تعامج  اب  ار  زامن  هک  دریگب  میمصت  دعب  و  هن ،
237 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. تسا لاکشا  دروم  شتعامج  تحص  دنک ، مامت 
. تسا هدرکن  يدارف  تین  هک  دراذگب  انب  دیاب  هن ، ای  هدرک  يدارف  تین  هک  دنک  کش  رگا  هلأسم 1435 .

حیحـص شزامن  دشاب ، هدش  مامت  ماما  رکذ  هچ  رگا  دسرب ، ماما  عوکر  هب  دـنک و  ادـتقا  تسا  عوکر  رد  ماما  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1436 .
نآ طایتحا  نکل  و  تسا ، لطاب  تعامج  دسرن ، ماما  عوکر  هب  دوش و  مخ  عوکر  رادـقم  هب  رگا  اما  دوشیم ؛ باسح  تعکر  کی  و  تسا ،
هب مکح  هچ  رگا  دـناوخب ، هرابود  دـعب  دـنک و  مامت  يدارف  ار  زامن  و  هدومن ، باسح  تعکر  کـی  ار  نآ  درادرب و  عوکر  زا  رـس  هک  تسا 

. تسین دیعب  زامن  تحص 
عوکر هب  هک  دنک  کش  عوکر  رکذ  زا  شیپ  و  دوش ، مخ  عوکر  رادقم  هب  دـنک و  ادـتقا  تسا  عوکر  رد  ماما  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1437 .

زامن تحـص  هب  مکح  هچ  رگا  دـیامن ، لمع  دـش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  یطاـیتحا  قباـطم  و  تسا ، لـطاب  تعاـمج  هن ، اـی  هدیـسر  ماـما 
. تسا تحص  هب  موکحم  وا  تعامج  دنک ، کش  نآ  زا  دعب  ای  عوکر  رکذ  هب  لاغتشا  لاح  رد  رگا  یلو  تسین ، دیعب  تشذگ  هکنانچ 

ربانب درادرب ، عوکر  زا  رس  ماما  دوش ، مخ  عوکر  هزادنا  هب  هک  نآ  زا  شیپ  و  دنک ، ادتقا  تسا  عوکر  رد  ماما  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1438 .
هب ماما  نتـساخرب  رگا  یلو  دـنک ، باسح  دوخ  زامن  لوا  تعکر  ار  نآ  و  دزیخرب ، دـعب  تعکر  يارب  ماما  اـت  دتـسیاب  دـیاب  بجاو  طاـیتحا 

. دیامن يدارف  تین  دیاب  دناوخیم ، تعامج  زامن  صخش  نیا  دنیوگن  هک  دشکب  لوط  يردق 
ًادمع هچنانچ  درادرب ، عوکر  زا  رـس  ماما  دور ، عوکر  هب  هک  نآ  زا  شیپ  و  دنک ، ادـتقا  هروس  دـمح و  نیب  ای  زامن ، لوا  رگا  هلأسم 1439 .

. دناوخب هرابود  دنک و  مامت  ار  زامن  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  الا  و  تسا ، حیحص  وا  زامن  هتخادنین ، ریخأت  ار  دوخ  عوکر 
زا دعب  دیاب  دسرب ، تعامج  باوث  هب  دهاوخب  هچنانچ  تسا ، زامن  رخآ  دهـشت  ندناوخ  لوغـشم  ماما  هک  دـسرب  یعقوم  رگا  هلأسم 1440 .

دتسیاب و دعب  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 
. دنک باسح  دوخ  زامن  لوا  تعکر  ار  نآ  و  دناوخب ، ار  هروس  دمح و  دعب  و  دیوگب ، ریبکت  و  دنک ، تین  هرابود  هک  نآ  نودب 

238 ص : لئاسملا ، حیضوت 
رتبقع يردـق  ماما  تسار  فرط  رد  دـشاب ، رفن  کی  مومأم  رگا  بجاو  طایتحا  ربانب  و  دتـسیاب ، ماما  زا  رتولج  دـیابن  مومأم  هلأسم 1441 .

يروط دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  تسا ، ماما  زا  رتدنلب  وا  دق  رگا  لوا  تروص  رد  و  دنتـسیاب ، ماما  رـس  تشپ  دنـشاب ، ددعتم  رگا  و  دتـسیاب ،
. دشابن ماما  زا  رتولج  دوجس  عوکر و  رد  هک  دتسیاب 

مزال طایتحا  ربانب  هکلب  دشابن ، هلصاف  دوشیمن  هدید  نآ  تشپ  هک  نآ  دننام  هدرپ و  ماما  مومأم و  نیب  دیاب  تعامج  زامن  رد  هلأسم 1442 .
یلو تسا ؛ هدش  لصتم  ماما  هب  وا  هطـساو  هب  ناسنا  هک  يرگید  مومأم  ناسنا و  نیب  تسا  نینچمه  و  دـشابن ، هلـصاف  زین  نآ  دـننام  هشیش و 
ماما هب  وا  هطـساو  هب  نز  و  تسا ، درم  هک  يرگید  مومأم  نز و  نآ  نیب  ای  ماما  نز و  نآ  نیب  هچناـنچ  دـشاب ، نز  مومأـم  درم و  ماـما ، رگا 

. درادن لاکشا  دشاب  نآ  دننام  هدرپ و  تسا  هدش  لصتم 
زیچ ای  هدرپ  تسا ، ماما  هب  لصتم  وا  هطساو  هب  مومأم  هک  یـسک  مومأم و  نیب  ای  ماما ، مومأم و  نیب  زامن  هب  عورـش  زا  دعب  رگا  هلأسم 1443 .

. دنک مامت  ار  زامن  هدومن و  لمع  يدارف  هفیظو  هب  دیاب  و  دوشیم ، يدارف  ًارهق  شزامن  دوش ، هلصاف  دید  ناوتیمن  ار  نآ  تشپ  هک  يرگید 
رگا زین  و  دشابن ، هلـصاف  خارف  مدق  کی  زا  رتشیب  ماما  نداتـسیا  ياج  مومأم و  هدجـس  ياج  نیب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 1444 .

وا نداتسیا  ياج  زا  شاهدجس  ياج  هلـصاف  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دشاب ، لصتم  ماما  هب  هداتـسیا  وا  يولج  هک  یمومأم  هطـساو  هب  ناسنا 
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مدق کی  زا  رتشیب  هداتسیا  وا  يولج  هک  یسک  ياج  اب  مومأم  هدجس  ياج  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و  دشابن ، خارف  مدق  کی  زا  رتشیب 
. دشابن ياهلصاف  چیه  هک  تسا  نیا  رتهب  و  دشاب ، هتشادن  هلصاف  یلومعم 

ربانب دشابن ، لصتم  ماما  هب  ولج  زا  و  دشاب ، لصتم  ماما  هب  هدرک  ادتقا  وا  پچ  ای  تسار  فرط  هک  یسک  هطساو  هب  مومأم  رگا  هلأسم 1445 .
. دشاب هتشادن  هلصاف  خارف  مدق  کی  زا  رتشیب  هدرک ، ادتقا  وا  پچ  ای  تسار  فرط  رد  هک  یسک  اب  دیاب  بجاو  طایتحا 

هلصاف مدق  کی  زا  رتشیب  تسا ، لصتم  ماما  هب  وا  هطساو  هب  مومأم  هک  یسک  مومأم و  نیب  ای  ماما ، مومأم و  نیب  زامن ، رد  رگا  هلأسم 1446 .
. تسین مزال  مه  يدارف  دصق  و  دوشیم ، يدارف  ًارهق  و  تسا ، حیحص  شزامن  دوش  ادیپ 

239 ص : لئاسملا ، حیضوت 
ره دوشیم ، يدارف  دعب  فص  زامن  دـنیامن ، يدارف  تین  همه  ای  دوش ، مامت  دنتـسه  ولج  فص  رد  هک  یناسک  همه  زامن  رگا  هلأسم 1447 .

. دننک ادتقا  ماما  هب  يرگید  زامن  يارب  ًاروف  ولج  فص  دنچ 
نآ طایتحا  و  دناوخیم ، ماما  اب  ار  دهـشت  تونق و  یلو  دناوخب ، هروس  دـمح و  تسین  مزال  دـنک ، ادـتقا  مود  تعکر  رد  رگا  هلأسم 1448 .

دزیخرب و ماما  اب  دهشت  زا  دعب  دیاب  و  دنک ، دنلب  ار  اهوناز  و  دراذگب ، نیمز  هب  ار  اپ  هنیس  تسد و  ناتشگنا  دهـشت ، ندناوخ  عقوم  هک  تسا 
مه عوکر  كرد  رگا  و  دناسرب ، ماما  هب  ار  دوخ  عوکر  رد  دنک و  مامت  ار  دمح  درادن ، تقو  هروس  يارب  رگا  و  دـناوخب ، ار  هروس  دـمح و 

رتهب دسرب ، ماما  هب  هدجـس  رد  رگا  یلو  دناسرب ، ماما  هب  ار  دوخ  هدجـس  رد  و  دـنک ، مامت  ار  دـمح  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـنکیمن ،
. دناوخب هرابود  ار  زامن  هک  تسا 

ماما موس  تعکر  هک  شزامن  مود  تعکر  رد  دیاب  دنک ، ادـتقا  تسا  یتعکر  راهچ  زامن  مود  تعکر  رد  ماما  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1449 .
، درادن تقو  تاحیبست  هبترم  هس  نتفگ  يارب  هچنانچ  و  دزیخرب ، دناوخب و  بجاو  رادـقم  هب  ار  دهـشت  دنیـشنب و  هدجـس  ود  زا  دـعب  تسا 

. دناسرب ماما  هب  ار  دوخ  هدجس ، ای  عوکر  رد  و  دیوگب ، هبترم  کی 
ربانب دسریمن ، ماما  عوکر  هب  دناوخب  ار  دمح  دنک و  ادتقا  رگا  هک  دنادب  مومأم  و  دشاب ، مراهچ  ای  موس  تعکر  رد  ماما  رگا  هلأسم 1450 .

. دیامن ادتقا  دعب  دور ، عوکر  هب  ماما  ات  دنک  ربص  دیاب  بجاو  طایتحا 
ار دمح  دیاب  درادن ، تقو  هروس  يارب  رگا  و  دناوخب ، ار  هروس  دمح و  دـیاب  دـنک ، ادـتقا  ماما  مراهچ  ای  موس  تعکر  رد  رگا  هلأسم 1451 .
رد دنک و  مامت  ار  دـمح  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـنکیمن ، مه  عوکر  كرد  رگا  و  دـناسرب ، ماما  هب  ار  دوخ  عوکر ، رد  دـنک و  مامت 

. دناوخب هرابود  ار  زامن  هک  تسا  رتهب  دسرب ، ماما  هب  هدجس  رد  رگا  یلو  دناسرب ، ماما  هب  ار  دوخ  هدجس 
هب دناوخب و  ار  تونق  ای  هروس  ًادمع  هچنانچ  دسریمن ، ماما  عوکر  هب  دـنک  مامت  ار  تونق  ای  هروس  رگا  دـنادیم  هک  یـسک  هلأسم 1452 .

. دراد لاکشا  شزامن  دسرن ، عوکر 
ار هروس  هک  تسین  بجاو  دـسریم ، ماما  عوکر  هب  دـیامن  مامت  اـی  دـنک  عورـش  ار  هروس  رگا  هک  دراد ، ناـنیمطا  هک  یـسک  هلأسم 1453 .

. دورب عوکر  هب  هدومن و  كرت  ار  هروس  عوکر ، هب  ماما  نتفر  درجم  هب  دناوتیم  هکلب  دیامن ، مامت  هدرک  عورش  رگا  ای  دنک ، عورش 
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شزامن دـسرن ، عوکر  هب  دـناوخب و  ار  هروس  هچنانچ  دـسریم ، ماما  عوکر  هب  دـناوخب  ار  هروس  رگا  دراد ، نیقی  هک  یـسک  هلأسم 1454 .
. تسا حیحص 

دـصق هب  ار  هروس  دمح و  دیاب  یلو  دنک ، ادتقا  دناوتیم  تسا  تعکر  مادـک  رد  هک  دـنادن  مومأم  دـشاب و  هداتـسیا  ماما  رگا  هلأسم 1455 .
. تسا حیحص  شزامن  هدوب ، مود  ای  لوا  تعکر  رد  ماما  هک  دمهفب  دعب  هچ  رگا  و  دناوخب ، تبرق 

ای موس  تعکر  رد  هک  دمهفب  عوکر  زا  دعب  و  دناوخن ، هروس  دـمح و  تسا ، مود  ای  لوا  تعکر  رد  ماما  هکنیا  لایخ  هب  رگا  هلأسم 1456 .
ار دـمح  طقف  درادـن  تقو  رگا  و  دـناوخب ، ار  هروس  دـمح و  دـیاب  دـمهفب ، عوکر  زا  شیپ  رگا  یلو  تسا  حیحـص  شزاـمن  هدوب ، مراـهچ 

لئاسملا www.Ghaemiyeh.comحیضوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


. دناسرب ماما  هب  ار  دوخ  هدجس  ای  عوکر  رد  دناوخب و 
هک دمهفب  نآ  زا  دـعب  ای  عوکر  زا  شیپ  و  دـناوخب ، هروس  دـمح و  تسا  مراهچ  ای  موس  تعکر  رد  ماما  هکنیا  لایخ  هب  رگا  هلأسم 1457 .

. دنک مامت  ار  اهنآ  تسین  مزال  دمهفب ، هروس  دمح و  نیب  رد  رگا  و  تسا ، حیحص  شزامن  هدوب ، مود  ای  لوا  تعکر  رد 
هب دـنک  مامت  ار  زامن  رگا  هک  درادـن  نانیمطا  هچناـنچ  دوش ، اـپ  رب  تعاـمج  تسا  یبحتـسم  زاـمن  لوغـشم  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1458 .

دـسرب لوا  تعکر  هب  هک  دشاب  هتـشادن  نانیمطا  رگا  هکلب  دوش ، تعامج  زامن  لوغـشم  دنک و  اهر  ار  زامن  تسا  بحتـسم  دسرب ، تعامج 
. دیامن راتفر  روتسد  نیمه  هب  تسا  بحتسم 

هتفرن و موس  تعکر  عوکر  هب  هچنانچ  دوش ، اپ  رب  تعامج  تسا  یتعکر  راهچ  ای  یتعکر  هس  زاـمن  لوغـشم  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1459 .
ار دوخ  و  دنک ، مامت  یتعکر  ود  ار  زامن  یبحتسم  زامن  تین  هب  تسا  بحتـسم  دسرب ، تعامج  هب  دنک  مامت  ار  زامن  رگا  هک  درادن  نانیمطا 

. دناسرب تعامج  هب 
. دنک يدارف  تین  تسین  مزال  دشاب ، لوا  مالس  ای  دهشت  لوغشم  مومأم  دوش و  مامت  ماما  زامن  رگا  هلأسم 1460 .

ناتـشگنا دناوخیم ، ار  رخآ  تعکر  دهـشت  ماما  یتقو  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  هدنام ، بقع  ماما  زا  تعکر  کی  هک  یـسک  هلأسم 1461 .
تـسین بجاو  و  دزیخرب ، دعب  دیوگب و  ار  زامن  دهـشت  ماما  ات  دنک  ربص  و  درادهگن ، دنلب  ار  اهوناز  دراذگب و  نیمز  هب  ار  اپ  هنیـس  تسد و 

ربص
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. دیوگب مالس  ماما  ات  دنک 

تعامج ماما  طیارش 

رگا زین  و  دناوخب ، حیحـص  روط  هب  ار  زامن  و  دشاب ، هدازلالح  لداع و  یماما ، هدزاود  هعیـش  لقاع ، غلاب ، دـیاب  تعامج  ماما  هلأسم 1462 .
دب بوخ و  هک  زیمم  هچب  ندرک  ادتقا  و  دراد ، تهارک  اهنز  رب  نز  تماما  تیم ، زامن  ریغ  رد  و  دشاب ، درم  دـیاب  مه  ماما  تسا  درم  مومأم 

. درادن یعنام  رگید  زیمم  هچب  هب  دمهفیم  ار 
. دیامن ادتقا  وا  هب  دناوتیم  هن ، ای  تسا  یقاب  دوخ  تلادع  هب  دنک  کش  رگا  هتسنادیم ، لداع  هک  ار  یماما  هلأسم 1463 .

هتسشن هک  یسک  و  دنک ، ادتقا  دناوخیم  زامن  هدیباوخ  ای  هتسشن  هک  یـسک  هب  دناوتیمن  دناوخیم ، زامن  هداتـسیا  هک  یـسک  هلأسم 1464 .
. دیامن ادتقا  دناوخیم  زامن  هدیباوخ  هک  یسک  هب  دناوتیمن  دناوخیم ، زامن 

زامن هدیباوخ  هک  یـسک  اما  و  دنک ، ادتقا  دناوخیم  زامن  هتـسشن  هک  یـسک  هب  دـناوتیم  دـناوخیم ، زامن  هتـسشن  هک  یـسک  هلأسم 1465 .
. دراد لاکشا  دیامن ، ادتقا  دناوخیم  زامن  هدیباوخ  هک  یسک  هب  دهاوخب  رگا  دناوخیم ،

هب رگا  اما  و  درک ، ادـتقا  وا  هب  دوشیم  دـناوخب ، زامن  ياهریبج  يوضو  اـب  اـی  ممیت  اـب  يرذـع  هطـساو  هب  تعاـمج  ماـما  رگا  هلأسم 1466 .
. دراد لاکشا  وا  هب  يادتقا  دناوخب ، زامن  سجن  سابل  اب  يرذع  هطساو 

. درک ادتقا  وا  هب  دوشیمن  طایتحا  ربانب  دنک ، يراددوخ  طیاغ  لوب و  ندمآنوریب  زا  دناوتیمن  یسک  رگا  هلأسم 1467 .
. دوش تعامج  ماما  تسا  هورکم  دراد ، یسیپ  ای  هروخ  ضرم  هک  یسک  هلأسم 1468 .

تعامج ماکحا 

منکیم ادتقا  دنک : تین  رگا  اًلثم  تسین ، مزال  وا  مسا  نتـسناد  یلو  دیامن ، نیعم  ار  ماما  دیاب  دنکیم ، تین  مومأم  هک  یعقوم  هلأسم 1469 .
. تسا حیحص  شزامن  رضاح ؛ ماما  هب 
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مراهچ ای  موس  تعکر  وا  مود  ای  لوا  تعکر  رگا  یلو  دناوخب ، شدوخ  ار  زامن  زیچ  همه  هروس ، دـمح و  زا  ریغ  دـیاب  مومأم  هلأسم 1470 .

. دناوخب ار  هروس  دمح و  دیاب  دشاب ، ماما 
ار تاملک  هچ  رگا  دونـشب ، ار  ماـما  هروس  دـمح و  يادـص  اـشع ، برغم و  حبـص و  زاـمن  مود  لوا و  تعکر  رد  مومأـم  رگا  هلأسم 1471 .
، دناوخب ار  هروس  دمح و  تسا  بحتسم  دونشن  ار  ماما  يادص  رگا  و  دناوخن ، هروس  دمح و  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دهدن ، صیخـشت 

دنلب ًاوهـس  هچنانچ  و  دناوخب ، هقلطم  تبرق  دصق  هب  هکلب  دـناوخن ، تیئزج  تین  هب  هک  تسا  نیا  طایتحا  یلو  دـناوخب ، هتـسهآ  دـیاب  یلو 
. درادن لاکشا  دناوخب 

. دناوخن هروس  دمح و  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دونشب ، ار  ماما  هروس  دمح و  تاملک  زا  یضعب  مومأم  رگا  هلأسم 1472 .
و دناوخب ، هروس  دمح و  و  تسین ، ماما  يادص  دونشیم  هک  ار  ییادص  دنک  لایخ  ای  دناوخب ، هروس  دمح و  ًاوهس  مومأم  رگا  هلأسم 1473 .

. تسا حیحص  شزامن  هدوب ، ماما  يادص  دمهفب  دعب 
، رگید سک  يادـص  ای  تسا  ماما  يادـص  دـنادن  و  دونـشب ، ییادـص  ای  هن ، ای  دونـشیم  ار  ماما  يادـص  هک  دـنک  کش  رگا  هلأسم 1474 .

. دناوخب هروس  دمح و  هقلطم  تبرق  دصق  هب  دناوتیم 
رکذ نآ  ياج  هب  تسا  بحتـسم  و  دناوخب ، هروس  دـمح و  رـصع  رهظ و  زامن  مود  لوا و  تعکر  رد  مومأم  هک  تسا  هورکم  هلأسم 1475 .

. دیوگب
. دیوگن ریبکت  هدشن  مامت  ماما  ریبکت  ات  هک  تسا  نآ  طایتحا  هکلب  دیوگب . ماما  زا  شیپ  ار  مارحالا  ةریبکت  دیابن  مومأم  هلأسم 1476 .

مالـس ماما  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دـیوگیم ، مالـس  تقو  هچ  دـنادب  ای  دونـشب ، ار  ماـما  مالـس  مومأـم  رگا  هلأسم 1477 .
. دهد مالس  ماما  اب  هرابود  تسین  مزال  و  تسا ، حیحص  شزامن  دهد ، مالس  ماما  زا  شیپ  ًاوهس  ای  ًادمع  هچنانچ  و  دیوگن ،

ای دونـشب  ار  اهنآ  رگا  یلو  درادـن ، لاکـشا  دـیوگب  ماما  زا  شیپ  ار  زامن  رگید  ياهزیچ  مارحالا ، ةریبکت  زا  ریغ  مومأـم  رگا  هلأسم 1478 .
. دیوگن ماما  زا  شیپ  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دیوگیم ، تقو  هچ  ماما  دنادب 
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ماما زا  دعب  یمک  ای  ماما  اب  ار  دوجـس  عوکر و  دننام  نآ ، رگید  ياهراک  دوشیم ، هدناوخ  زامن  رد  هچنآ  زا  ریغ  دـیاب  مومأم  هلأسم 1479 .

و تسا ، حیحـص  شتعامج  زامن و  یلو  هدرک ، تیـصعم  هچ  رگا  دهد ، ماجنا  ماما  زا  دعب  یتدم  ای  ماما  زا  شیپ  ًادـمع  رگا  و  دروآ ، اج  هب 
. دوشیم لطاب  شزامن  دنک ، عوکر  ماما  تئارق  ندشمامت  زا  لبق  ًادمع  رگا  یلب ، دناوخب . هرابود  دنک و  مامت  ار  زامن  هک  تسا  نآ  طایتحا 
و درادرب ، رـس  ماما  اب  ددرگرب و  عوکر  هب  دیاب  دشاب ، عوکر  رد  ماما  هچنانچ  درادرب ، عوکر  زا  رـس  ماما  زا  شیپ  ًاوهـس  رگا  هلأسم 1480 .

عوکر هب  هک  نآ  زا  شیپ  ددرگرب و  عوـکر  هب  رگا  یلو  دـنکیمن ، لـطاب  ار  زاـمن  تسا - نکر  هک  عوـکر - ندـش  داـیز  تروـص  نیا  رد 
. تسا لطاب  شزامن  درادرب ، رس  ماما  دسرب ،

، دتفیب قافتا  نیا  هدجس  ود  ره  رد  هچنانچ  و  ددرگرب ، هدجس  هب  دیاب  تسا ، هدجس  رد  ماما  دنیبب  درادرب و  رس  ًاهابتـشا  رگا  هلأسم 1481 .
. دوشیمن لطاب  زامن  تسا  نکر  هک  هدجس  ود  ندش  دایز  يارب 

، درادرب رس  ماما  هدیسرن  هدجس  هب  زونه  و  ددرگرب ، هدجس  هب  هاگره  هتشادرب  هدجس  زا  رـس  ماما  زا  شیپ  ًاهابتـشا  هک  یـسک  هلأسم 1482 .
. تسا لطاب  زامن  دتفیب ، قافتا  نیا  هدجس  ود  ره  رد  رگا  یلو  تسا ، حیحص  شزامن 

شزامن دورن ، هدجس  ای  عوکر  هب  دسریمن ، ماما  هب  هکنیا  لایخ  هب  ای  ًاوهـس  و  درادرب ، هدجـس  ای  عوکر  زا  رـس  ًاهابتـشا  رگا  هلأسم 1483 .
. تسا حیحص 

اب هک  نیا  دصق  هب  تسا ، ماما  لوا  هدجس  هک  نیا  لایخ  هب  هچنانچ  تسا ، هدجس  رد  ماما  دنیبب  درادرب و  هدجـس  زا  رـس  رگا  هلأسم 1484 .
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ماما مود  هدجس  هک  نیا  لایخ  هب  رگا  و  دوشیم ، باسح  وا  مود  هدجس  هدوب ، ماما  مود  هدجس  دمهفب  و  دور ، هدجـس  هب  دنک  هدجـس  ماما 
، دور هدجس  هب  ماما  اب  هرابود  و  دنک ، مامت  دنک  هدجس  ماما  اب  هک  نیا  دصق  هب  دیاب  هدوب ، ماما  لوا  هدجـس  دمهفب  و  دور ، هدجـس  هب  تسا 

. دناوخب هرابود  دنک و  مامت  تعامج  هب  ار  زامن  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تروص  ود  ره  رد 
رـس هچنانچ  دسریم ، ماما  تئارق  زا  يرادقم  هب  درادرب  رـس  رگا  هک  دشاب  يروط  و  دور ، عوکر  هب  ماما  زا  شیپ  ًاوهـس  رگا  هلأسم 1485 .

. تسا لطاب  شزامن  ددرگنرب ، ًادمع  رگا  و  تسا ، حیحص  شزامن  دور ، عوکر  هب  ماما  اب  درادرب و 
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هک یتروص  رد  دـسریمن ، ماما  تئارق  زا  يزیچ  هب  ددرگرب  رگا  هک  دـشاب  يروط  و  دور ، عوکر  هب  ماـما  زا  شیپ  ًاوهـس  رگا  هلأسم 1486 .
طایتحا دور ، عوکر  هب  ماما  اب  درادرب و  رس  دناوخب  زامن  ماما  اب  هک  نیا  دصق  هب  رگا  و  تسا ، حیحص  شزامن  دسرب ، وا  هب  ماما  ات  دنک  ربص 

. دروآ اج  هب  ار  نآ  هرابود  زامن ، ندرکمامت  زا  دعب  هک  تسا  نآ  بحتسم 
دصق هب  رگا  و  تسا ، حیحص  شزامن  دسرب ، وا  هب  ماما  ات  دنک  ربص  هک  یتروص  رد  دور ، هدجـس  هب  ماما  زا  شیپ  ًاوهـس  رگا  هلأسم 1487 .

هب ار  نآ  هرابود  زامن ، ندرکمامت  زا  دعب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دور ، هدجـس  هب  ماما  اب  و  درادرب ، رـس  دناوخب  زامن  ماما  اب  هک  نیا 
. دروآ اج 

دهشت ندناوخ  لوغشم  ًاهابتشا  درادن ، دهشت  هک  یتعکر  رد  ای  دناوخب ، تونق  ًاهابتـشا  درادن ، تونق  هک  یتعکر  رد  ماما  رگا  هلأسم 1488 .
ربص دیاب  هکلب  دتـسیاب ، ماما  نداتـسیا  زا  شیپ  ای  دور ، عوکر  هب  ماما  زا  شیپ  دناوتیمن  یلو  دناوخب ، ار  دهـشت  تونق و  دیابن  مومأم  دوش ،

. دناوخب وا  اب  ار  زامن  هیقب  و  دوش ، مامت  ماما  دهشت  تونق و  ات  دنک 

تسا بحتسم  تعامج  زامن  رد  هک  ییاهزیچ 

بحتـسم دشاب ، نز  کی  رگا  و  دتـسیاب ، رتبقع  يردـق  ماما  تسار  فرط  بجاو  طایتحا  ربانب  دـشاب ، درم  کی  مومأم  رگا  هلأسم 1489 .
درم و کی  ای  نز ، کی  درم و  کی  رگا  و  دشاب ، ماما  مدق  ای  وناز  يواسم  شاهدجـس  ياج  هک  دتـسیاب  يروط  ماما  تسار  فرط  رد  تسا 

تسا بحتسم  دنشاب ، نز  دنچ  ای  درم  دنچ  رگا  و  دنتـسیاب ، ماما  رـس  تشپ  یقاب  ماما و  تسار  فرط  درم  تسا  بحتـسم  دنـشاب ، نز  دنچ 
. دنتسیاب نادرم  رس  تشپ  نانز  و  ماما ، رس  تشپ  نادرم  دنشاب ، نز  دنچ  درم و  دنچ  رگا  و  دنتسیاب ، ماما  رس  تشپ 

. دتسیان نارگید  زا  رتولج  ماما  و  دنتسیاب ، رگیدکی  فیدر  هک  تسا  رتهب  دنشاب ، نز  ود  ره  مومأم  ماما و  رگا  هلأسم 1490 .
. دنتسیاب لوا  فص  رد  يوقت  لامک و  ملع و  لها  و  دتسیاب ، فص  طسو  رد  ماما  تسا  بحتسم  هلأسم 1491 .

نانآ هناش  و  دـشابن ، هلـصاف  دناهداتـسیا  فص  کی  رد  هک  یناسک  نیب  و  دـشاب ، مظنم  تعاـمج  ياـهفص  تسا  بحتـسم  هلأسم 1492 .
. دشاب رگیدکی  فیدر 

. دنزیخرب نیمومأم  ُةاَلَّصلا » ِتَماق  ْدَق   » نتفگ زا  دعب  تسا  بحتسم  هلأسم 1493 .
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ار دوجـس  عوکر و  تونق و  و  دـنک ، تیاعر  تسا  رتفیعـض  نارگید  زا  هک  ار  یمومأم  لاح  تعامج  ماـما  تسا  بحتـسم  هلأسم 1494 .
. دنلیام دناهدرک ، ادتقا  وا  هب  هک  یناسک  همه  دنادب  رگم  دهدن ، لوط 

هک دـنک  دـنلب  يردـق  هب  ار  دوخ  يادـص  دـناوخیم ، دـنلب  هک  ییاهرکذ  هروس و  دـمح و  رد  تعامج  ماـما  تسا  بحتـسم  هلأسم 1495 .
. دنکن دنلب  ار  ادص  هزادنا  زا  شیب  دیاب  یلو  دنونشب ، نارگید 

دهدب و لوط  هشیمه  ربارب  ود  ار  عوکر  تسا  بحتسم  دنک ، ادتقا  دهاوخیم  هدیسر و  هزات  یسک  دمهفب  عوکر  رد  ماما  رگا  هلأسم 1496 .
. تسا هدش  دراو  ادتقا  يارب  مه  يرگید  سک  دمهفب  هچ  رگا  دزیخرب ، دعب 
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تسا هورکم  تعامج  زامن  رد  هک  ییاهزیچ 

. دتسیاب اهنت  ناسنا  تسا  هورکم  دشاب ، اج  تعامج  ياهفص  رد  رگا  هلأسم 1497 .
. دونشب ماما  هک  دیوگب  يروط  ار  زامن  ياهرکذ  مومأم  تسا  هورکم  هلأسم 1498 .

ادتقا تسین  رفاسم  هک  یـسک  هب  اهزامن  نیا  رد  تسا  هورکم  دـناوخیم  تعکر  ود  ار  اشع  رـصع و  رهظ و  زامن  هک  يرفاسم  هلأسم 1499 .
. دیامن ادتقا  رفاسم  هب  اهزامن  نیا  رد  تسا  هورکم  تسین  رفاسم  هک  یسک  و  دنک ،

تایآ  زامن  * 
: دوشیم بجاو  زیچ  راهچ  هطساو  هب  دش ، دهاوخ  هتفگ  ًادعب  نآ  روتسد  هک  تایآ  زامن  هلأسم 1500 .

. دسرتن نآ  زا  مه  یسک  دوش و  هتفرگ  اهنآ  زا  یمک  رادقم  هچ  رگا  دیشروخ  هام و  نتفرگ  مود  لوا و 
. دسرتن مه  یسک  هچ  رگا  هلزلز  موس 

زین ینیمز  ثداوح  رد  و  دنسرتب ، مدرم  رتشیب  هک  یتروص  رد  ینامسآ  تایآ  زا  اهنیا ، دننام  خرس و  هایـس و  ياهداب  قرب و  دعر و  مراهچ 
. تسا زامن  ندناوخ  بجاو  طایتحا  دوشیم ، مدرم  رتشیب  سرت  بجوم  هک 
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کی اهنآ  زا  کی  ره  يارب  دیاب  ناسنا  دتفیب ، قافتا  یکی  زا  رتشیب  تسا  بجاو  اهنآ  يارب  تایآ  زامن  هک  ییاهزیچ  زا  رگا  هلأسم 1501 .

. دناوخب تایآ  زامن  ود  دیاب  دوشب ، مه  هلزلز  دریگب و  دیشروخ  رگا  اًلثم  دناوخب ، تایآ  زامن 
هبترم هس  اًـلثم  دـشاب ، هدـش  بجاو  وا  رب  زیچ  کـی  يارب  اـهنآ  همه  رگا  تسا ، بجاو  وا  رب  تاـیآ  زاـمن  دـنچ  هـک  یـسک  هلأسم 1502 .
اهنآ هعفد  مادک  يارب  هک  دنک  نیعم  تسین  مزال  دـناوخیم ، ار  اهنآ  ياضق  هک  یعقوم  تسا ، هدـناوخن  ار  اهنآ  زامن  هتفرگ و  دیـشروخ 
يارب رگا  یلو  دشاب ، هدش  بجاو  وا  رب  اهنیا  دـننام  خرـس و  هایـس و  ياهداب  قرب و  دـعر و  يارب  زامن  دـنچ  رگا  تسا  نینچمه  و  دـشاب ،

هک ار  یتایآ  زامن  دنک ، نیعم  تین  عقوم  رگا  دـشاب ، هدـش  بجاو  وا  رب  ییاهزامن  اهنیا  يات  ود  يارب  ای  هلزلز ، نتفرگهام و  نتفرگباتفآ ،
. تسا هدرک  لمع  طایتحا  اب  قفاوم  تسا  اهنآ  کی  مادک  يارب  دناوخیم 

تایآ زامن  دـیاب  رهـش  نامه  مدرم  طقف  دـتفیب ، قاـفتا  يرهـش  ره  رد  تسا ، بجاو  اـهنآ  يارب  تاـیآ  زاـمن  هک  ییاـهزیچ  هلأسم 1503 .
زامن دوش ، باسح  یکی  رهـش  نآ  اب  هک  دـشاب  کیدزن  يردـق  هب  اهنآ ، ناکم  رگا  یلو  تسین ، بجاو  رگید  ياهاج  مدرم  رب  دـنناوخب و 

. تسا بجاو  مه  اهنآ  رب  تایآ 
دزادنین ریخأت  يردق  هب  دیاب  و  دناوخب ، ار  تایآ  زامن  دناوتیم  ناسنا  دنکیم  نتفرگ  هب  عورـش  هام  ای  دیـشروخ  هک  یتقو  زا  هلأسم 1504 .

. دزادنین ریخأت  ندش  زاب  رد  عورش  زا  لبق  زا  هک  تسا  نآ  طوحا  هکلب  دوش  زاب  صرق  مامت  هک 
زامن نآ ، مامت  ندش  زاب  زا  دعب  و  دوش ، زاب  هام  ای  باتفآ  صرق  مامت  هک  دزادنیب  ریخأت  يردق  هب  ار  تایآ  زامن  ندناوخ  رگا  هلأسم 1505 .

. تسا ادا  نآ ، مامت  ندش  زاب  زا  لبق  و  دیامن ، اضق  تین  دیاب  دناوخب ،
نینچمه و  تسا ، ادا  دناوخیم  هک  يزامن  دـشاب ، زامن  تعکر  کی  ندـناوخ  هزادـنا  هب  هام  ای  دیـشروخ  نتفرگ  تدـم  رگا  هلأسم 1506 .

هدنام صرق  مامت  ندـش  زاب  هب  تعکر  کی  ندـناوخ  هزادـنا  هب  ات  دـناوخن ، ار  زامن  ناسنا  یلو  دـشاب  رتشیب  اهنآ  نتفرگ  تدـم  رگا  تسا 
ام دـصق  هب  و  دـنکن ، اضق  ادا و  تین  طایتحا  ربانب  دـشابن ، تعکر  کی  ندـناوخ  هزادـنا  هب  دیـشروخ  ای  هام  نتفرگ  تدـم  رگا  یلو  دـشاب ؛

. دروآ اج  هب  ار  زامن  همذلایف 
دیاب ناسنا  دتفایم ، قافتا  اهنیا  دننام  قرب و  دعر و  هلزلز و  هک  یعقوم  هلأسم 1507 .
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. تسا ادا  دناوخب  تقو  ره  و  تسا ، بجاو  وا  رب  رمع  رخآ  ات  هدرک و  تیصعم  دناوخن  رگا  و  دناوخب ، ار  تایآ  زامن  ًاروف 
دمهفب رگا  یلو  دـناوخب ، ار  تایآ  زامن  ياضق  دـیاب  هدوب ، هتفرگ  نآ  مامت  هک  دـمهفب  هام  ای  باـتفآ  ندـش  زاـب  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1508 .

. تسین بجاو  وا  رب  اضق  هدوب ، هتفرگ  نآ  زا  يرادقم 
و دناوخن ، تایآ  زامن  دنکن و  ادیپ  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  ناسنا  هچنانچ  تسا ، هتفرگ  هام  ای  دیـشروخ  هک  دنیوگب  ياهدع  رگا  هلأسم 1509 .

مه نآ  زا  يرادقم  رگا  هکلب  دناوخب ، تایآ  زامن  دیاب  دشاب ، هتفرگ  هام  ای  دیشروخ  مامت  هک  یتروص  رد  دناهتفگ ، تسار  دوش  مولعم  دعب 
دنیوگب تسین ، موـلعم  ناـنآ  ندوبلداـع  هک  رفن  ود  رگا  تسا  نینچمه  و  دـناوخب ؛ ار  تاـیآ  زاـمن  بحتـسم  طاـیتحا  رباـنب  دـشاب ، هتفرگ 

. دناهدوب لداع  هک  دوش  مولعم  دعب  هتفرگ ، هام  ای  دیشروخ 
هک دـنک  ادـیپ  ناـنیمطا  دـننادیم ، ار  هاـم  دیـشروخ و  نتفرگ  تقو  یملع ، هدـعاق  يور  زا  هک  یناـسک  هتفگ  هب  ناـسنا  رگا  هلأسم 1510 .

دشکیم و لوط  رادقم  نالف  دریگیم و  هام  ای  دیـشروخ  تقو  نالف  دنیوگب  رگا  زین  و  دناوخب ، ار  تایآ  زامن  دیاب  هتفرگ ، هام  ای  دیـشروخ 
ات ار  زامن  دیاب  دوشیم ، زاب  تعاس  نالف  باتفآ  دنیوگب  رگا  اًلثم  دیامن ، لمع  نانآ  فرح  هب  دیاب  دنک ، ادـیپ  نانیمطا  نانآ  هتفگ  هب  ناسنا 

. دزادنین ریخأت  تقونآ 
. دیامن اضق  هتشذگ ، تقو  رگا  و  دناوخب ، هرابود  دیاب  هدوب ، لطاب  هدناوخ  هک  یتایآ  زامن  دمهفب  رگا  هلأسم 1511 .

لوا ار  مادـک  ره  دراد ، تقو  زاـمن  ود  ره  يارب  هچناـنچ  دوش ، بجاو  ناـسنا  رب  مه  تاـیآ  زاـمن  هیموی  زاـمن  تقو  رد  رگا  هلأسم 1512 .
زامن لوا  دیاب  دشاب ، گنت  ود  ره  تقو  رگا  و  دناوخب ، ار  نآ  لوا ، دیاب  دـشاب ، گنت  ود  نآ  زا  یکی  تقو  رگا  و  درادـن ، لاکـشا  دـناوخب 

. دناوخب ار  هیموی 
مامت ار  نآ  دیاب  دشاب ، گنت  مه  هیموی  زامن  تقو  هچنانچ  تسا ، گنت  تایآ  زامن  تقو  هک  دـمهفب  هیموی  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1513 .

اج هب  ار  هیموی  زامن  دعب  تایآ ، زامن  لوا  و  دنکـشب ، ار  نآ  دیاب  دـشابن ، گنت  هیموی  زامن  تقو  رگا  دـناوخب و  ار  تایآ  زامن  دـعب  و  دـنک ،
. دروآ

و دوش ، هیموی  زامن  لوغـشم  و  دنک ، اهر  ار  تایآ  زامن  دیاب  تسا ، گنت  هیموی  زامن  تقو  هک  دمهفب  تایآ  زامن  نیب  رد  رگا  هلأسم 1514 .
. دناوخب هدرک  اهر  هک  اج  نامه  زا  ار  تایآ  زامن  هیقب  دنزب ، مه  هب  ار  زامن  هک  يراک  ماجنا  زا  شیپ  درک  مامت  ار  زامن  هک  نآ  زا  دعب 
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هب ار  نآ  بحتـسم  طایتحا  ربانب  ندشكاپ  زا  دعب  یلو  تسین ، بجاو  سافن  ای  ضیح  لاح  رد  اسفن  ضیاح و  رب  تایآ  زامن  هلأسم 1515 .

. دنک ادا  تین  ود  نیا  ریغ  رد  یلو  دنکن ، اضق  ادا و  تین  طایتحا  ربانب  دیشروخ  هام و  نتفرگ  رد  و  دروآ ، اج 

تایآ زامن  روتسد 

ریبـکت تین ، زا  دـعب  ناـسنا  هک  تسا  نیا  نآ  روتـسد  و  دراد ، عوـکر  جـنپ  تعکر  ره  رد  و  تسا ، تـعکر  ود  تاـیآ  زاـمن  هلأسم 1516 .
هب زاب  دناوخب ، هروس  کی  دمح و  کی  هرابود  درادرب ، عوکر  زا  رـس  دور و  عوکر  هب  دـناوخب و  مامت  هروس  کی  دـمح و  کی  و  دـیوگب ،
اج هب  لوا  تعکر  لـثم  مه  ار  مود  تعکر  و  دزیخرب ، دـیامن و  هدجـس  ود  مجنپ  عوکر  زا  ندـش  دـنلب  زا  دـعب  هبترم و  جـنپ  اـت  دور  عوکر 

. دهد مالس  دناوخب و  دهشت  و  دروآ ،
هیآ کی  دنک و  تمسق  جنپ  ار  هروس  کی  ياههیآ  دمح ، ندناوخ  ریبکت و  تین و  زا  دعب  ناسنا  تسا  نکمم  تایآ  زامن  رد  هلأسم 1517 .

هب دناوخب و  ار  هروس  نامه  زا  مود  تمسق  دناوخب ، دمح  هک  نیا  نودب  و  درادرب ، رس  دور و  عوکر  هب  دناوخب و  ار  نآ  زا  رتمک  ای  رتشیب  ای 
هب دیوگب و  میِحَّرلا » ِنمْحَّرلا  ِهللا  ِمِْسب   » دـیحوت هروس  دـصق  هب  اًلثم  دـیامن ، مامت  ار  هروس  مجنپ  عوکر  زا  شیپ  ات  روطنیمه  و  دور ، عوکر 

عوکر هب  زاب  دَمَّصلا » ُهللا  : » دیوگب دتـسیاب و  عوکر  زا  دـعب  دور و  عوکر  هب  هرابود  دَـحا » ُهللا  َوُه  ُْلق  : » دـیوگب دتـسیاب و  دـعب  دور ، عوکر 
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هب نآ  زا  دعب  و  دَحا » ًاوُفُک  َُهل  ْنُکی  َْملَو  : » دیوگب و  درادرب ، رس  مه  زاب  عوکر  هب  دورب  و  َْدلُوی » َْملَو  ِْدلی  َْمل  : » دیوگب و  دتـسیاب ، دعب  و  دور ،
دهشت مود ، هدجس  زا  دعب  و  دروآ ، اج  هب  لوا  تعکر  لثم  مه  ار  مود  تعکر  دنک و  هدجـس  ود  نتـشادربرس ، زا  دعب  و  دور ، مجنپ  عوکر 

. دهد مالس  و  دناوخب ،
جنپ ار  هروس  دناوخب و  دمح  کی  رگید  تعکر  رد  و  دناوخب ، هروس  دمح و  هبترم  جـنپ  تایآ ، زامن  زا  تعکر  کی  رد  رگا  هلأسم 1518 .

. درادن لاکشا  دنک ، تمسق 
رد تایآ  زامن  رد  یلو  دشابیم ، بحتسم  بجاو و  مه  تایآ  زامن  رد  تسا ، بحتسم  بجاو و  هیموی  زامن  رد  هک  ییاهزیچ  هلأسم 1519 .

. تسین دیعب  ةالَّصلا » : » هبترم هس  نتفگ  بابحتسا  دشاب  تعامج  هب  هک  یتروص 
دیوگ ریبکت  نآ ، زا  دعب  عوکر و  ره  زا  شیپ  زین  و  هَدِمَح » ْنَِمل  ُهللا  َعِمَس  ، » دیوگب مهد  مجنپ و  عوکر  زا  دعب  تسا  بحتسم  هلأسم 1520 .

ریبکت نتفگ  مهد  مجنپ و  عوکر  زا  دعب  یلو 
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. تسین بحتسم 
عوکر زا  شیپ  تونق  کی  طقف  رگا  و  دناوخب ، تونق  مهد  متشه و  مشـش و  مراهچ و  مود و  عوکر  زا  شیپ  تسا  بحتـسم  هلأسم 1521 .

. تسا یفاک  دناوخب ، مهد 
. تسا لطاب  زامن  دسرن ، ییاج  هب  شرکف  هدناوخ و  تعکر  دنچ  هک  دنک  کش  تایآ  زامن  رد  رگا  هلأسم 1522 .

لطاب زامن  دـسرن ، ییاج  هب  شرکف  مود و  تعکر  لوا  عوکر  رد  اـی  تسا ، لوا  تعکر  رخآ  عوکر  رد  هک  دـنک  کـش  رگا  هلأسم 1523 .
کـش هک  ار  یعوکر  دیاب  هدشن ، مخ  هدجـس  هب  نتفر  يارب  هچنانچ  عوکر ، جنپ  ای  هدرک  عوکر  راهچ  هک  دنک  کش  اًلثم  رگا  یلو  تسا ،

. دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هدش ، مخ  هدجس  هب  نتفر  يارب  رگا  و  دروآ ، اج  هب  هن ، ای  هدروآ  اج  هب  دراد 
. تسا لطاب  زامن  دوش ، دایز  ای  مک  ًاهابتشا  ای  ًادمع  رگا  هک  تسا  نکر  تایآ  زامن  ياهعوکر  زا  کی  ره  هلأسم 1524 .

نابرق  رطف و  دیع  زامن  * 
ماما هک  ام  نامز  رد  و  دوش ، هدناوخ  تعامج  هب  دیاب  تسا و  بجاو  مالسلاهیلع  ماما  روضح  نامز  رد  نابرق  رطف و  دیع  زامن  هلأسم 1525 .

ار نآ  تعامج  هب  هک  تسا  نیا  طایتحا  یلو  دناوخ ، يدارف  ای  تعامج  هب  ار  نآ  دوشیم  و  دـشابیم ، بحتـسم  تسا ، بیاغ  مالـسلاهیلع 
. دناوخب ًاءاجر 

. دشابیم رهظ  ات  دیع  زور  باتفآ  لوا  زا  نابرق  رطف و  دیع  زامن  تقو  هلأسم 1526 .
باتفآ ندش  دنلب  زا  دعب  تسا  بحتـسم  رطف  دیع  رد  و  دنناوخب ، باتفآ  ندش  دنلب  زا  دعب  ار  نابرق  دیع  زامن  تسا  بحتـسم  هلأسم 1527 .

. دنناوخب ار  دیع  زامن  دعب ، و  دنیامن ، ادج  ای  دنهدب  مه  ار  هرطف  تاکز  و  دننک ، راطفا 
زا دعب  و  دیوگب ، ریبکت  جنپ  دیاب  هروس ، دمح و  ندناوخ  زا  دعب  لوا  تعکر  رد  هک  تسا  تعکر  ود  نابرق  رطف و  دـیع  زامن  هلأسم 1528 .
رد و  دزیخرب ، دروآ و  اج  هب  هدجـس  ود  و  دور ، عوکر  هب  دـیوگب و  يرگید  ریبکت  مجنپ ، تونق  زا  دـعب  و  دـناوخب ، تونق  کـی  ریبکت ، ره 

هدجـس ود  عوکر ، زا  دعب  و  دور ، عوکر  هب  دیوگب و  ار  مجنپ  ریبکت  دناوخب و  تونق  ریبکت ، ره  زا  دعب  و  دیوگب ، ریبکت  راهچ  مود ، تعکر 
. دهد مالس  ار  زامن  دناوخب و  دهشت  دنک و 

250 ص : لئاسملا ، حیضوت 
: دنناوخب ار  اعد  نیا  تسا  رتهب  یلو  تسا ، یفاک  دنناوخب  يرکذ  اعد و  ره  نابرق  رطف و  دیع  زامن  تونق  رد  هلأسم 1529 .

ُهَْتلَعَج يذَّلا  ِمْوْیلا  اَذَه  ِّقَِحب  َُکلأْسا  ِةَرِفْغَْملاَو  يْوقَّتلا  َلْها  َو  ِۀَـمْحَّرلا  َو  ِْوفَْعلا  َلْها  َو  ِتورَبَْجلا  َو  ِدوُْجلا  َلْهاَو  ِۀَـمَظَْعلاَو  ِءایِْربِْکلا  َلْها  َّمُهّللا 
ریَخ ِّلُک  یف  ینَلِخُْدت  ْناَو  دَّمَُحم  ِلآَو  دَّمَُحم  یلَع  یّلَُـصت  ْنَأ  ًادیزَمَو  ًۀَمارَکَو  ًافَرَـشَو  ًارخُذ  هلآو  هیلع  هللا  یلـص  دَّمَحُِمل  َو  ًادیع  َنیِملْـسُْمِلل 
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َُکلأْـسا ّینإ  َّمُهّللا  ْمِهیَلَعَو  ِهیَلَع  َُکتاوَلَـص  دَّمَُحم  َلآَو  ًادَّمَُحم  ُْهنِم  َتْجَرْخا  ٍءُوـس  ِّلُـک  ْنِم  ینَجِرُْخت  ْنَأَو  دَّمَُحم  َلآَو  ًادَّمَُحم  ِهیف  َْتلَخْدأ 
َنُوصَلْخُْملا  َكُداَبِع  ُْهنِم  َذاَعَتْسا  اَّمِم  َِکب  ُذُوعَأَو  َنُوِحلاَّصلا  َكُداَبِع  ِِهب  ََکلأَس  ام  َریَخ 

هک تسا  نآ  رتهب  و  دنناوخب ، هبطخ  ود  نابرق  رطف و  دیع  زامن  زا  دعب  تسا  بحتـسم  مالـسلاهیلع ، ماما  ندوببیاغ  نامز  رد  هلأسم 1530 .
. دنیوگب ار  ینابرق  ماکحا  نابرق  دیع  هبطخ  رد  هرطف و  تاکز  ماکحا  رطف ، دیع  هبطخ  رد 

مود تـعکر  رد  و  هروس 91 ،»  » سمـش هروس  نآ  لوا  تعکر  رد  هک  تسا  رتهب  یلو  درادـن ، یـصوصخم  هروس  دـیع ، زامن  هلأسم 1531 .
ار هروس 91 »  » سمـش هروـس  مود ، تعکر  رد  و  هروس 87 ،»  » مسا حبـس  هروس  لوا ، تعکر  رد  اـی  دـنناوخب  ار  هروس 88 ،»  » هیـشاغ هروس 

. دنناوخب
. دوش هدناوخ  مارحلا  دجسم  رد  تسا  بحتسم  هکم  رد  یلو  دنناوخب ، ارحص  رد  ار  دیع  زامن  تسا  بحتسم  هلأسم 1532 .

. دنراذگب رس  رب  دیفس  همامع  و  دننک ، لسغ  زامن  زا  شیپ  و  دنورب ، دیع  زامن  هب  راقو  اب  هنهرب و  اپ  هدایپ و  تسا  بحتسم  هلأسم 1533 .
دیع زامن  هک  یـسک  و  دننک ، دنلب  ار  اهتسد  اهریبکت  نتفگ  لاح  رد  و  دننک ، هدجـس  نیمز  رب  دیع  زامن  رد  تسا  بحتـسم  هلأسم 1534 .

. دناوخب دنلب  ار  زامن  دناوخیم ، زامن  يدارف  ای  تسا  تعامج  ماما  رگا  دناوخیم ،
رـصع رهظ و  زامن  زا  دعب  هکلب  رطف ، دیع  زامن  زا  دعب  و  نآ ، حبـص  زامن  زا  دعب  و  رطف ، دـیع  بش  اشع  برغم و  زامن  زا  دـعب  هلأسم 1535 .

: دیوگب ار  اهریبکت  نیا  تسا  بحتسم  زین  دیع  زور 
251 ص : لئاسملا ، حیضوت 

اناَدَه اَم  یلَع  ُرَبْکا  ُهللا  ُدْمَْحلا ، ُرَبْکا و ِهللا  ُهللا  ُرَبْکا  ُهللاو  ُهللا  اَّلإ  ََهلا  َال  ُرَبْکا  ُهللا  ُرَبْکا  هللا 
زور حبـص  زامن  اهنآ  رخآ  و  دـیع ، زور  رهظ  زامن  اـهنآ  لوا  هک  زاـمن - هد  زا  دـعب  ناـبرق  دـیع  رد  ناـسنا  تسا  بحتـسم  هلأسم 1536 .

: دیوگب نآ  زا  دعب  و  دیوگب ، دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  ار  ییاهریبکت  تسا - مهدزاود 
اَنْالبا اَم  یلَع  ُدْمَْحلا ِهللا  َو  ِماْعنْألا  ِۀَمیَِهب  ْنِم  انَقَزَر  اَم  یلَع  ُرَبْکا  ُهللا 

زور حبص  زامن  اهنآ  رخآ  و  دیع ، زور  رهظ  زامن  اهنآ  لوا  هک  زامن - هدزناپ  زا  دعب  تسا  بحتـسم  دشاب ، ینم  رد  ار  نابرق  دیع  رگا  یلو 
. دیوگب ار  اهریبکت  نیا  تسا - هجحلا  يذ  مهدزیس 

. تسین ریپ  نز  يارب  طایتحا  نیا  یلو  دنک ، يراددوخ  دیع  زامن  هب  نتفر  زا  نز  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هلأسم 1537 .
. دناوخب شدوخ  ار  زامن  رگید  ياهزیچ  هروس ، دمح و  زا  ریغ  دیاب  مومأم  رگید ، ياهزامن  لثم  مه  دیع  زامن  رد  هلأسم 1538 .

اهریبکت و زا  هچنآ  دیاب  تفر ، عوکر  هب  ماما  هک  نآ  زا  دعب  هتفگ ، ار  اهریبکت  زا  يرادـقم  ماما  هک  دـسرب  یعقوم  مومأم  رگا  هلأسم 1539 .
. تسا یفاک  دیوگب  ُدْمَْحلا هللا »  » کی و  ِهللا » ناَْحبُس   » کی تونق  ره  رد  رگا  و  دیوگب ، شدوخ  هتفگن  ماما  اب  هک  ار  اهتونق 

رگا ًارـصتخم  ار  اهتونق  اهریبکت و  و  دنک ، ادتقا  دـناوتب  هچنانچ  تسا ، عوکر  رد  ماما  هک  دـسرب  یعقوم  دـیع  زامن  رد  رگا  هلأسم 1540 .
. دنکن ادتقا  عوکر  لاح  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  الا  و  درادن ، یلاکشا  دنک  ماما  عوکر  كرد  دیوگب و  دشاب  هللا » َناَْحبُس   » کی هب  هچ 

رگا زین  و  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  زامن  زا  دـعب  هک  تسا  نآ  طایتحا  دـنک ، شومارف  ار  دهـشت  ای  هدجـس  کی  دـیع  زامن  رد  رگا  هلأسم 1541 .
. دیامنب وهس  هدجس  ود  زامن  زا  دعب  دیاب  طایتحا  ربانب  دیآ ، شیپ  تسا  مزال  وهس  هدجس  نآ  يارب  هک  يراک 

زامن يارب  نتفرگریجا  * 
رد هک  وا  رگید  ياهتدابع  زامن و  يارب  دوشیم  ناسنا ، گرم  زا  دعب  هلأسم 1542 .

252 ص : لئاسملا ، حیضوت 
ماجنا ار  اهنآ  مه  دزم  نودب  یـسک  رگا  و  دروآ ، اج  هب  ار  اهنآ  هک  دنهد  دزم  وا  هب  ینعی  دننک ، ریجا  ار  يرگید  هدرواین ، اج  هب  یگدـنز 

. تسا حیحص  دهد 
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زا مالـسلا ، مهیلعهمئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ربق  ترایز  لـثم  یبحتـسم ، ياـهراک  زا  یـضعب  يارب  دـناوتیم  ناـسنا  هلأسم 1543 .
. دیامن هیده  ناگدنز  ای  ناگدرم  يارب  ار  نآ  باوث  و  دهد ، ماجنا  ار  یبحتسم  راک  دناوتیم  زین  و  دوش ، ریجا  ناگدنز  فرط 

هب لمع  ای  دنادب ، حیحـص  دیلقت  يور  زا  ار  زامن  لئاسم  ای  دشاب  دهتجم  ای  دیاب  هدش ، ریجا  تیم  ياضق  زامن  يارب  هک  یـسک  هلأسم 1544 .
. دنک طایتحا 

مناوخیم زامن  یسک  فرط  زا  دنک  تین  رگا  سپ  دنادب . ار  وا  مسا  تسین  مزال  و  دیامن ، نیعم  ار  تیم  تین ، عقوم  دیاب  ریجا  هلأسم 1545 .
. تسا یفاک  ماهدش  ریجا  وا  يارب  هک 

نآ باوث  دهد و  ماجنا  ار  یلمع  رگا  یلو  دروآ  اج  هب  هدوب ، رومأم  نآ  هب  تیم  هک  يرما  تعاطا  دصق  هب  ار  لمع  دیاب  ریجا  هلأسم 1546 .
. تسین یفاک  دنک ، هیده  وا  يارب  ار 

. دهدیم ماجنا  حیحص  روط  هب  ار  لمع  دنشاب  هتشاد  نانیمطا  هک  دننک  ریجا  ار  یسک  دیاب  هلأسم 1547 .
دیاب هداد ، ماجنا  لـطاب  اـی  هدرواـین  اـج  هب  ار  لـمع  هک  دـمهفب  رگا  هدرک ، ریجا  تیم  ياـهزامن  يارب  ار  يرگید  هک  یـسک  هلأسم 1548 .

. دریگب ریجا  هرابود 
ماهداد ماجنا  ار  لمع  دیوگب  ریجا  رگا  یلو  دریگب ؛ ریجا  هرابود  دـیاب  هن ، ای  هداد  ماجنا  ار  لمع  ریجا  هک  دـنک  کش  هاگ  ره  هلأسم 1549 .

. تسین مزال  ریجا  نتفرگ  هن ، ای  هدوب  حیحص  وا  لمع  هک  دنک  کش  رگا  و  تسین ، مزال  نتفرگریجا  هرابود  و  تسا ، یفاک 
تیم زامن  هچ  رگا  درک  ریجا  تیم  ياهزامن  يارب  دوشیمن  دناوخیم ، زامن  هتـسشن  ای  ممیت  اب  اًلثم  دراد و  رذع  هک  ار  یـسک  هلأسم 1550 .

. دشاب هدش  اضق  روطنامه 
لمع دوخ  فیلکت  هب  دـیاب  زامن ، ندناوخهتـسهآ  ندـناوخ و  دـنلب  رد  و  دوش ، ریجا  دـناوتیم  درم  يارب  نز  نز و  يارب  درم  هلأسم 1551 .

. دیامن
رـصع رهظ و  لثم  تسا ، مزال  بیترت  نآ  يادا  رد  هچنآ  رد  رگم  دوش ، هدـناوخ  بیترت  هب  تیم  ياهزامن  ياضق  تسین  مزال  هلأسم 1552 .

. زور کی 
253 ص : لئاسملا ، حیضوت 

، دننکن طرـش  وا  اب  رگا  و  دروآ ، اج  هب  روطنامه  دیاب  دهد  ماجنا  یـصوصخم  روط  هب  ار  لمع  هک  دـننک  طرـش  ریجا  اب  رگا  هلأسم 1553 .
طاـیتحا هب  هک  مادـک  ره  تیم  شدوـخ و  هفیظو  زا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  و  دـیامن ، راـتفر  دوـخ  فـیلکت  هـب  لـمع  نآ  رد  دـیاب 

هبترم هس  تسا ، هبترم  کی  وا  فیلکت  و  هدوب ، عبرا  تاحیبست  هبترم  هس  نتفگ  تیم ، هفیظو  رگا  اًـلثم  دـنک ، لـمع  نآ  هب  تسا  رتکـیدزن 
. دیوگب

لومعم هک  ار  زامن  تابحتـسم  زا  يرادقم  دیاب  دناوخب ، نآ  تابحتـسم  زا  رادقم  هچ  اب  ار  زامن  هک  دننکن  طرـش  ریجا  اب  رگا  هلأسم 1554 .
. دروآ اج  هب  تسا 

رگا یلو  دنک ، نیعم  ار  یتقو  اهنآ  زا  مادـک  ره  يارب  تسین  مزال  دـنک  ریجا  تیم  ياضق  زامن  يارب  ار  رفن  دـنچ  ناسنا  رگا  هلأسم 1555 .
تـشاذگ رارق  اهنآ  زا  یکی  اب  رگا  اًلثم  دیامن ، نیعم  ار  یتقو  اهنآ  مادک  ره  يارب  دیاب  دیامن ، تاعارم  ار  بیترت  دنک و  طایتحا  دـهاوخب 

عورـش هعفد  ره  رد  هک  ار  يزامن  دـیاب  زین  و  دـناوخب ، بش  ات  رهظ  زا  هک  دراذـگب  رارق  يرگید  اب  دـناوخب ، اضق  زامن  رهظ  اـت  حبـص  زا  هک 
هک دراذگب  رارق  اهنآ  اب  دیاب  نینچمه  و  رصع ، ای  رهظ  ای  دشاب  حبص  دناوخیم  هک  ار  يزامن  لوا  دراذگب ، رارق  اًلثم  دیامن ، نیعم  دنکیم 
رـس زا  ار  زورهنابـش  کی  زامن  دعب  هعفد  و  دننکن ، باسح  ار  نآ  دـنراذگب  صقان  رگا  و  دـننک ، مامت  ار  زورهنابـش  کی  زامن  هعفد ، ره  رد 

. دنیامن عورش 
يارب دـیاب  دریمب ، لاس  ندـشمامت  زا  شیپ  و  دـناوخب ، ار  تیم  ياهزامن  لاس  کی  تدـم  رد  اًـلثم  هک  دوش  ریجا  یـسک  رگا  هلأسم 1556 .
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ربانب دشاب ، هدرواین  اج  هب  دنهدیم  لامتحا  هک  ییاهزامن  يارب  نینچمه  و  دـنیامن ، ریجا  ار  يرگید  هدرواین ، اج  هب  دـننادیم  هک  ییاهزامن 
. دنریگب ریجا  بجاو  طایتحا 

، دشاب هتفرگ  ار  اهنآ  همه  ترجا  و  دریمب ، اهزامن  ندرکمامت  زا  شیپ  رگا  دناهدرک  ریجا  تیم  ياهزامن  يارب  هک  ار  یـسک  هلأسم 1557 .
دناوتیم هدننکهراجا  و  تسا ، حیحص  هراجا  هتشاد ، لمع  رب  تردق  رگا  دناوخب ، شدوخ  ار  اهزامن  مامت  هک  دنـشاب  هدرک  طرـش  هچنانچ 

رـسک و هراجالا  لام  زا  هداد  ماجنا  ریجا  هک  ار  يرادـقم  لثملاةرجا  و  دـیامن ، خـسف  ار  هراـجا  هک  نآ  اـی  دریگب  ار  هدـنامیقاب  لـثملا  ةرجا 
ای هتفرگ ، ار  هدنامیقاب  يامسملا  ةرجا  دناوتیم  و  تسا ، لطاب  ریجا  توف  دعب  هب  تبـسن  هراجا  هدوبن ، رداق  رگا  و  دیامن ، دادرتسا  ار  یقبام 

هراجا  هک  نآ 
254 ص : لئاسملا ، حیضوت 

اما دنریگب ، ریجا  ار  یـسک  وا  لام  زا  شاهثرو  دیاب  دنـشاب ، هدرکن  طرـش  رگا  و  دهدب ، ار  نآ  لثملاةرجا  و  دیامن ، خسف  ار  هتـشذگ  تدـم 
. تسین بجاو  يزیچ  وا  هثرو  رب  دشاب ، هتشادن  لام  رگا 

هلأسم رد  هچنآ  هب  هجوت  اب  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  اضق  زامن  مه  شدوخ  دریمب و  تیم  ياـهزامن  ندرکماـمت  زا  شیپ  ریجا  رگا  هلأسم 1558 .
هدرک تیـصو  هک  یتروص  رد  دـمآ ، دایز  يزیچ  رگا  دـنیامن و  ریجا  ار  يرگید  هدوب  ریجا  هک  ییاـهزامن  يارب  وا  لاـم  زا  دـش  هتفگ  شیپ 

راجیتسا فرـص  ار  وا  هکرت  هدنامیقاب  دنـشاب ، هدرک  هزاجا  ثلث  رب  دیاز  رد  ار  وا  تیـصو  مه  هثرو  و  دنیامن ، راجیتسا  زامن  وا  يارب  دشاب ،
. دنناسرب شزامن  فرصم  هب  ار  هدنامیقاب  ثلث  دندرکن ، هزاجا  هثرو  رگا  و  دنیامن ، وا  يارب  زامن 
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* هزور ماکحا  * 

هراشا

اهنآ حرـش  و  دـنکیم ، لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ  زا  برغم  ات  حبـص  ناذا  زا  ملاع  دـنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ناسنا  هک  تسا  نآ  هزور 
. دیامن يراددوخ  دوشیم  هتفگ  ًادعب 

تین * 

يارب هک  ردـقنیمه  هکلب  مریگیم ، هزور  ار  ادرف  دـیوگب : اًـلثم  اـی  دـنارذگب ، دوخ  بلق  زا  ار  هزور  تین  ناـسنا  تسین  مزـال  هلأسم 1559 .
دنک نیقی  هک  نآ  يارب  و  تسا ، یفاک  دـهدن  ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  برغم  ات  حبـص  ناذا  زا  ملاع  دـنوادخ  نامرف  ماـجنا 

دنکیم لطاب  ار  هزور  هک  يراک  ماجنا  زا  برغم ، زا  دعب  مه  يرادقم  حبـص و  ناذا  زا  شیپ  يرادقم  دـیاب  هدوب ، هزور  ار  تدـم  نیا  مامت 
. دیامن يراددوخ 

هزور تین  مه  هام  لوا  بش  هک  تسا  رتهب  و  دـنک ، تین  نآ ، يادرف  هزور  يارب  ناضمر  هاـم  زا  بش  ره  رد  دـناوتیم  ناـسنا  هلأسم 1560 .
. دیامنب ار  هام  همه 

256 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. حبص ناذا  ات  تسا  بش  لوا  زا  ناضمر  هام  هزور  تین  تقو  هلأسم 1561 .

نیا ات  رگا  هک  دـشاب  هدـنام  تقو  برغم  هب  ندرکتین ، هزادـنا  هب  هک  یعقوم  ات  تسا  بش  لوا  زا  یبحتـسم  هزور  تین  تقو  هلأسم 1562 .
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. تسا حیحص  وا  هزور  دنک ، یبحتسم  هزور  تین  و  دشاب ، هدادن  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  تقو 
حیحـص وا  هزور  دنک ، تین  دوش و  رادیب  رهظ  زا  شیپ  رگا  تسا ، هدیباوخ  هزور  تین  نودـب  حبـص  ناذا  زا  شیپ  هک  یـسک  هلأسم 1563 .

لثم قیـضم ، بجاو  رد  یلو  دیامن ، بجاو  هزور  تین  دناوتیمن  دوش ، رادیب  رهظزادعب  رگا  و  بحتـسم ، هچ  دشاب  بجاو  هزور  هچ  تسا ؛
. دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  مه  دعب  و  دنک ، مامت  ار  نآ  دیامنب و  هزور  تین  ًاءاجر  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  ناضمر  هام  هزور 

رذـن هزور  ای  اضق  هزور  هک  دـنک  تین  اًـلثم  دـیامن ، نیعم  ار  نآ  دـیاب  دریگب ، يرگید  هزور  ناـضمر  هزور  ریغ  دـهاوخب  رگا  هلأسم 1564 .
شنامز هک  ياهزور  یبحتـسم و  هزور  رد  نینچمه  و  مریگیم ، ناضمر  هام  هزور  هک  دـنک  تین  تسین  مزال  ناضمر  هام  رد  یلو  مریگیم ؛

، دـنک تین  ار  يرگید  هزور  دـیامن و  شومارف  ای  تسا  ناضمر  هام  دـنادن  رگا  ناـضمر  هاـم  هزور  رد  هکلب  تسین ، مزـال  نییعت  تسا  نیعم 
. دوشیم باسح  ناضمر  هام  هزور 

دـصق هک  ياهزور  هن  و  دوشیم ، باسح  ناضمر  هزور  هن  دنک ، ناضمر  ریغ  هزور  تین  ًادمع  تسا و  ناضمر  هام  دـنادب  رگا  هلأسم 1565 .
. تسا هدرک 

. تسا حیحص  وا  هزور  هدوب ، موس  ای  مود  دمهفب  دعب  دریگب ، هزور  هام  لوا  زور  تین  هب  اًلثم  رگا  هلأسم 1566 .
ار زور  نآ  هزور  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دیآ ، شوه  هب  زور  نیب  رد  و  دوش ، شوهیب  دنک و  تین  حبـص  ناذا  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1567 .

. دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  درکن  مامت  رگا  و  دیامن ، مامت 
هب ار  نآ  ياضق  دیاب  دنک و  كاسما  ًاطایتحا  دیآ ، شوه  هب  زور  نیب  رد  و  دوش ، تسم  دـنک و  تین  حبـص  ناذا  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1568 .

. دروآ اج 
. تسا حیحص  شاهزور  دوش ، رادیب  برغم  زا  دعب  و  دباوخب ، دنک و  تین  حبص  ناذا  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1569 .

257 ص : لئاسملا ، حیضوت 
دنکیم لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هچنانچ  دوش ، تفتلم  رهظ  زا  شیپ  تسا و  ناـضمر  هاـم  هک  دـنک  شومارف  اـی  دـنادن  رگا  هلأسم 1570 .

تفتلم رهظ  زا  دعب  ای  دشاب ، هداد  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  رگا  و  تسا ، حیحص  وا  هزور  دنک و  تین  دیاب  دشاب ، هدادن  ماجنا 
ناضمر زا  دعب  و  دـهدن ، ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  برغم  ات  دـیاب  یلو  دـشابیم ، لطاب  وا  هزور  تسا ، ناضمر  هام  هک  دوش 

. دیامن اضق  ار  هزور  نآ  مه 
غلاب رهظ  زا  شیپ  رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دریگب ، هزور  دـیاب  دوش ، غلاب  ناضمر  هام  حبـص  ناذا  زا  شیپ  هچب  رگا  هلأسم 1571 .

. دیامن مامت  دنک و  هزور  دصق  ار  زور  نآ  دشاب ، هدرواین  اج  هب  يرطفم  دوش و 
ای اضق  هزور  هک  یسک  یلو  درادن ، لاکشا  دریگب  یبحتـسم  هزور  رگا  هدش ، ریجا  یتیم  هزور  ندروآ  اج  هب  يارب  هک  یـسک  هلأسم 1572 .
زا شیپ  هک  یتروص  رد  دریگب ، بحتـسم  هزور  دـنک و  شومارف  هچنانچ  و  دریگب ، یبحتـسم  هزور  دـناوتیمن  دراد ، يرگید  بجاو  هزور 

، دوش تفتلم  رهظ  زا  دعب  رگا  و  دنادرگرب ، بجاو  هزور  هب  ار  دوخ  تین  دناوتیم  و  دروخیم ، مه  هب  وا  یبحتـسم  هزور  دیایب ، شدای  رهظ 
. دشاب حیحص  شاهزور  تسین  مولعم  دیایب ، شدای  برغم  زا  دعب  رگا  هکلب  تسا  لطاب  وا  هزور 

، دریگب هزور  ار  ینیعم  زور  هک  دشاب  هدرک  رذن  اًلثم  دشاب ، بجاو  ناسنا  رب  يرگید  نیعم  هزور  ناضمر  هام  هزور  زا  ریغ  رگا  هلأسم 1573 .
شیپ دنک و  شومارف  ای  تسا  بجاو  وا  رب  زور  نآ  هزور  هک  دنادن  رگا  و  تسا ، لطاب  شاهزور  دـنکن ، تین  حبـص  ناذا  ات  ًادـمع  هچنانچ 
لطاب هنرگ  حیحص و  وا  هزور  دنک ، تین  ریخأت  نودب  و  دشاب ، هدادن  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هچنانچ  دیایب ، شدای  رهظ  زا 

. دشابیم
هکلب درادن ، لاکـشا  دنکن ، تین  رهظ  ات  ًادـمع  هرافک  هزور  لثم  تسین ، نیعم  نآ  زور  تسا و  بجاو  هک  ياهزور  يارب  رگا  هلأسم 1574 .

دنکیم لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هچنانچ  هن ، ای  دریگب  هک  دشاب  هتـشاد  دیدرت  ای  دریگن ، هزور  هک  دـشاب  هتـشاد  میمـصت  تین  زا  شیپ  رگا 
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. تسا حیحص  وا  هزور  دنک ، تین  رهظ  زا  شیپ  دشاب و  هدادن  ماجنا 
، دـشاب هدادـن  ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  تقو  نآ  ات  دوش و  ناملـسم  رفاک  رهظ  زا  شیپ  ناـضمر ، هاـم  رد  رگا  هلأسم 1575 .

. دیامن هزور  تین  طایتحا  ربانب 
258 ص : لئاسملا ، حیضوت 

تقو نآ  ات  حبـص  ناذا  زا  هچ  رگا  دنک ، هزور  تین  هک  وا  رب  تسین  بجاو  دوش  بوخ  ناضمر  هام  رهظ  زا  شیپ  ضیرم  رگا  هلأسم 1576 .
. دشاب هدادن  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک 

، دریگب هزور  دـهاوخب  رگا  و  دریگب ، هزور  تسین  بجاو  ناضمر ، لوا  ای  تسا  نابعـش  رخآ  دراد  کش  ناـسنا  هک  ار  يزور  هلأسم 1577 .
ناضمر زا  هدوب ، ناضمر  دوش  مولعم  دـعب  هچنانچ  و  دـیامنب ، نآ  دـننام  اضق و  تین  طایتحا  رباـنب  و  دـنک ، ناـضمر  هزور  تین  دـناوتیمن 

. دوشیم باسح 
هزور نآ  دـننام  یبحتـسم و  هزور  اـی  اـضق  هزور  تین  هب  ناـضمر ، لوا  اـی  تسا  نابعـش  رخآ  دراد  کـش  هـک  ار  يزور  رگا  هلأسم 1578 .

. دنک ناضمر  هزور  تین  دیاب  تسا ، ناضمر  هام  هک  دمهفب  زور  نیب  رد  و  دریگب ،
لطاب ار  هزور  هک  دنک  دصق  ای  هن ، ای  دنک  لطاب  ار  دوخ  هزور  هک  دوش  ددرم  ناضمر  هزور  لثم  ینیعم ، بجاو  هزور  رد  رگا  هلأسم 1579 .

. دهدن ماجنا  دنکیم ، لطاب  ار  هزور  هک  مه  يراک  و  دیامن ، هبوت  هدرک  هک  يدصق  زا  هچ  رگا  دوشیم  لطاب  شاهزور  دنک ،
لطاـب ار  هزور  هک  يراـک  دـنک  دـصق  رگا  هراـفک  هزور  لـثم  تسین ، نیعم  نآ  تقو  هک  یبجاو  هزور  بحتـسم و  هزور  رد  هلأسم 1580 .

زا شیپ  ات  بحتـسم  رد  رهظ و  زا  شیپ  بجاو  هزور  رد  درواین و  اج  هب  هچنانچ  هن ، ای  دروآ  اج  هب  هک  دوش  ددرم  ای  دـهد ، ماجنا  دـنکیم 
. تسا حیحص  وا  هزور  دنک ، هزور  تین  هرابود  برغم 

دنکیم لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ  * 

هراشا

: دنکیم لطاب  ار  هزور  زیچ  هن  هلأسم 1581 .
. ندیماشآ ندروخ و  لوا 

. عامج مود 
. ءانمتسا موس 

. مالسلا مهیلع  ربمغیپ  نانیشناج  ربمغیپ و  لاعتم و  دنوادخ  هب  نتسبغورد  مراهچ 
. قلح هب  ظیلغ  رابغ  ندناسر  مجنپ 

. دنکیم لطاب  مه  ار  هزور  مزال  طایتحا  ربانب  و  تسا ، مارح  هک  بآ  رد  رس  مامت  ندرب  ورف  مشش -
259 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. حبص ناذا  ات  سافن  ضیح و  تبانج و  رب  ندنامیقاب  متفه 
. ناور ياهزیچ  اب  ندرکهلاما  متشه 

. دوشیم هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  دراوم  نیا  ماکحا  و  ندرکیق ، مهن 

ندیماشآ ندروخ و  . 1
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لثم دشاب ، لومعم  زیچ  نآ  ندـیماشآ  ندروخ و  هچ  دوشیم ، لطاب  وا  هزور  دـماشایب ، ای  دروخب  يزیچ  ًادـمع  رادهزور  رگا  هلأسم 1582 .
هرابود و  دروآ ، نوریب  ناهد  زا  ار  كاوسم  رگا  یتح  دایز ، ای  دشاب  مک  هچ  و  تخرد ، هریـش  كاخ و  لثم  دشابن ، لومعم  هچ  بآ ، نان و 

هک دورب  نیب  زا  يروط  هب  ناـهد  بآ  رد  كاوـسم  تبوـطر  رگا  هکلب  دوـشیم ، لـطاب  وا  هزور  درب ، ورف  ار  نآ  تبوـطر  دربـب و  ناـهد  هب 
. درب ورف  ار  نآ  دیابن  مزال  طایتحا  ربانب  تسا  یقاب  ناهد  رد  هک  دنادب  یلو  دوشن ، هتفگ  نآ  هب  جراخ  تبوطر 

، درب ورف  ًادمع  هچنانچ  و  دروآ ، نوریب  ناهد  زا  ار  همقل  دیاب  هدش ، حبص  دمهفب  تسا  ندروخاذغ  لوغـشم  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1583 .
. دوشیم بجاو  وا  رب  مه  هرافک  دش ، دهاوخ  هتفگ  ًادعب  هک  يروتسد  هب  و  تسا ، لطاب  شاهزور 

. دوشیمن لطاب  شاهزور  دماشایب ، ای  دروخب  يزیچ  ًاوهس  رادهزور  رگا  هلأسم 1584 .
دش و مزال  رگا  و  تسین ، اهلوپمآ  نیب  یقرف  و  دنک ، يراددوخ  لوپمآ  لامعتسا  زا  رادهزور  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هلأسم 1585 .

. دوشیمن لطاب  وا  هزور  درک ، قیرزت 
. دوشیم لطاب  شاهزور  دربب ، ورف  ًادمع  تسا  هدنام  نادند  يال  هک  ار  يزیچ  رادهزور  رگا  هلأسم 1586 .

يال هک  ییاذغ  دنادب  رگا  یلو  دنک ، لالخ  ار  دوخ  ياهنادند  ناذا  زا  شیپ  تسین  مزال  دریگب ، هزور  دهاوخیم  هک  یسک  هلأسم 1587 .
. دورن ورف  ای  دور  ورف  نآ  زا  يزیچ  هاوخ  دوشیم ؛ لطاب  شاهزور  دنکن ، لالخ  هچنانچ  دوریم ، ورف  زور  رد  هدنام  نادند 

. دنکیمن لطاب  ار  هزور  دشاب ، هدش  عمج  ناهد  رد  نآ  دننام  یشرت و  ندرکلایخ  هطساو  هب  هچ  رگا  ناهد ، بآ  ندرب  ورف  هلأسم 1588 .
، درادن لاکشا  هدیسرن  ناهد  ياضف  هب  ات  هنیس ، رس و  طالخا  ندرب  ورف  هلأسم 1589 .

260 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دربن ورف  ار  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوش ، ناهد  ياضف  لخاد  رگا  یلو 

بآ دنک  ادیپ  تاجن  ندرم  زا  هک  ياهزادنا  هب  تسا  بجاو  دریمب  یگنـشت  زا  دـسرتب  هک  دوش  هنـشت  يردـق  هب  رادهزور  رگا  هلأسم 1590 .
دنکیم لـطاب  ار  هزور  هک  يراـک  ندروآ  اـج  هب  زا  زور  هیقب  رد  دـیاب  دـشاب ، ناـضمر  هاـم  رگا  و  دوشیم ، لـطاب  وا  هزور  یلو  دـماشایب ،

. دیامن يراددوخ 
، دسرب قلح  هب  ًاقافتا  هچ  رگا  دسریمن ، قلح  هب  ًالومعم  هک  اهنیا  دننام  اذغ و  ندیـشچ  هدـنرپ و  ای  هچب  يارب  اذـغ  ندـیوج  هلأسم 1591 .

ياضق دیاب  دسرن و  قلح  هب  دنچ  ره  دوشیم  لطاب  شاهزور  دـسریم ، قلح  هب  هک  دـنادب  لوا  زا  ناسنا  رگا  یلو  دـنکیمن ؛ لطاب  ار  هزور 
. تسا بجاو  وا  رب  مه  هرافک  هدیسر ، قلح  هب  رگا  و  دریگب ، ار  نآ 

، درک لمحت  ار  نآ  دوشیمن  ًالومعم  هک  تسا  يردق  هب  وا  فعـض  رگا  یلو  دروخب  ار  هزور  فعـض ، يارب  دناوتیمن  ناسنا  هلأسم 1592 .
. درادن لاکشا  هزور  ندروخ 

عامج . 2

. دیاین نوریب  مه  ینم  و  دوش ، لخاد  هاگهنتخ  رادقم  هب  طقف  هچ  رگا  دنکیم ، لطاب  ار  هزور  عامج  هلأسم 1593 .
. دوشیمن لطاب  هزور  دیاین ، نوریب  مه  ینم  و  دوش ، لخاد  هاگهنتخ  رادقم  زا  رتمک  رگا  هلأسم 1594 .

هب ملع  اب  هتـشاد  لوخد  دـصق  رگا  و  تسین ، بجاو  وا  رب  هرافک  هن ، ای  هدـش  لخاد  هاـگهنتخ  هزادـنا  هب  هک  دـنک  کـش  رگا  هلأسم 1595 .
. تسا بجاو  نآ  ياضق  و  تسا ، لطاب  شاهزور  دیامن ، نآ  رد  کش  ای  هدشن  عقاو  لوخد  و  لوخد ، ندوب  رطفم 

لطاب وا  هزور  دشاب  جراخ  وا  رایتخا  زا  هک  يروط  هب  دنیامن  عامج  وا  اب  ای  دیامن ، عامج  تسا و  هزور  هک  دنک  شومارف  رگا  هلأسم 1596 .
، دوشن جراخ  رگا  و  دوش ، جراخ  عامج  لاح  زا  ًاروف  دـیاب  دوش ، راـتخم  نیب  رد  اـی  دـیایب ، شداـی  عاـمج  نیب  رد  هچناـنچ  یلو  دوشیمن ،

. دوشیم لطاب  شاهزور  دنک  عامج  سرت  زا  شدوخ  رگا  نینچمه  و  تسا ، لطاب  وا  هزور 
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ءانمتسا . 3

، دیآ نوریب  وا  زا  ینم  هک  دنک  يراک  دوخ  اب  ینعی  دنک ، ءانمتسا  رادهزور  رگا  هلأسم 1597 .
261 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دوشیم لطاب  شاهزور 
، دـیآ نوریب  وا  زا  ینم  راـیتخایب  هـک  دــنک  يراـک  رگا  یلو  تـسین  لـطاب  شاهزور  دــیآ ، نوریب  وا  زا  ینم  راـیتخایب  رگا  هلأسم 1598 .

. دوشیم لطاب  شاهزور 
طایتحا رباـنب  دـیآیم ، نوریب  وا  زا  ینم  باوخ ، رد  ینعی  دوشیم ، ملتحم  دـباوخب  زور  رد  رگا  هک  دـنادب  رادهزور  هاـگ  ره  هلأسم 1599 .

. دوشیمن لطاب  شاهزور  دباوخب  رگا  یلو  دباوخن ، بحتسم 
. دنک يریگ  ولج  نآ  ندمآنوریب  زا  تسین  بجاو  دوش ، رادیب  باوخ  زا  ینم  ندمآنوریب  لاح  رد  رادهزور  رگا  هلأسم 1600 .

هب دنادب  هچ  رگا  دیامن  ءاربتـسا  دش ، هتفگ  هلأسم 73  رد  هک  يروتـسد  هب  و  دنک ، لوب  دناوتیم  هدـش ، ملتحم  هک  يرادهزور  هلأسم 1601 .
. دیآیم نوریب  يرجم  زا  ینم  هدنامیقاب  ندرکءاربتسا  ای  لوب  هطساو 

ینم لسغ  زا  دعب  دنکن ، لوب  لسغ  زا  شیپ  هک  یتروص  رد  هدنام و  يرجم  رد  ینم  دـنادب  رگا  هدـش ، ملتحم  هک  يرادهزور  هلأسم 1602 .
. دنک لوب  لسغ  زا  شیپ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دیآیم ، نوریب  وا  زا 

ندـمآنوریب دـصق  هب  هک  یتروص  رد  دوشیم ، لطاب  شاهزور  دروآ  نوریب  دوخ  زا  ینم  ًادـمع  رگا  هک  دـنادیم  هک  یـسک  هلأسم 1603 .
ینم رگا  و  دیاین ، نوریب  وا  زا  ینم  هچ  رگا  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  ياضق  دیاب  و  دوشیم ، لطاب  شاهزور  دـنک ، یخوش  يزاب و  یـسک  اب  ینم 

لطاب ار  هزور  هچنآ  زا  زور  هیقب  رد  دـیاب  ناضمر  هام  رد  تروص  ود  ره  رد  و  دوشیم ، مزال  وا  رب  زین  هراـفک  اـضق  رب  هوـالع  دـیآ ، نوریب 
. دیامن يراددوخ  دنکیم 

جراخ وا  زا  ینم  هک  دراد  نانیمطا  هچناـنچ  دـنک ، یخوش  يزاـب و  یـسک  اـب  ینم  ندـمآنوریب  دـصق  نودـب  رادهزور  رگا  هلأسم 1604 .
شاهزور دیآ ، نوریب  وا  زا  ینم  هک  یتروص  رد  درادن ، نانیمطا  رگا  یلو  تسا ، حیحـص  وا  هزور  دیآ  نوریب  ینم  ًاقافتا  هچ  رگا  دوشیمن ،

. تسا لطاب 
هلآو  هیلع  هللا  یلص  ربمغیپ  ادخ و  هب  نتسبغورد  . 4

غورد تبـسن  ًادمع  مالـسلا  مهیلع  همئا  ناربمغیپ و  ادخ و  هب  اهنیا  دـننام  هراشا و  هب  ای  نتـشون  هب  ای  نتفگ  هب  رادهزور  رگا  هلأسم 1605 .
هبوت  ای  متفگ  غورد  دیوگب  ًاروف  هچ  رگا  دهدب ،

262 ص : لئاسملا ، حیضوت 
نیمه مه  هتشذگ  ناربمغیپ  نانیـشناج  هب  مالـسلااهیلع و  ءارهز  ترـضح  هب  غورد  تبـسن  بجاو  طایتحا  ربانب  و  تسا ؛ لطاب  وا  هزور  دنک 

. دراد ار  مکح 
، هتفگ ار  ربخ  نآ  هک  یسک  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دنک ، لقن  غورد  ای  تسا  تسار  دنادیمن  هک  ار  يربخ  دهاوخب  رگا  هلأسم 1606 .

. دیامن لقن  هدش  هتشون  نآ  رد  ربخ  نآ  هک  یباتک  زا  ای 
لطاـب شاهزور  هدوب ، غورد  دـمهفب  دـعب  دـنک و  لـقن  ربمغیپ  اـی  ادـخ  لوق  زا  تسا  تسار  هک  نیا  داـقتعا  هب  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 1607 .

. دوشیمن
و دهد ، تبـسن  نانآ  هب  تسا  غورد  دنادیم  هک  ار  يزیچ  دنکیم و  لطاب  ار  هزور  ربمغیپ  ادـخ و  هب  نتـسبغورد  دـنادب  رگا  هلأسم 1608 .

دنکیم لـطاب  ار  هزور  هچنآ  زا  برغم  اـت  دـیاب  ناـضمر  هاـم  رد  و  تسا ، لـطاب  شاهزور  هدوـب ، تسار  هـتفگ  هـک  ار  هـچنآ  دـمهفب  ًادـعب 
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. دوشیمن بجاو  وا  رب  هرافک  یلو  دنک ، يراددوخ 
شاهزور دهد ، تبـسن  ربمغیپ  نانیـشناج  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ادـخ و  هب  ًادـمع  هتخاس  يرگید  هک  ار  یغورد  رگا  هلأسم 1609 .

. درادن لاکشا  دنک ، لقن  هتخاس  ار  غورد  نآ  هک  یسک  لوق  زا  رگا  یلو  دوشیم ؛ لطاب 
دیوگب دـیاب  باوج  رد  هک  ییاج  وا  دـناهدومرف و  یبلطم  نینچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ایآ  هک  دنـسرپب  رادهزور  زا  رگا  هلأسم 1610 .

. دوشیم لطاب  شاهزور  هن ، دیوگب  ًادمع  یلب  دیوگب  دیاب  هک  ییاج  ای  یلب ، دیوگب  ًادمع  هن ،
هب ار  یغورد  بش  رد  ای  متفگ ، غورد  دیوگب  دعب  دیوگب ، ار  یتسار  فرح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ای  ادـخ  لوق  زا  رگا  هلأسم 1611 .

. دوشیم لطاب  شاهزور  تسا ، تسار  متفگ  بشید  هچنآ  دیوگب  دشابیم  هزور  هک  نآ ، يادرف  دهد و  تبسن  نانآ 

قلح هب  ظیلغ  رابغ  ندناسر  . 5

رابغ ای  درآ ، اًلثم  تسا  لالح  نآ  ندروخ  هک  دـشاب  يزیچ  رابغ  هچ  دـنکیم ؛ لـطاب  ار  هزور  قلح  هب  ظـیلغ  راـبغ  ندـناسر  هلأسم 1612 .
. دناسرن قلح  هب  تسین  ظیلغ  هک  مه  ار  يرابغ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  و  كاخ ، لثم  تسا ، مارح  نآ  ندروخ  هک  دشاب  يزیچ 

263 ص : لئاسملا ، حیضوت 
لطاب شاهزور  دسرب ، قلح  هب  دنکن و  تبظاوم  تسا ، هجوتم  هک  نیا  اب  ناسنا  و  دوش ، ادـیپ  یظیلغ  رابغ  داب ، هطـساو  هب  رگا  هلأسم 1613 .

. دوشیم
. دناسرن قلح  هب  مه  ار  اهنیا  دننام  وکابنت و  راگیس و  دود  رادهزور  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 1614 .

، دـسریمن قلح  هب  هک  هتـشاد  نانیمطا  هچنانچ  دوش ، قلح  لخاد  اهنیا  دـننام  دود و  ای  راخب  ای  رابغ  دـنکن و  تبظاوم  رگا  هلأسم 1615 .
. تسا حیحص  شاهزور 

، دوشیمن لطاب  شاهزور  دسرب ، وا  قلح  هب  نآ  دننام  رابغ و  رایتخایب  ای  دنکن  تبظاوم  تسا و  هزور  هک  دـنک  شومارف  رگا  هلأسم 1616 .
. دروآ نوریب  ار  نآ  دیاب  تسا  نکمم  هچنانچ  و 

بآ رد  رس  ندرب  ورف  . 6

شاهزور بجاو  طایتحا  ربانب  دـشاب ، نوریب  بآ  زا  وا  ندـب  یقاب  هچ  رگا  درب ، ورف  بآ  رد  ار  رـس  ماـمت  ًادـمع  رادهزور  رگا  هلأسم 1617 .
. دوشیمن لطاب  هزور  دشاب ، نوریب  رس  زا  يرادقم  دریگب و  بآ  ار  ندب  مامت  رگا  یلو  دوشیم ، لطاب 

، دـشابن بآ  ریز  رـس  ماـمت  تقو  چـیه  هک  درب  ورف  بآ  رد  رگید  هعفد  ار  نآ  رگید  فصن  و  هعفد ، کـی  ار  رـس  فصن  رگا  هلأسم 1618 .
. دوشیمن لطاب  شاهزور 

شاهزور بجاو  طایتحا  ربانب  هن ، ای  تفر  بآ  ریز  رـس  مامت  هک  درک  کش  دربب و  ورف  بآ  ریز  ار  رـس  هک  تشاد  دـصق  رگا  هلأسم 1619 .
. تسا لطاب 

. دوشیم لطاب  هزور  دنامب ، نوریب  اهوم  زا  يرادقم  یلو  دورب  بآ  ریز  رس  مامت  رگا  هلأسم 1620 .
رد ار  رـس  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکنانچ  دوشیم ، لـطاب  هزور  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  درب  ورف  بـالگ  رد  ار  رـس  رگا  هلأسم 1621 .

. درادن لاکشا  تسا  ناور  هک  رگید  ياهزیچ  رد  یلو  دربن  ورف  مه  رگید  فاضم  ياهبآ 
، درب ورف  بآ  رد  ار  رس  تسا و  هزور  هک  دنک  شومارف  ای  دریگب  بآ  ار  وا  رـس  مامت  دتفیب و  بآ  رد  رایتخایب  رادهزور  رگا  هلأسم 1622 .

. دوشیمن لطاب  شاهزور 
دزادنیب و بآ  رد  ار  دوخ  دریگیمن ، ار  وا  رس  بآ  هک  نیا  هب  نانیمطا  اب  رگا  هلأسم 1623 .
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264 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. درادن لاکشا  شاهزور  دریگب ، ار  وا  رس  مامت  بآ 

ریز رد  هچنانچ  درب ، ورف  بآ  رد  ار  وا  رـس  روز  هب  يرگید  ای  درب ، ورف  بآ  رد  ار  رـس  تسا و  هزور  هک  دـنک  شومارف  رگا  هلأسم 1624 .
طایتحا ربانب  درواین  نوریب  هچنانچ  و  دروآ ، نوریب  ار  رـس  ًاروف  دـیاب  درادرب ، ار  دوخ  تسد  سک  نآ  ای  تسا  هزور  هک  دـیایب  شداـی  بآ 

. دوشیم لطاب  شاهزور  بجاو 
. تسا حیحص  وا  لسغ  هزور و  درب ، ورف  بآ  رد  ار  رس  لسغ  تین  هب  تسا و  هزور  هک  دنک  شومارف  رگا  هلأسم 1625 .

بجاو ناضمر  هزور  لـثم  وا  هزور  هچناـنچ  درب ، ورف  بآ  رد  ار  رـس  ندرکلـسغ  يارب  ًادـمع  تسا و  هزور  هک  دـنادب  رگا  هلأسم 1626 .
درادن و ینیعم  تقو  هرافک ، هزور  لثم  هک  دشاب  یبجاو  هزور  ای  دشاب  بحتـسم  هزور  رگا  و  تسا ، لطاب  ود  ره  لسغ  هزور و  دشاب ، نیعم 

. دشابیم لطاب  هزور  و  حیحص ، لسغ  دشابن ، بجاو  نآ  ندرکمامت 
شاهزور دشاب ، بجاو  وا  ندادتاجن  هچ  رگا  درب  ورف  بآ  رد  ار  رـس  دهد ، تاجن  ندشقرغ  زا  ار  یـسک  هک  نآ  يارب  رگا  هلأسم 1627 .

. دوشیم لطاب 

حبص ناذا  ات  سافن  ضیح و  تبانج و  رب  ندنامیقاب  . 7

ياضق ناضمر و  هام  هزور  رد  دـیامنن  ممیت  ًادـمع  تسا  ممیت  وا  هفیظو  رگا  ای  دـنکن ، لسغ  حبـص  ناذا  ات  ًادـمع  بنج  رگا  هلأسم 1628 .
. حبص ات  تسا  تبانج  رب  ندنامنیقاب  طوحا  ود ، نیا  ریغ  رد  و  تسا ، لطاب  شاهزور  نآ ،

دراذگن يرگید  هک  نآ  لثم  دـشابن ، دـمع  يور  زا  یلو  دـیامنن ، مه  ممیت  دـنکن و  لسغ  حبـص  ناذا  ات  ناضمر  هام  رد  رگا  هلأسم 1629 .
. تسا حیحص  شاهزور  دنک ، ممیت  لسغ و 

، دوش گنت  تقو  ات  دنکن  لسغ  ًادمع  هچنانچ  دریگب ، ار  نآ  ياضق  ای  ناضمر  هام  هزور  دهاوخیم  تسا و  بنج  هک  یسک  هلأسم 1630 .
. تسا لطاب  هزور  عسوم ، ياضق  رد  دروآ و  اجهب  ار  نآ  مه  دعب  دریگب و  هزور  دنک و  ممیت  هک  تسا  نآ  طوحا  و  هدرک ، تیصعم 

ص264 لئاسملا ؛  حیضوت 
رگا و  دیامن ، اضق  ار  زور  نآ  هزور  دیاب  دـیایب ، شدای  زور  کی  زا  دـعب  دـنک و  شومارف  ار  لسغ  ناضمر  هام  رد  بنج  رگا  هلأسم 1631 .

ای هدوب  بنج  زور  هس  دنادیمن  رگا  اًلثم  دیامن ، اضق  هدوب  بنج  دراد  نیقی  هک  ار  يزور  دنچ  ره  هزور  دیاب  دیایب ، شدای  زور  دنچ  زا  دـعب 
راهچ

265 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دنک اضق  ار  زور  هس  هزور  دیاب  زور ،

، تسا لطاب  شاهزور  دنک ، بنج  ار  دوخ  رگا  درادن ، تقو  ممیت  لسغ و  زا  مادکچیه  يارب  ناضمر  هام  بش  رد  هک  یـسک  هلأسم 1632 .
ممیت تسا  بجاو  یلو  هدرک  تیصعم  دنک  بنج  ار  دوخ  هچنانچ  دراد ، تقو  ممیت  يارب  رگا  یلو  دوشیم ، بجاو  وا  رب  هرافک  اضق و  و 

. تسا حیحص  شاهزور  و  دیامن ،
هچ هدرک و  وجتـسج  هچ  هدوب ؛ گنت  تقو  دمهفب  دـعب  دـیامن و  بنج  ار  دوخ  دراد و  تقو  لسغ  يارب  هک  دـنک  نامگ  رگا  هلأسم 1633 .

. تسا حیحص  شاهزور  و  دریگب ، هزور  ممیت  اب  تسا  بجاو  هدرکن ،
ندرکلسغ زا  شیپ  دیابن  دوشیمن ، رادـیب  حبـص  ات  دـباوخب  رگا  هک  دـنادیم  تسا و  بنج  ناضمر  هام  بش  رد  هک  یـسک  هلأسم 1634 .

. دوشیم بجاو  وا  رب  هرافک  اضق و  و  تسا ، لطاب  شاهزور  دوشن ، رادیب  حبص  ات  دباوخب و  هچنانچ  و  دباوخب ،
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رگا و  دباوخب ، لسغ  زا  شیپ  دیابن  بجاو  طایتحا  ربانب  درادن ، حبـص  ناذا  زا  لبق  ندشرادیب  هب  نانیمطا  تداع و  رگا  بنج  هلأسم 1635 .
. دهدب زین  هرافک  و  دریگب ، ار  هزور  ياضق  دیاب  هک  دراد  ار  حبص  ات  تبانج  اب  يدمع  ندنامیقاب  مکح  مود  ای  دشاب  لوا  باوخ  دباوخب ؛

اب تسا  زیاج  دراد ، ار  حبـص  ناذا  زا  شیپ  ندـشرادیب  هب  نانیمطا  تداع و  رگا  تسا ، بنج  ناضمر  هام  بش  رد  هک  یـسک  هلأسم 1636 .
. تسا حیحص  شاهزور  دنامب ، باوخ  حبص  ات  ًاقافتا  تروص  نیا  رد  هچنانچ  و  دباوخب ، دنک  لسغ  ندش  رادیب  زا  دعب  هک  نآ  هب  میمصت 

تلفغ هچنانچ  دوشیم ، رادـیب  حبـص  ناذا  زا  شیپ  دـباوخب  رگا  هک  دـنادیم  تسا و  بنج  ناضمر  هام  بش  رد  هک  یـسک  هلأسم 1637 .
، دـشاب وا  لوا  باوخ  رگا  دـنامب ، باوخ  حبـص  ناذا  ات  دـباوخب و  هک  یتروص  رد  دـنک ، لـسغ  دـیاب  ندـشرادیب  زا  دـعب  هک  دـشاب  هتـشاد 

. دوشیم بجاو  وا  رب  اضق  طقف  موس ، مود و  باوخ  رد  و  هرافک ، هن  دراد و  اضق  هن  تسا ؛ حیحص  شاهزور 
دهاوخن هچنانچ  دوشیم ، رادیب  حبـص  ناذا  زا  شیپ  دباوخب  رگا  هک  دـنادیم  تسا و  بنج  ناضمر  هام  بش  رد  هک  یـسک  هلأسم 1638 .

. تسا لطاب  شاهزور  دوشن ، رادیب  دباوخب و  هک  یتروص  رد  هن ، ای  دنک  لسغ  هک  دشاب  هتشاد  دیدرت  ای  دنک ، لسغ  ندشرادیب  زا  دعب 
هرابود  رگا  هک  دنادب  و  دوش ، رادیب  دباوخب و  ناضمر  هام  بش  رد  بنج  رگا  هلأسم 1639 .

266 ص : لئاسملا ، حیضوت 
ناذا ات  دباوخب و  هرابود  هچنانچ  دنک ، لسغ  ندشرادیب  زا  دعب  هک  دشاب  هتشاد  مه  میمـصت  و  دوشیم ، رادیب  حبـص  ناذا  زا  شیپ  دباوخب 
رادیب حبـص  ناذا  ات  دباوخب و  موس  هبترم  يارب  دوش و  رادیب  مود  باوخ  زا  رگا  نینچمه  و  دـنک ، اضق  ار  زور  نآ  هزور  دـیاب  دوشن ، رادـیب 

. دوشیم بجاو  وا  رب  مه  هرافک  مزال  طایتحا  ربانب  و  دوشیم ، بجاو  وا  رب  زور  نآ  هزور  ياضق  دوشن ،
هرابود ندش  رادیب  زا  دـعب  رگا  سپ  دـنک . باسح  لوا  باوخ  دـیاب  هدـش ، ملتحم  نآ  رد  هک  ار  یباوخ  بجاو  طایتحا  ربانب  هلأسم 1640 .
باوخ ناذا  ات  هچنانچ  دنک ، لسغ  ندشرادیب  زا  دعب  هک  دشاب  هتـشاد  مه  میمـصت  دشاب و  هتـشاد  ندشرادیب  هب  تداع  ای  دنادب  دـباوخب و 

میمـصت دشاب و  هتـشاد  ندشرادیب  هب  تداع  ای  دنادب  دوش و  رادیب  هرابود  رگا  و  دریگب ، ار  زور  نآ  ياضق  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دـنامب 
ربانب و  دریگب ، ار  زور  نآ  ياضق  دیاب  دنامب ، باوخ  ناذا  ات  دباوخب و  مه  زاب  هک  یتروص  رد  دنک  لسغ  ندشرادیب  زا  دعب  هک  دشاب  هتشاد 

. دهدب مه  هرافک  دکؤم  بحتسم  طایتحا 
. دنک لسغ  ًاروف  تسین  بجاو  دوش ، ملتحم  زور  رد  رادهزور ، رگا  هلأسم 1641 .

شاهزور هدش ، ملتحم  ناذا  زا  شیپ  دنادب  هچ  رگا  هدش ، ملتحم  دنیبب  دوش و  رادیب  حبص  ناذا  زا  دعب  ناضمر  هام  رد  هاگ  ره  هلأسم 1642 .
. تسا حیحص 

رگا دشابن ، دمع  يور  زا  هچ  رگا  دـنامب ، بنج  حبـص  ناذا  ات  هاگره  دریگب ، ار  ناضمر  هزور  ياضق  دـهاوخیم  هک  یـسک  هلأسم 1643 .
هام زا  دعب  نآ  ضوع  زور و  نآ  هزور  نتفرگ  بجاو ، طایتحا  دـشاب ، گنت  تقو  رگا  و  تسا ، لطاب  وا  هزور  دـشاب ، هتـشاد  تعـسو  تقو 

. تسا كرابم 
دنادب و  تسا ، هدش  ملتحم  دنیبب  دوش و  رادیب  حبـص  ناذا  زا  دـعب  رگا  دریگب ، ار  ناضمر  هزور  ياضق  دـهاوخیم  هک  یـسک  هلأسم 1644 .

هب مه  زور  جـنپ  و  دراد ، ناضمر  ياـضق  هزور  زور  جـنپ  اًـلثم  تسا ، گـنت  هزور  ياـضق  تقو  هچناـنچ  تسا ، هدـش  ملتحم  ناذا  زا  شیپ 
تقو رگا  و  دروآ ، اـج  هب  ار  نآ  ضوـع  مه  ناـضمر  زا  دـعب  و  دریگب ، هزور  ار  زور  نآ  دـیاب  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  تسا ، هدـنام  ناـضمر 

. تسا لطاب  شاهزور  تسین ، گنت  هزور  ياضق 
نآ تقو  هچنانچ  دشاب ، دـمع  يور  زا  ولو  دـنامب  بنج  حبـص  ناذا  ات  نآ  ياضق  ناضمر و  هزور  ریغ  بجاو  هزور  رد  رگا  هلأسم 1645 .

ار زور  نآ  هک  هدرک  رذن  اًلثم  تسا ، نیعم  زور 
267 ص : لئاسملا ، حیضوت 

زور زور ، نآ  زا  ریغ  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  تسین ، نیعم  نآ  تقو  هرافک  هزور  لثم  رگا  و  تسا ، حیحـص  شاهزور  دریگب ، هزور 
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. دریگب هزور  ار  يرگید 
ممیت ًادـمع  تسا  ممیت  وا  هفیظو  رگا  ای  دـنکن ، لسغ  ًادـمع  دوش و  كاـپ  ساـفن  اـی  ضیح  زا  حبـص  ناذا  زا  شیپ  نز ، رگا  هلأسم 1646 .

. تسا لطاب  شاهزور  دنکن ،
یبجاو هزور  دهاوخب  هچنانچ  دشاب ، هتشادن  تقو  لسغ  يارب  و  دوش ، كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  حبص  ناذا  زا  شیپ  نز ، رگا  هلأسم 1647 .

دهاوخب رگا  و  دنامب ، رادـیب  حبـص  ناذا  ات  بحتـسم  طایتحا  ربانب  و  دـیامن ، ممیت  دـیاب  تسا ، نیعم  نآ  تقو  ناضمر  هزور  لثم  هک  دریگب 
. دریگب هزور  ممیت  اب  دناوتیمن  تسین ، نیعم  نآ  تقو  هرافک  هزور  لثم  هک  دریگب  یبجاو  هزور  ای  بحتسم  هزور 

زا دعب  ای  دشاب ، هتشادن  تقو  ممیت  لسغ و  زا  مادکچیه  يارب  و  دوش ، كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  حبـص  ناذا  کیدزن  نز ، رگا  هلأسم 1648 .
رگا و  تسا ، حیحـص  دـشاب ، نیعم  بجاو  ناضمر  هزور  لثم  دریگیم  هک  ار  ياهزور  هچنانچ  هدـش ، كاپ  ناذا  زا  شیپ  هک  دـمهفب  ناذا 

. دراد لاکشا  نآ  ندوبحیحص  تسین ، نیعم  نآ  تقو  هرافک  هزور  لثم  هک  دشاب  ياهزور  ای  بحتسم  هزور 
کیدزن هچ  رگا  دنیبب ، سافن  ای  ضیح  نوخ  زور  نیب  رد  ای  دوش ، كاپ  سافن  ای  ضیح  نوخ  زا  حبص  ناذا  زا  دعب  نز ، رگا  هلأسم 1649 .

. تسا لطاب  شاهزور  دشاب ، برغم 
هتفرگ هک  ار  ییاههزور  ياضق  دیایب ، شدای  زور  دنچ  ای  زور  کی  زا  دعب  دنک و  شومارف  ار  سافن  ای  ضیح  لسغ  نز ، رگا  هلأسم 1650 .

. دریگب هک  تسا  بحتسم  طایتحا ، ربانب 
شاهزور دنکن ، لسغ  ناذا  ات  دنک و  یهاتوک  ندرکلسغ  رد  و  دوش ، كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  حبـص  ناذا  زا  شیپ  نز ، رگا  هلأسم 1651 .

رد و  دـنکن ، لسغ  ناذا  ات  دـباوخب و  هبترم  هس  هچ  رگا  دوش ، هنانز  مامح  هک  دـشاب  رظتنم  اًلثم  دـنکن  یهاتوک  هچناـنچ  یلو  تسا ، لـطاب 
. تسا حیحص  شاهزور  دشاب ، زجاع  مه  ممیت  زا  ای  دنک  ممیت  تقو  یگنت 

، دروآ اج  هب  دـش  هتفگ   424 هلأـسم 423 - رد  هک  یلیـصفت  هب  ار  دوـخ  ياـهلسغ  تسا ، هضاحتـسا  لاـح  رد  هک  ینز  رگا  هلأسم 1652 .
. تسا حیحص  شاهزور 

تیم  ندب  هب  ار  دوخ  ندب  زا  ییاج  ینعی  هدرک ، تیم  سم  هک  یسک  هلأسم 1653 .
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. دوشیمن لطاب  شاهزور  دیامن ، سم  ار  تیم  مه  هزور  لاح  رد  رگا  و  دریگب ، هزور  تیم ، سم  لسغ  نودب  دناوتیم  هدناسر ،

ندرکهلاما . 8

. دنکیم لطاب  ار  هزور  دشاب ، هجلاعم  يارب  يراچان و  يور  زا  هچ  رگا  ناور  زیچ  اب  ندرکهلاما  هلأسم 1654 .

ندرکیق . 9

ای ًاوهس  رگا  یلو  دوشیم ، لطاب  شاهزور  دشاب ، راچان  نآ  دننام  ضرم و  هطساو  هب  هچ  رگا  دنک  یق  ًادمع  رادهزور  هاگ  ره  هلأسم 1655 .
. درادن لاکشا  دنک ، یق  رایتخایب 

هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنکیم ، یق  رایتخایب  زور  رد  نآ ، ندروخ  هطـساو  هب  دـنادیم  هک  دروخب  يزیچ  بش  رد  رگا  هلأسم 1656 .
. دیامن اضق  ار  زور  نآ  هزور 

. دیامن يراددوخ  دیاب  دشاب ، هتشادن  تقشم  ررض و  وا  يارب  هچنانچ  دنک ، يراددوخ  ندرکیق  زا  دناوتب  رادهزور  رگا  هلأسم 1657 .
رگا یلو  دوشیمن ، لطاب  شاهزور  دروآ و  نوریب  ار  نآ  دـیاب  دـشاب ، نکمم  هچنانچ  دورب ، رادهزور  يولگ  رد  سگم  رگا  هلأسم 1658 .

. تسا حیحص  شاهزور  ندروآنوریب و  تسین  بجاو  دنکیم  یق  نآ ، ندروآنوریب  هطساو  هب  هک  دنادب 
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ار نآ  دـیاب  دـشاب  نکمم  هچنانچ  تسا ، هزور  هک  دـیایب  شداـی  مکـش  هب  ندیـسر  زا  شیپ  دربب و  ورف  ار  يزیچ  ًاوهـس  رگا  هلأسم 1659 .
. تسا حیحص  شاهزور  و  دروآ ، نوریب 

لامتحا رگا  هکلب  دـنزب  غورآ  ًادـمع  دـیابن  دـیآیم ، نوریب  ولگ  زا  يزیچ  ندزغورآ ، هطـساو  هب  هک  دـشاب  هتـشاد  نیقی  رگا  هلأسم 1660 .
. دنزن غورآ  بجاو  طایتحا  ربانب  دهدب 

حیحـص شاهزور  دور ، ورف  رایتخایب  رگا  یلو  دزیرب ، نوریب  ار  نآ  دیاب  دـیایب ، شناهد  ای  ولگ  رد  يزیچ  دـنزب و  غورآ  رگا  هلأسم 1661 .
. تسا

دنکیم لطاب  ار  هزور  هک  ییاهزیچ  ماکحا  * 

، دهد ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  رایتخا  يور  زا  ًادمع و  ناسنا  رگا  هلأسم 1662 .
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هتفگ هلأسم 1640  رد  هک  یلیـصفت  هب  و  دباوخب ، رگا  بنج  یلو  درادن ، لاکـشا  دشابن ، دمع  يور  زا  هچنانچ  و  دوشیم ، لطاب  شاهزور 
. تسا لطاب  شاهزور  دنکن ، لسغ  حبص  ناذا  ات  دش 

ًادمع هدـش ، لطاب  شاهزور  هکنیا  لایخ  هب  دـهد و  ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهراک  زا  یکی  ًاوهـس  رادهزور  رگا  هلأسم 1663 .
. دوشیم لطاب  شاهزور  دروآ ، اج  هب  ار  اهنآ  زا  یکی  هرابود 

رگا یلو  دوشیمن ، لـطاب  شاهزور  دـنرب ، ورف  بآ  رد  روز  هب  ار  وا  رـس  اـی  دـنزیرب ، رادهزور  يوـلگ  رد  روز  هب  يزیچ  رگا  هلأسم 1664 .
يارب شدوخ  و  مینزیم ؛ وت  هب  یناج  ای  یلاـم  ررـض  يروخن  اذـغ  رگا  دـنیوگب : وا  هب  اًـلثم  دـنک ، لـطاب  ار  دوخ  هزور  هک  دـننک  شروبجم 

. دوشیم لطاب  شاهزور  دروخب ، يزیچ  ررض  زا  يریگولج 
هک دـننکیم  شروبجم  ای  دـنزیریم ، شیولگ  رد  يزیچ  هک  دـشابن  نآ  زا  نمیا  ای  دـنادیم  هک  دورب  ییاـج  دـیابن  رادهزور  هلأسم 1665 .

ماجنا دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  يراچان  يور  زا  اـی  دـنزیرب ، شیولگ  رد  يزیچ  دورب و  رگا  و  دـنک ، لـطاب  ار  دوخ  هزور  شدوخ 
. تسا لطاب  شاهزور  دورن  هچ  رگا  دنک ، نتفر  دصق  رگا  هکلب  دوشیم ، لطاب  شاهزور  دهد ،

تسا هورکم  رادهزور  يارب  هچنآ  * 

يوب ای  هزم  هک  یتروص  رد  ندیـشکهمرس  مشچ و  هب  نتخیر  اود  تسا : هلمج  نآ  زا  تسا و  هورکم  رادهزور  يارب  زیچ  دنچ  هلأسم 1666 .
قلح هب  هک  دنادن  رگا  ندیـشکهیفنا  دوشیم ؛ فعـض  ثعاب  نتفرمامح  نتفرگنوخ و  دـننام  هک  يراک  ره  ندادماجنا  دـسرب ؛ قلح  هب  نآ 

لامعتـسا بآ ، رد  تسا  نز  نتـسشن  كرت  طوحا  و  رطعم ، ياـههایگ  ندرک  وـب  تسین ؛ زیاـج  دـسریم ، قـلح  هب  دـنادب  رگا  و  دـسریم ،
بوچ هب  ندرکكاوسم  دیایب ، نوخ  ناهد  زا  نآ  هطـساو  هب  هک  يراک  ره  نادند و  ندیـشک  تسا ، ندـب  رد  هک  یـسابل  ندرک  رت  فایش ،

هک دنک  يراک  ای  دسوبب ، ار  دوخ  نز  ینم ، ندمآنوریب  دصق  نودـب  ناسنا  تسا  هورکم  زین  و  ندرکناهد ، رد  يزیچ  ای  بآ  تهجیب  رت ،
. دوشیم لطاب  وا  هزور  دشاب ، ینم  ندمآنوریب  دصق  هب  رگا  و  دروآ ، تکرح  هب  ار  دوخ  توهش 
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تسا بجاو  هرافک  اضق و  هک  يدراوم  * 

ات و  دباوخب ، هرابود  دوش و  رادـیب  دـش  هتفگ  هلأـسم 1640  رد  هک  یلیـصفت  هب  دوش و  بنج  بش  رد  ناـضمر  هزور  رد  رگا  هلأسم 1667 .
بحتـسم طایتحا  ربانب  و  دریگب ، ار  زور  نآ  ياضق  دیاب  دوشن ، رادیب  دباوخب و  موس  هبترم  يارب  دوشب و  رادیب  ای  و  دوشن ، رادیب  حبـص  ناذا 
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راک نآ  هتـسنادیم  هک  یتروص  رد  دهد ، ماجنا  ًادمع  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راک  رگا  یلو  دـهدب ، زین  هرافک  موس  هبترم  يارب 
. تسا بجاو  طایتحا  ربانب  سامترا ، رد  مکح  نیا  و  دوشیم ، بجاو  وا  رب  هرافک  اضق و  دنکیم ، لطاب  ار  هزور 

هدرک و ریـصقت  هلأسم  نتفرگ  دای  رد  هچنانچ  دنکیم ، لطاب  ار  هزور  هک  دـهد  ماجنا  يراک  هلأسم  نتـسنادن  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 1668 .
تلفغ نآ  ندروآ  اج  هب  تقو  رد  رگا  و  دوشیم ، بجاو  وا  رب  هرافک  هدادیم ، ار  نآ  ندوب  رطفم  لامتحا  راک  نآ  ندروآ  اـج  هب  تقو  رد 

. تسین بجاو  هرافک  دشاب ، هدرکن  ریصقت  هلأسم  نتفرگ  دای  رد  رگا  یلو  تسا ، مزال  هرافک  طایتحا  ربانب  هتشاد ،

هزور هرافک  * 

دوشیم هتفگ  دعب  هلأسم  رد  هک  يروتسد  هب  ای  دنک ، دازآ  هدنب  کی  دیاب  تسا ، بجاو  وا  رب  ناضمر  هزور  هرافک  هک  یسک  هلأسم 1669 .
اهنیا دننام  وج و  ای  مدنگ  ینعی  ماعط ، تسا  ریـس  هد  ًابیرقت  هک  دم  کی  مادـک  ره  هب  ای  دـنک  ریـس  ار  ریقف  تصـش  ای  دریگب ، هزور  هام  ود 

زجاع مه  هقدص  نداد  زا  رگا  و  دنک ، رافغتـسا  دهدب و  ارقف  هب  هقدص  دـناوتیم  رادـقم  ره  دـشابن  نکمم  شیارب  اهنیا  هچنانچ  و  دـهدب ،
. دهدب ار  هرافک  دناوتب  تقو  ره  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  هللا ،» ُرِفْغَتْسا   » دیوگب هبترم  کی  اًلثم  هچ  رگا  دیامن  رافغتسا  هب  افتکا  دشاب 
نآ هیقب  رگا  و  دریگب ، یپردیپ  ار  نآ  زور  کی  یـس و  دـیاب  دریگب ، ار  ناضمر  هزور  هرافک  هاـم  ود  دـهاوخیم  هک  یـسک  هلأسم 1670 .

. درادن لاکشا  دشابن ، یپردیپ 
يزور زور ، کی  یـس و  نیب  رد  هک  دنک  عورـش  یعقوم  دیابن  دریگب ، ار  ناضمر  هزور  هرافک  هام  ود  دـهاوخیم  هک  یـسک  هلأسم 1671 .

. تسا مارح  نآ  هزور  نابرق ، دیع  دننام  هک  دشاب 
زور کی  رذع  نودب  نآ  نیب  رد  رگا  دریگب ، هزور  یپردیپ  دیاب  هک  یسک  هلأسم 1672 .
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ار زور  نآ  هدرک  رذن  هک  دسرب  يزور  هب  اًلثم  تسا ، بجاو  نآ  هزور  هک  دسرب  يزور  هب  نآ  نیب  رد  هک  دنک  عورش  یتقو  ای  دریگن ، هزور 

. دریگب رس  زا  ار  اههزور  دیاب  دریگب ، هزور 
تـسا روبجم  نآ  نتفر  رد  هک  يرفـس  ای  سافن ، ای  ضیح  لثم  يرذع ، دریگب  هزور  یپردیپ  دیاب  هک  ییاهزور  نیب  رد  رگا  هلأسم 1673 .

اج هب  رذـع  ندـشفرطرب  زا  دـعب  ار  هـیقب  هـکلب  دریگب ، رـس  زا  ار  اـهزور  تـسین  بـجاو  رذـع  ندـشفرطرب  زا  دـعب  دـیآ ، شیپ  وا  يارب 
. دروآیم

لثم دشاب ، مارح  یتهج  هب  ای  انز ، بارـش و  لثم  دشاب  مارح  اًلـصا  زیچ  نآ  هچ  دـنک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  یمارح  زیچ  هب  رگا  هلأسم 1674 .
بجاو وا  رب  عمج  هرافک  ضیح ، لاـح  رد  دوخ  لاـیع  اـب  ندرکیکیدزن  و  دراد ، هب  ینتعم  ررـض  ناـسنا  يارب  هک  یلـالح  ياذـغ  ندروخ 

ریس هد  ًابیرقت  هک  دم  کی  اهنآ  مادک  ره  هب  ای  دنک ، ریس  ار  ریقف  تصـش  دریگب و  هزور  هام  ود  دنک و  دازآ  هدنب  کی  دیاب  ینعی  دوشیم ،
. دهد ماجنا  دیاب  تسا  نکمم  هک  اهنآ  مادک  ره  دشابن ، نکمم  شیارب  هس  ره  هچنانچ  و  دهدب ، اهنیا  دننام  نان و  ای  وج  ای  مدنگ  تسا ،
رد نآ  لیـصفت  هک  عمج  هرافک  طایتحا  رباـنب  دـهد ، تبـسن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  ادـخ و  هب  ار  یغورد  رادهزور  رگا  هلأسم 1675 .

. دوشیم مزال  وا  رب  دش  هتفگ  شیپ  هلأسم 
، تسا بجاو  وا  رب  هرافک  کی  هعفد ، ره  يارب  طایتحا  ربانب  دـنک ، عامج  هبترم  دـنچ  ناضمر  هام  زور  کی  رد  رادهزور  رگا  هلأسم 1676 .

. دوشیم بجاو  عمج  هرافک  کی  هعفد  ره  يارب  دشاب ، مارح  وا  عامج  رگا  یلو 
همه يارب  دهد ، ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راک  عامج  ریغ  هبترم  دـنچ  ناضمر  هام  زور  کی  رد  رادهزور  رگا  هلأسم 1677 .

. تسا یفاک  هرافک  کی  اهنآ 
طایتحا ربانب  دیامن ، عامج  دوخ  لالح  اب  دعب  دـهد و  ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راک  عامج  ریغ  رادهزور  رگا  هلأسم 1678 .
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. دوشیم بجاو  هرافک  کی  مادک  ره  يارب 
راک دـعب  دـماشایب و  بآ  اًلثم  دـهد ، ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  تسا و  لالح  هک  يرگید  راـک  عاـمج  ریغ  رادهزور  رگا  هلأسم 1679 .

. تسا یفاک  هرافک  کی  دروخب ، مارح  ياذغ  اًلثم  دهد ، ماجنا  عامج  زا  ریغ  دنکیم  لطاب  ار  هزور  تسا و  مارح  هک  يرگید 
ار نآ  ياضق  دـیاب  و  تسا ؛ لطاب  شاهزور  دربب ، ورف  ار  نآ  هچنانچ  دـیایب ، شناـهد  رد  يزیچ  دـنزب و  غورآ  رادهزور  رگا  هلأسم 1680 .

رگا و  دوشیم ، بجاو  وا  رب  مه  هرافک  دریگب و 
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ار نآ  ًادمع  دیایب و  وا  ناهد  هب  هدش ، جراخ  ندوباذـغ  تروص  زا  هک  ییاذـغ  ای  نوخ  ندزغورآ  عقوم  اًلثم  دـشاب ، مارح  زیچ  نآ  ندروخ 
. دوشیم بجاو  وا  رب  مه  عمج  هرافک  و  دریگب ، ار  هزور  نآ  ياضق  دیاب  درب ، ورف 

لوق ود  نآ  هرافک  رد  دـنک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  ًادـمع  زور  نآ  رد  هچنانچ  دریگب ، هزور  ار  ینیعم  زور  هک  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 1681 .
تروص رد  لوق ، نیا  و  دـهد ، ماعط  ریقف  تصـش  هب  ای  دریگب  هزور  یپردیپ  هام  ود  ای  دـیامن و  دازآ  هدـنب  کی  هک  تسا  نیا  یکی  تسا :

ریقف هد  هب  ندادماعط  هدنب و  کی  ندرکدازآ  نیب  رییخت  رگید ، لوق  و  تسا ، طایتحا  اب  قباطم  ریقف  تصش  ماعطا  ای  هدنب  ندرکدازآ  رایتخا 
. دریگب هزور  یپردیپ  زور  هس  دناوتن ، ار  کی  چیه  رگا  اهنآ و  ندناشوپ  ای 

برغم دمهفب  دعب  دنک و  راطفا  هدش  برغم  دیوگیم  هک  یـسک  هتفگ  هب  رگا  دهد ، صیخـشت  ار  تقو  دـناوتیم  هک  یـسک  هلأسم 1682 .
. دوشیم بجاو  وا  رب  هرافک  اضق و  تسا ، هدوبن 

، دیامن رفـس  هرافک  زا  رارف  يارب  رهظ  زا  شیپ  ای  دنک ، ترفاسم  رهظ  زا  دعب  رگا  هدرک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  ًادمع  هک  یـسک  هلأسم 1683 .
. تسا بجاو  وا  رب  هرافک  طایتحا  ربانب  دنک ، دمآ  شیپ  وا  يارب  یترفاسم  رهظ  زا  لبق  رگا  هکلب  دوشیمن ، طقاس  وا  زا  هرافک 

رب هرافک  طایتحا  ربانب  دوش ، ادیپ  وا  يارب  ضرم  ای  سافن  ای  ضیح  دننام  يرذع ، دعب  دـنک و  لطاب  ار  دوخ  هزور  ًادـمع  رگا  هلأسم 1684 .
. دوشیم بجاو  وا 

ربانب هدوب ، نابعـش  رخآ  هک  دوش  مولعم  دعب  دنک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  ًادمع  تسا و  ناضمر  هام  لوا  زور  هک  دنک  نیقی  رگا  هلأسم 1685 .
. تسین بجاو  وا  رب  هرافک  طایتحا 

لاوش لوا  دوش  مولعم  دـعب  دـنک ، لطاب  ار  دوخ  هزور  ًادـمع  و  لاوش ، لوا  ای  تسا  ناضمر  رخآ  هک  دـنک  کش  ناـسنا  رگا  هلأسم 1686 .
. تسین بجاو  وا  رب  هرافک  هدوب ،

هزور هراـفک  دـشاب ، هدرک  روـبجم  ار  نز  هچناـنچ  دـنک ، عاـمج  تسا  رادهزور  هک  دوـخ  نز  اـب  ناـضمر  رد  رادهزور  رگا  هلأسم 1687 .
. دوشیم بجاو  هرافک  کی  مادک  ره  رب  هدوب ، یضار  عامج  هب  نز  رگا  و  دهدب ، دیاب  ار  نز  هزور  شدوخ و 

، دـهد ماـجنا  دـنکیم  لـطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راـک  اـی  دـیامن ، عاـمج  هک  دـنک  روبجم  ار  دوخ  رادهزور  رهوش  ینز  رگا  هلأسم 1688 .
. دهدب ار  رهوش  هزور  هرافک  تسین  بجاو 
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دیاب بجاو  طایتحا  ربانب  دوش ، یـضار  نز  عامج  نیب  رد  و  دنک ، عامج  هب  روبجم  ار  دوخ  نز  ناضمر ، هام  رد  رادهزور  رگا  هلأسم 1689 .

. دهدب هرافک  کی  نز ، هرافک و  ود  درم ،
هزور و  دوشیم ، بجاو  وا  رب  هرافک  کی  دـیامن ، عامج  تسا  باوخ  هک  دوخ  رادهزور  نز  اب  ناضمر  هاـم  رد  رادهزور  رگا  هلأسم 1690 .

. تسین بجاو  وا  رب  مه  هرافک  و  تسا ، حیحص  نز 
دیابن ار  نز  هرافک  دروآ ، اج  هب  دـنکیم  لـطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راـک  عاـمج  ریغ  هک  دـنک  روبجم  ار  دوخ  نز  درم ، رگا  هلأسم 1691 .

. تسین بجاو  هرافک  مه ، نز  دوخ  رب  و  دهدب ،
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وا رگا  یلو  دنک ، عامج  هب  روبجم  ار  دوخ  رادهزور  نز  دـناوتیمن  دریگیمن ، هزور  ضرم  ای  ترفاسم  هطـساو  هب  هک  یـسک  هلأسم 1692 .
. تسین بجاو  درم  رب  هرافک  دیامن ، روبجم  ار 

. دهد ماجنا  ار  نآ  ًاروف  تسین  مزال  یلو  دنک ، یهاتوک  هرافک  ندروآ  اج  هب  رد  دیابن  ناسنا  هلأسم 1693 .
. دوشیمن هفاضا  نآ  رب  يزیچ  درواین ، اج  هب  ار  نآ  لاس  دنچ  و  دوش ، بجاو  ناسنا  رب  هرافک  رگا  هلأسم 1694 .

زا مادک  ره  هب  دیابن  دراد ، یـسرتسد  ریقف  تصـش  هب  رگا  دهدب  ماعط  ار  ریقف  تصـش  زور  کی  هرافک  يارب  دیاب  هک  یـسک  هلأسم 1695 .
زا کی  ره  يارب  دناوتیم  یلو  دیامن ، ریس  هبترم  کی  زا  رتشیب  ار  ریقف  کی  ای  دهدب ، ماعط  تسا  ریس  هد  ًابیرقت  هک  دم  کی  زا  رتشیب  اهنآ 

. دهدب ریقف  نآ  هب  دم  کی  دنشاب  ریغص  هچ  رگا  ریقف  تالایع 
هد هب  دیاب  دـهد ، ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  ًادـمع  رهظ  زا  دـعب  رگا  هتفرگ ، ار  ناضمر  هزور  ياضق  هک  یـسک  هلأسم 1696 .

. دریگب هزور  زور  هس  دناوتیمن ، رگا  دهدب و  ماعط  تسا  ریس  هد  ًابیرقت  هک  دم  کی  مادک  ره  ریقف 

تسا بجاو  هزور  ياضق  طقف  هک  ییاهاج  * 

: تسین بجاو  هرافک  تسا و  بجاو  ناسنا  رب  هزور  ياضق  طقف  تروص  دنچ  رد  هلأسم 1697 .
یلو دوشن ، رادیب  مود  باوخ  زا  حبص  ناذا  ات  دش  هتفگ  هلأسم 1640  رد  هک  یلیـصفت  هب  و  دشاب ، بنج  ناضمر  هام  بش  رد  هک  نآ  لوا -

. تسا هرافک  دکؤم ، بحتسم  طایتحا  موس  باوخ  رد 
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يراک دنک  دصق  ای  دشابن ، هزور  هک  دنک  دـصق  ای  دـنک ، ایر  ای  دـنکن ، هزور  تین  یلو  درواین  اج  هب  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  یلمع  مود 
. دهد ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک 

. دریگب هزور  زور  دنچ  ای  زور  کی  تبانج  لاح  اب  و  دنک ، شومارف  ار  تبانج  لسغ  ناضمر  هام  رد  هک  نآ  موس 
دوش مولعم  دعب  دهد ، ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هن ، ای  هدش  حبـص  دـنک  قیقحت  هک  نیا  نودـب  ناضمر  هام  رد  هک  نآ  مراهچ 
دوش مولعم  دـعب  دـهد ، ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هدـش ، حبـص  دراد  نامگ  هک  نیا  اب  قیقحت  زا  دـعب  رگا  زین  و  هدوب ، حـبص 
حبـص هک  نآ  هب  دنک  ادیپ  نظ  ای  هن  ای  هدش  حبـص  هک  دنک  کش  قیقحت  زا  دعب  رگا  هکلب  تسا ، بجاو  وا  رب  هزور  نآ  ياضق  هدوب  حـبص 

هب ار  زور  نآ  هزور  ياضق  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هدوب ، حبـص  دوش  مولعم  دعب  دهد  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هدـشن و 
. دروآ اج 

هدوب حبـص  دوش  مولعم  دـعب  دـهد ، ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  وا  هتفگ  هب  ناسنا  هدـشن و  حبـص  دـیوگب  یـسک  هک  نآ  مجنپ 
. تسا

دنکیم لطاب  ار  هزور  هک  يراک  دنکیم و  یخوش  دنک  لایخ  ای  دنکن ، نیقی  وا  هتفگ  هب  ناسنا  هدش و  حبص  دیوگب  یـسک  هک  نآ  مشش -
. تسا هدوب  حبص  دوش  مولعم  دعب  دهد ، ماجنا 

. تسا هدوبن  برغم  دوش  مولعم  دعب  دننک ، راطفا  يرگید  هتفگ  هب  نآ  دننام  روک و  هک  نآ  متفه 
رگا و  تسا ، هدوبن  برغم  دوش  مولعم  دـعب  دـنک ، راطفا  هدـش و  برغم  هک  دـنک  نیقی  یکیرات  هطـساو  هب  فاـص  ياوه  رد  هک  نآ  متـشه 
نیا نامگ  هب  ربا  ياوه  رد  رگا  یلو  تسا ؛ بجاو  مه  هرافک  هدوبن  برغم  دوش  مولعم  و  دنک ، راطفا  هدش و  برغم  هک  دـشاب  هتـشاد  کش 

. تسین مزال  اضق  هدوبن ، برغم  دوش  مولعم  دعب  دنک ، راطفا  هدش  برغم  هک 
ورف دـنک و  هضمـضم  تهجیب  رگا  و  دور ، ورف  رایتخایب  دـنادرگب و  ناهد  رد  بآ  ینعی  دـنک ، هضمـضم  ندـشکنخ ، يارب  هک  نآ  مهن 

، دور ورف  رایتخایب  دنک و  هضمضم  وضو  يارب  ای  دهد  ورف  ار  بآ  تسا و  هزور  هک  دنک  شومارف  رگا  یلو  تسا ، اضق  مزال  طایتحا  دور ،
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. تسین بجاو  وا  رب  اضق 
. درادن هرافک  و  دیامن ، اضق  تسا  مزال  تروص  نیا  رد  هک  دنک  راطفا  هیقت  ای  رارطضا  ای  هارکا  تهج  زا  رادهزور  هک  نآ  مهد 
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وا رب  اضق  دور ، ورف  رایتخایب  دـنک و  ینیب  لخاد  بآ  اـی  دور ، ورف  راـیتخایب  دربب و  ناـهد  رد  ار  يرگید  زیچ  بآ  ریغ  رگا  هلأسم 1698 .

. تسین بجاو 
بآ هبترم  هس  تسا  رتهب  درب ، ورف  ار  ناهد  بآ  دهاوخب  هضمضم  زا  دعب  رگا  و  تسا ، هورکم  رادهزور  يارب  دایز  هضمـضم  هلأسم 1699 .

. دزیرب نوریب  ار  ناهد 
دیاـبن دوش ، شیولگ  دراو  بآ  یـشومارف  يور  زا  اـی  راـیتخایب  هضمـضم  هطـساو  هب  هک  دـشابن  نمیا  اـی  دـنادب  ناـسنا  رگا  هلأسم 1700 .

. دنک هضمضم 
مولعم دعب  دهد ، ماجنا  دـنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  هدـشن و  حبـص  هک  دـنک  نیقی  قیقحت  زا  دـعب  ناضمر ، هام  رد  رگا  هلأسم 1701 .

. تسین مزال  اضق  هدوب ، حبص  دوش 
قیقحت زا  شیپ  هن ، ای  هدش  حبـص  هک  دنک  کش  رگا  یلو  دنک ؛ راطفا  دناوتیمن  هن ، ای  هدش  برغم  هک  دنک  کش  ناسنا  رگا  هلأسم 1702 .

. دهد ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  دناوتیم  مه 

اضق هزور  ماکحا  * 

. دیامن اضق  هدوب  هناوید  هک  ار  یتقو  ياههزور  تسین  بجاو  دوش ، لقاع  هناوید  رگا  هلأسم 1703 .
بجاو طایتحا  دشاب ، هدادن  ماجنا  دنکیم ، لطاب  ار  هزور  هک  يراک  دوش و  ناملسم  ناضمر  هام  زور  رهظ  زا  شیپ  رفاک  رگا  هلأسم 1704 .
هرابود دوش و  رفاک  یناملـسم  رگا  یلو  درادن ، اضق  لبق  ياههزور  و  دیامن ، اضق  دومن  كرت  رگا  و  دریگب ، هزور  ار  زور  نآ  هک  تسا  نآ 

. دیامن اضق  دیاب  هدوب  رفاک  هک  ار  یتقو  ياهزور  ددرگ ، ناملسم 
يارب هدش ، تسم  نآ  هطـساو  هب  هک  ار  يزیچ  هچ  رگا  دـیامن  اضق  دـیاب  هدـش ، توف  یتسم  هطـساو  هب  ناسنا  زا  هک  ياهزور  هلأسم 1705 .

. دشاب هدروخ  هجلاعم 
يرتشیب رادقم  تسین  بجاو  هدش ، فرطرب  وا  رذع  تقو  هچ  هک  دنک  کش  دعب  دریگن و  هزور  زور  دـنچ  يرذـع  يارب  رگا  هلأسم 1706 .

رفـس زا  ناضمر  مجنپ  دـنادیمن  هدرک و  ترفاسم  ناضمر  هام  زا  شیپ  هک  یـسک  اًـلثم  دـیامن ، اـضق  هتفرگن  هزور  دـهدیم  لاـمتحا  هک  ار 
ترفاسم مجنپ  تسیب و  هک  دنادیمن  هتشگرب و  ناضمر  زا  دعب  هدرک و  ترفاسم  ناضمر  هام  رخاوا  رد  اًلثم  هک  نیا  ای  مشش و  ای  هتشگرب و 

دناوتیم تروص  ود  ره  رد  مشش ، تسیب و  ای  هدرک 
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. دیامن اضق  ار  زور  شش  ینعی  رتشیب  رادقم  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچ  رگا  دنک  اضق  ار  زور  جنپ  ینعی  رتمک ، رادقم 
رخآ ناضمر  ياضق  تقو  رگا  و  درادن ، یعنام  دریگب  لوا  هک  ار  مادک  ره  دشاب ، هتـشاد  اضق  هزور  ناضمر  هام  دـنچ  زا  رگا  هلأسم 1707 .
لوا هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دشاب ، هدنام  ناضمر  هب  مه  زور  جـنپ  دـشاب و  هتـشاد  اضق  رخآ  ناضمر  زا  زور  جـنپ  اًلثم  دـشاب ، گنت 

. دریگب ار  رخآ  ناضمر  ياضق 
لاس نآ  ياـضق  تسا ، يرخآ  لاـس  ياـضق  هک  دـنکن  نیعم  تین  رد  دـشاب و  بجاو  وا  رب  ناـضمر  دـنچ  هزور  ياـضق  رگا  هلأسم 1708 .

. ددرگیمن طقاس  وا  زا  نآ  ریخأت  هرافک  و  دوشیمن ، باسح 
لطاب ار  دوخ  هزور  رهظ ، زا  شیپ  دناوتیم  دشابن ، گنت  وا  هزور  ياضق  تقو  رگا  هتفرگ ، ار  ناضمر  هزور  ياضق  هک  یسک  هلأسم 1709 .
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. دیامن
. دنکن لطاب  ار  هزور  رهظ  زا  دعب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دشاب ، هتفرگ  ار  یتیم  هزور  ياضق  رگا  هلأسم 1710 .

ییاههزور تسین  مزال  دریمب ، ناضمر  ندشمامت  زا  شیپ  و  دریگن ، ار  ناضمر  هزور  سافن  ای  ضیح  ای  ضرم  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 1711 .
. دننک اضق  وا  يارب  هتفرگن  هک  ار 

هتفرگن هک  ار  ییاههزور  ياضق  دشکب ، لوط  دعب  لاس  ناضمر  ات  وا  ضرم  و  دریگن ، ار  ناضمر  هزور  یضرم  هطساو  هب  رگا  هلأسم 1712 .
رگا یلو  دهدب ، ریقف  هب  اهنیا  دننام  وج و  ای  مدنگ  ینعی  ماعط  تسا  ریـس  هد  ًابیرقت  هک  دم  کی  زور  ره  يارب  دـیاب  و  تسین ، بجاو  وا  رب 
اـضق دیاب  هتفرگن  هک  ار  ییاههزور  دنامب ، یقاب  دـعب  ناضمر  ات  وا  رذـع  دـشاب و  هتفرگن  هزور  ترفاسم  يارب  اًلثم  يرگید  رذـع  هطـساو  هب 

. دهدب ریقف  هب  مه  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دنک ،
هک دـنک  ادـیپ  يرگید  رذـع  یلو  دوش  فرطرب  وا  ضرم  ناضمر  زا  دـعب  دریگن و  ار  ناـضمر  هزور  یـضرم  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 1713 .

يرگید رذع  ضرم  ریغ  ناضمر  هام  رد  رگا  زین  و  دیامن ، اضق  هتفرگن  هک  ار  ییاههزور  دیاب  دریگب ، ار  هزور  ياضق  دـعب  ناضمر  ات  دـناوتن 
دناوتن ضرم  هطساو  هب  دعب  لاس  ناضمر  ات  دوش و  فرطرب  رذع  نآ  ناضمر  زا  دعب  و  دشاب ، هتشاد 
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. دهدب زین  هرافک  بحتسم  طایتحا  ربانب  و  دنک ، اضق  دیاب  هتفرگن  هک  ار  ییاههزور  دریگب ، هزور 

ياضق ًادمع  هدنیآ  ناضمر  ات  و  دوش ، فرطرب  وا  رذع  ناضمر  زا  دعب  و  دریگن ، هزور  يرذع  هطـساو  هب  ناضمر  هام  رد  رگا  هلأسم 1714 .
. دهدب ریقف  هب  مه  اهنیا  دننام  وج و  ای  مدنگ  دم  کی  زور  ره  يارب  و  دنک ، اضق  ار  هزور  دیاب  دریگن ، ار  هزور 

دناوتن كرابم  هام  زا  شیپ  هک  دـنک  ادـیپ  يرذـع  تقو  یگنت  رد  و  دوش ، گنت  تقو  ات  دـنک  یهاتوک  هزور  ياضق  رد  رگا  هلأسم 1715 .
، دراد رذع  هک  یعقوم  دنچ  ره  دهدب ، ریقف  هب  اهنیا  دننام  وج و  ای  مدـنگ  دـم  کی  زور  ره  يارب  و  دریگب ، دـعب  ار  اضق  دـیاب  دـیامن ، اضق 

. دنک اضق  ار  دوخ  ياههزور  رذع  ندشفرطرب  زا  دعب  هک  دشاب  هتشاد  میمصت 
زا زور  ره  يارب  و  دریگب ، ار  رخآ  ناضمر  ياضق  دیاب  دـش  بوخ  هک  نآ  زا  دـعب  دـشکب ، لوط  لاس  دـنچ  ناسنا  ضرم  رگا  هلأسم 1716 .

. دهدب ریقف  هب  اهنیا  دننام  وج و  ای  مدنگ  دم  کی  شیپ  ياهلاس 
. دهدب ریقف  کی  هب  ار  زور  دنچ  هرافک  دناوتیم  دهدب ، ریقف  هب  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب  هک  یسک  هلأسم 1717 .

. دهدب ریقف  هب  ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  و  دریگب ، ار  اضق  دیاب  دزادنیب ، ریخأت  لاس  دنچ  ار  ناضمر  هزور  ياضق  رگا  هلأسم 1718 .
ریقف تصـش  هب  ای  دریگب ، هزور  هام  ود  زور  ره  يارب  دروآ و  اج  هب  ار  نآ  ياـضق  دـیاب  دریگن ، ًادـمع  ار  ناـضمر  هزور  رگا  هلأسم 1719 .
ربانب دـم  کی  نداد  زور ، ره  يارب  درواین ، اج  هب  ار  هزور  نآ  ياضق  هدـنیآ  ناضمر  ات  هچنانچ  دـنک و  دازآ  هدـنب  کـی  اـی  دـهدب ، ماـعط 

. دوشیم مزال  طایتحا 
رگا یلو  دوشیم ، ررکم  مه  هرافک  بجاو  طاـیتحا  رباـنب  دـنک ، عاـمج  ررکم  زور  رد  دریگن و  ًادـمع  ار  ناـضمر  هزور  رگا  هلأسم 1720 .

. تسا یفاک  هرافک  کی  دروخب ، اذغ  هبترم  دنچ  اًلثم  دهد ، ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يرگید  راک  هبترم  دنچ 
رد هک  یلیـصفت  هب  ار  نانآ  هزور  زامن و  ياضق  دیاب  رتگرزب  رـسپ  ردام ، بجاو  طایتحا  ربانب  نینچمه  ردپ و  توف  زا  دـعب  هلأسم 1721 .

. دروآ اج  هب  دش  هتفگ  هلأسم 1399 
رذن هزور  دننام  ار  يرگید  بجاو  هزور  ناضمر  هزور  زا  ریغ  ردام  ردپ و  رگا  هلأسم 1722 .
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. دیامن اضق  رتگرزب  رسپ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنشاب ، هتفرگن 

رفاسم هزور  ماکحا  * 
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مامت ار  شزامن  هک  يرفاسم  و  دریگب ، هزور  دیابن  دـناوخب ، تعکر  ود  رفـس  رد  ار  یتعکر  راهچ  ياهزامن  دـیاب  هک  يرفاسم  هلأسم 1723 .
. دریگب هزور  رفس  رد  دیاب  تسا ، تیصعم  رفس  وا  رفس  ای  ترفاسم ، شلغش  هک  یسک  لثم  دناوخیم ،
. تسا هورکم  دشاب  هزور  زا  رارف  يارب  رگا  یلو  درادن ، لاکشا  ناضمر  هام  رد  ترفاسم  هلأسم 1724 .

ربانب دریگب ، هزور  ار  ینیعم  زور  دـشاب  هدرک  رذـن  اًـلثم  دـشاب ، بجاو  ناـسنا  رب  يرگید  نیعم  هزور  ناـضمر  هزور  ریغ  رگا  هلأسم 1725 .
دنک دصق  بحتسم  طایتحا  ربانب  تسا  نکمم  هچنانچ  دشاب  رفـس  رد  رگا  و  دنکن ، ترفاسم  زور  نآ  رد  دوشن ، راچان  ات  بحتـسم  طایتحا 

. دریگب هزور  ار  زور  نآ  و  دنامب ، ییاج  رد  زور  هد  هک 
زور هک  دنک  رذن  هچنانچ  یلو  دروآ ، اج  هب  رفـس  رد  ار  نآ  دناوتیمن  دنکن ، نیعم  ار  نآ  زور  دریگب و  هزور  دنک  رذن  رگا  هلأسم 1726 .

، دریگب هزور  دشابن ، ای  دشاب  رفاسم  هچ  ار ؛ ینیعم  زور  دنک  رذن  رگا  زین  و  دروآ ، اج  هب  رفس  رد  ار  نآ  دیاب  دریگب ، هزور  رفس  رد  ار  ینیعم 
. دریگب هزور  دشاب  رفاسم  هچ  رگا  ار  زور  نآ  دیاب 

. دریگب یبحتسم  هزور  هبیط  هنیدم  رد  زور  هس  تجاح ، نتساوخ  يارب  دناوتیم  رفاسم  هلأسم 1727 .
لطاـب شاهزور  دـمهفب ، ار  هلأـسم  زور  نیب  رد  دریگب و  هزور  رفـس  رد  رگا  تسا ، لـطاب  رفاـسم  هزور  دـنادیمن  هـک  یـسک  هلأسم 1728 .

. تسا حیحص  شاهزور  دمهفن ، برغم  ات  رگا  و  دوشیم ،
لطاب شاهزور  دریگب ، هزور  رفـس  رد  دشابیم و  لطاب  رفاسم  هزور  هک  دنک  شومارف  ای  تسا ، رفاسم  هک  دـنک  شومارف  رگا  هلأسم 1729 .

. تسا
، دـشاب هدرک  رفـس  تین  بش  هک  یتروص  رد  و  دـنک ، ماـمت  ار  دوخ  هزور  دـیاب  دـیامن ، ترفاـسم  رهظ  زا  دـعب  رادهزور  رگا  هلأسم 1730 .

اج هب  ار  نآ  ياضق  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا 
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ار نآ  ناذا  يادص  دنیبن و  ار  رهـش  راوید  هک  دسرب  ییاج  هب  ینعی  دسرب ، صخرت  دـح  هب  یتقو  دـنک ، ترفاسم  رهظ  زا  شیپ  رگا  و  دروآ ؛
لبق رگا  و  تسا ؛ نآ  ياضق  هزور و  مامتا  بحتسم  طایتحا  دشاب ، هدرکن  رفس  دصق  بش ، زا  رگا  و  دشاب ، هتـشادن  هزور  تین  دیاب  دونـشن ،

. تسا حیحص  شاهزور  و  دیامن ، هزور  تین  دیاب  دیسر ، هک  صخرت  دح  هب  دشاب ، هدرواین  اج  هب  رطفم  ددرگرب و  نطو  هب  رهظ  زا 
هزور هک  يراک  هچنانچ  دنامب ، اجنآ  رد  زور  هد  دهاوخیم  هک  دسرب  ییاج  هب  ای  دسرب ، شنطو  هب  رهظ  زا  شیپ  رفاسم  رگا  هلأسم 1731 .

. دریگب هزور  ار  زور  نآ  دناوتیمن  هداد ، ماجنا  رگا  و  دریگب ، هزور  ار  زور  نآ  دیاب  هدادن ، ماجنا  دنکیم  لطاب  ار 
هزور ار  زور  نآ  دیابن  دـنامب ، اجنآ  رد  زور  هد  دـهاوخیم  هک  دـسرب  ییاج  هب  ای  دـسرب ، شنطو  هب  رهظ  زا  دـعب  رفاسم  رگا  هلأسم 1732 .

. دریگب
ندـیماشآ ندروخ و  رد  و  دـیامن ، عامج  ناضمر  هاـم  زور  رد  تسا  هورکم  دراد ، رذـع  نتفرگهزور  زا  هک  یـسک  رفاـسم و  هلأسم 1733 .

. دنک ریس  ار  دوخ  اًلماک 
تسین  بجاو  نانآ  رب  هزور  هک  یناسک  * 

مود تروص  رد  یلو  تسین ، بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، تقـشم  وا  يارب  ای  دریگب  هزور  دناوتیمن  يریپ  هطـساو  هب  هک  یـسک  هلأسم 1734 .
. دهدب ماعط  دم  کی  مزال ، طایتحا  ربانب  زین  لوا  تروص  رد  هکلب  دهدب ، ریقف  هب  اهنیا  دننام  وج و  ای  مدنگ  دم  کی  زور  ره  يارب  دیاب 
ربانب هتفرگن ، هک  ار  ییاههزور  ياضق  دریگب ، هزور  دناوتب  ناضمر  هام  زا  دـعب  رگا  هتفرگن ، هزور  يریپ  هطـساو  هب  هک  یـسک  هلأسم 1735 .

. دروآ اج  هب  بحتسم  طایتحا 
وا رب  هزور  دراد ، تقـشم  وا  يارب  ای  دـنک ، لمحت  ار  یگنـشت  دـناوتیمن  دوشیم و  هنـشت  دایز  هک  دراد  یـضرم  ناـسنا  رگا  هلأسم 1736 .
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اهنیا دننام  وج و  ای  مدنگ  دم  کی  زور  ره  يارب  دـیاب  مزال  طایتحا  ربانب  مه  لوا  تروص  رد  هکلب  مود و  تروص  رد  یلو  تسین ؛ بجاو 
دریگب هزور  دـناوتب  دـعب  هچناـنچ  و  دـماشاین ، بآ  تسا  راـچان  هک  يرادـقم  زا  رتـشیب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  و  دـهدب ، ریقف  هـب 

. دیامن اضق  هتفرگن  هک  ار  ییاههزور 
تروص رد  و  تسین ، بجاو  وا  رب  هزور  دراد ، ررض  شدوخ  يارب  ای  شلمح  يارب  هزور  تسا و  کیدزن  وا  ندییاز  هک  ینز  هلأسم 1737 .

مزال  طایتحا  ربانب  زور  ره  يارب  دیاب  لوا ،
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ار ییاههزور  و  تسا ، رتهب  هچ  رگا  تسین  مزال  طایتحا  نیا  تیاعر  دراد ، ررض  شدوخ  يارب  هزور  رگا  یلو  دهدب ؛ ریقف  هب  ماعط  دم  کی 
. دیامن اضق  دیاب  هتفرگن ، هک 

ای هچب  يارب  هزور  رگا  دهد ، ریش  ترجایب  ای  دشاب ، وا  هیاد  ای  هچب ، ردام  هچ  تسا ؛ مک  وا  ریش  دهدیم و  ریش  هچب  هک  ینز  هلأسم 1738 .
ود ره  رد  و  دـهدب ، ریقف  هـب  ماـعط  دـم  کـی  زور  ره  يارب  دـیاب  لوا  تروـص  رد  و  تـسین ، بـجاو  وا  رب  هزور  دراد  ررـض  شدوـخ  يارب 

ردپ زا  هچب  ندادریش  يارب  ای  دهد ، ریش  ار  هچب  ترجایب  هک  دوش  ادیپ  یـسک  رگا  یلو  دیامن ، اضق  دیاب  هتفرگن  هک  ار  ییاههزور  تروص 
. دریگب هزور  دهدب و  وا  هب  ار  هچب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دریگب ، ترجا  دهدب  ار  وا  ترجا  هک  يرگید  سک  زا  ای  هچب  ردام  ای 

هام لوا  ندشتباث  هار  * 

: دوشیم تباث  زیچ  جنپ  هب  هام  لوا  هلأسم 1739 .
. دنیبب ار  هام  ناسنا  دوخ  هک  نآ  لوا 

نآ هطساو  هب  هک  يزیچ  ره  تسا  نینچمه  و  میاهدید ، ار  هام  دنیوگب  دوشیم ، ادیپ  نانیمطا  ای  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  هک  ياهدع  هک  نآ  مود 
. دوش ادیپ  نیقی 

اهنآ لوق  و  دنیوگن ، رگیدکی  فالخ  رب  ار  هام  تفـص  هک  نیا  طرـش  هب  میاهدـید  ار  هام  بش  رد  هک  دـنیوگب  لداع  درم  ود  هک  نآ  موس 
رفن ود  زا  ریغ  سک  چیه  دشاب  فاص  نامـسآ  رگا  ای  و  دشاب ، ربا  اوه  ای  دنیوگب  ار  هام  تفـص  مه  فالخ  رب  رگا  سپ  دشاب . قیدصت  لباق 

. دنکیمن تیافک  دنیبن ،
درذگب ناضمر  لوا  زا  زور  یس  و  دوشیم ، تباث  ناضمر  هام  لوا  نآ ، هطـساو  هب  هک  درذگب  نابعـش  هام  لوا  زا  زور  یـس  هک  نآ  مراهچ 

. دوشیم تباث  لاوش  هام  لوا  نآ ، هطساو  هب  هک 
. تسا هام  لوا  هک  دنک  مکح  عرش  مکاح  هک  نآ  مجنپ 

یسک یلو  دیامن ، لمع  وا  مکح  هب  دیاب  دنکیمن ، ار  وا  دیلقت  هک  مه  یسک  تسا ، هام  لوا  هک  دنک  مکح  عرـش  مکاح  رگا  هلأسم 1740 .
. دیامن لمع  وا  مکح  هب  دناوتیمن  هدرک ، هابتشا  عرش  مکاح  دنادیم  هک 

. دیامن لمع  نآ  هب  دیاب  دنک ، ادیپ  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  ناسنا  رگا  یلو  دوشیمن ، تباث  نیمجنم  ییوگشیپ  اب  هام  لوا  هلأسم 1741 .
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. تسا هدوب  هام  لوا  بش  شیپ  بش  هک  دوشیمن  لیلد  نآ ، ندرکبورغ  رید  ای  هام  ندوب  دنلب  هلأسم 1742 .
دیاب میدید ، ار  هام  شیپ ، بش  دنیوگب : لداع  درم  ود  هچنانچ  دریگن ، هزور  دوشن و  تباث  یسک  يارب  ناضمر  هام  لوا  رگا  هلأسم 1743 .

. دیامن اضق  ار  زور  نآ  هزور 
. طاقن ریاس  يارب  یلحم  ره  رد  هام  تیؤر  تیافک  تسین  دیعب  هلأسم 1744 .

لداع درم  ود  تداهش  ای  عرش  مکاح  مکح  يور  زا  مارگلت  هک  دنادب  ناسنا  هک  نیا  رگم  دوشیمن ، تباث  مارگلت  هب  هام  لوا  هلأسم 1745 .
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. تسا هدوب 
لوا هک  دـمهفب  برغم  زا  شیپ  رگا  یلو  دریگب ، هزور  دـیاب  لاوش ، لوا  ای  تسا  ناضمر  رخآ  دـنادیمن  ناسنا  هک  ار  يزور  هلأسم 1746 .

. دنک راطفا  دیاب  تسا ، لاوش 
هزور هک  ار  یهام  ره  دشابن ، نکمم  مه  نآ  رگا  و  دیامن ، لمع  نامگ  هب  دیاب  دنک ، نیقی  ناضمر  هام  هب  دناوتن  ینادـنز  رگا  هلأسم 1747 .

. دریگب هزور  هام  کی  هرابود  هتفرگ ، هزور  هک  یهام  زا  هام  هدزای  نتشذگ  زا  دعب  دیاب  یلو  تسا ، حیحص  دریگب 

هورکم مارح و  ياههزور  * 

رگا ناضمر ، لوا  ای  تسا  نابعش  رخآ  دنادیمن  ناسنا  هک  ار  يزور  زین  و  تسا ، مارح  نابرق  رطف و  دیع  زور  رد  نتفرگهزور  هلأسم 1748 .
. دشابیم مارح  دریگب ، هزور  ناضمر  لوا  تین  هب 

هک تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  و  تسا ، مارح  نز  رب  هزور  دورب ، نیب  زا  رهوش  قـح  یبحتـسم ، هزور  نتفرگ  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 1749 .
. دریگن یبحتسم  هزور  وا  هزاجا  نودب  دورن ، نیب  زا  مه  رهوش  قح  رگا 

ببـس یلو  دـننکن  یهن  نآ  زا  رگا  هکلب  تسا ، مارح  نانآ  یهن  اب  دوش ، ردام  ای  ردـپ  تیذا  ثعاب  رگا  دالوا  یبحتـسم  هزور  هلأسم 1750 .
. تسین زیاج  بجاو  طایتحا  ربانب  دوش ، وا  تیذا  ببس  هزور  دیامن و  یهن  دج  ای  دوش ، نانآ  تیذا 

، دوشیم تیذا  یهن  تفلاخم  رد  رگا  دنک ، یهن  ار  وا  ردپ  زور ، نیب  رد  و  دریگب ، یبحتسم  هزور  ردپ ، هزاجا  نودب  رسپ  رگا  هلأسم 1751 .
. دیامن راطفا  دیاب 

، دراد ررض  دیوگب  رتکد  هچ  رگا  درادن ، ررض  وا  يارب  هزور  دنادیم  هک  یسک  هلأسم 1752 .
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رگا و  دریگن ، هزور  دیاب  درادن ، ررض  دیوگب  رتکد  هچ  رگا  دراد ، ررض  شیارب  هزور  هک  دراد  نامگ  ای  نیقی  هک  یسک  دریگب و  هزور  دیاب 
. تسین حیحص  دریگب  هزور 

رد وا  لامتحا  هچنانچ  دوش ، ادـیپ  وا  يارب  سرت  لامتحا ، نآ  زا  و  دراد ، ررـض  شیارب  هزور  هک  دـهدب  لاـمتحا  ناـسنا  رگا  هلأسم 1753 .
. تسین حیحص  دریگب ، هزور  رگا  و  دریگب ، هزور  دیابن  دشاب ، اج  هب  مدرم  رظن 

ررض وا  يارب  هزور  دمهفب  برغم  زا  دعب  و  دریگب ، هزور  رگا  درادن ، ررـض  وا  يارب  هزور  هک  تسا  نیا  شاهدیقع  هک  یـسک  هلأسم 1754 .
. دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  هتشاد ،

. تسا هدش  هتفگ  لصفم  ياهباتک  رد  هک  تسه  مه  يرگید  مارح  ياههزور  دش ، هتفگ  هک  ییاههزور  زا  ریغ  هلأسم 1755 .
. تسا هورکم  نابرق ، دیع  ای  تسا  هفرع  زور  دراد  کش  ناسنا  هک  يزور  اروشاع و  زور  هزور  هلأسم 1756 .

بحتسم ياههزور  * 

رتشیب اهزور  زا  یـضعب  يارب  و  تسا ، بحتـسم  دـش ، هتفگ  هک  هورکم  مارح و  ياههزور  زا  ریغ  لاس ، ياـهزور  ماـمت  هزور  هلأسم 1757 .
: تسا هلمج  نآ  زا  هک  تسا  هدش  شرافس 

بحتسم درواین ، اج  هب  ار  اهنیا  یـسک  رگا  و  تسا ، هام  مهد  زور  زا  دعب  هک  یلوا  هبنـشراهچ  هام و  ره  رخآ  هبنـشجنپ  لوا و  هبنـشجنپ  . 1
. دهدب ریقف  هب  هرقن  دوخن   12 ای 6 / ماعط  دم  کی  زور  ره  يارب  تسا  بحتسم  دریگب ، هزور  دناوتن  اًلصا  هچنانچ  و  دیامن ، اضق  تسا 

. هام ره  مهدزناپ  مهدراهچ و  مهدزیس و  . 2
. دشاب زور  کی  هچ  رگا  هام  ود  نیا  زا  یضعب  و  نابعش ، بجر و  هام  مامت  . 3
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یلو هفرع ،» زور   » هجحيذ مهن  زور  ات  لوا  زور  هدعقيذ ، مهن  تسیب و  و  مجنپ ، تسیب و  زور  لاوش ، مهن  ات  مراهچ  و  زورون ، دیع  زور  . 4
هلهابم زور  هجحيذ ،»  18  » ریدغ دیعس  دیع  تسا ، هورکم  زور  نآ  هزور  دناوخب ، ار  هفرع  زور  ياهاعد  دناوتن  هزور  فعض  هطساو  هب  رگا 

، یلوالا يدامج  مهدزناپ  لوالاعیبر ،»  17  » هلآ هیلع و  هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  دوعـسم  دالیم  مرحم ، متفه  موس و  لوا و  زور  هجحيذ ،»  24»
رخآ هب  ار  نآ  تـسین  بـجاو  دریگب  یبحتـسم  هزور  یـسک  رگا  و  بـجر ؛»  27  » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  لوـسر  ترـضح  ثـعبم  زور 

ردارب رگا  هکلب  دناسرب ،
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. دیامن راطفا  زور  نیب  رد  و  دنک ، لوبق  ار  وا  توعد  تسا  بحتسم  دنک ، توعد  اذغ  هب  ار  وا  شنمؤم 
دیامن يراددوخ  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  ییاهراک  زا  ناسنا  تسا  بحتسم  هک  يدراوم  * 

: دنیامن يراددوخ  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  زا  دنتسین  هزور  هچ  رگا  ناضمر  هام  رد  تسا  بحتسم  رفن  شش  يارب  هلأسم 1758 .
زور هد  دهاوخیم  هک  ییاج  هب  ای  شنطو  هب  رهظ  زا  شیپ  و  دشاب ، هداد  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  رفس ، رد  هک  يرفاسم  لوا 

. دسرب دنامب  اجنآ  رد 
. دسرب دنامب  اجنآ  رد  زور  هد  دهاوخیم  هک  ییاج  هب  ای  دوخ  نطو  هب  رهظ  زا  دعب  هک  يرفاسم  مود 
. دشاب هداد  ماجنا  دنکیم  لطاب  ار  هزور  هک  يراک  و  دوش ، بوخ  رهظ  زا  شیپ  هک  یضیرم  موس -

. دوش بوخ  رهظ  زا  دعب  هک  یضیرم  مراهچ 
. دوش كاپ  سافن  ای  ضیح  نوخ  زا  زور  نیب  رد  هک  ینز  مجنپ 

. دشاب هدروآ  اج  هب  رطفم  ندشناملسم  زا  شیپ  دوش و  ناملسم  رهظ  زا  شیپ  ای  دوش  ناملسم  رهظ  زا  دعب  هک  يرفاک  مشش 
هب يدایز  لیم  ای  تسا  وا  رظتنم  یسک  رگا  یلو  دناوخب ، ندرکراطفا  زا  شیپ  ار  اشع  برغم و  زامن  رادهزور  تسا  بحتـسم  هلأسم 1759 .

تلیـضف تقو  رد  ار  زامن  تسا  نکمم  هک  يردق  هب  یلو  دنک ، راطفا  لوا  تسا  رتهب  دناوخب ، زامن  بلق  روضح  اب  دناوتیمن  هک  دراد  اذـغ 
. دروآ اج  هب  نآ 
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* سمخ ماکحا  * 

هراشا

: دوشیم بجاو  سمخ  زیچ  تفه  رد  هلأسم 1760 .
. بسک تعفنم  لوا 

. ندعم مود 
. جنگ موس 

. مارح هب  طولخم  لالح  لام  مراهچ 
. دیآیم تسد  هب  ایرد  رد  نتفرورف  ینعی  یصاوغ ، هطساو  هب  هک  يرهاوج  مجنپ 

. گنج تمینغ  مشش 
. دش دهاوخ  هتفگ  اًلصفم  قوف  دراوم  زا  مادک  ره  ماکحا  و  درخب ، ناملسم  زا  یمذ  رفاک  هک  ینیمز  متفه 
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بسک تعفنم  . 1 * 

دروآ اج  هب  ار  یتیم  هزور  زامن و  اًلثم  هچ  رگا  دروآ ، تسد  هب  یلام  رگید  ياهبسک  ای  تعنص ، ای  تراجت  زا  ناسنا  هاگره  هلأسم 1761 .
هک يروتسد  هب  ار  نآ  مجنپ  کی  ینعی  سمخ  دیاب  دیایب ، دایز  شتالایع  وا و  دوخ  لاس  جراخم  زا  هچنآ  دنک ، هیهت  یلام  نآ ، ترجا  زا  و 

. دهدب دوشیم  هتفگ  ًادعب 
زا رگا  دنهد  هزیاج  ای  دننک  هیده  ای  دنـشخبب  ای  دنهدب  وا  هب  تیـصو  هب  يزیچ  اًلثم  دروآ ، تسد  هب  یلام  بسک ، ریغ  زا  رگا  هلأسم 1762 .

. دهدب دیاب  مه  ار  نآ  سمخ  دیایب ، دایز  شلاس  جراخم 
هک یثرا  تسا  نینچمه  و  درادن ، سمخ  دـنکیم  تفایرد  علخ  قالط  ضوع  درم ، هک  ار  یلام  دریگیم و  نز  هک  ار  يرهم  هلأسم 1763 .

سمخ تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دراد ، یـشیوخ  نینچ  دنادن  دشاب و  هتـشاد  يرود  يدنواشیوخ  یـسک  اب  اًلثم  رگا  یلو  دـسریم  ناسنا  هب 
. دهدب دیایب ، دایز  شلاس  جراخم  زا  رگا  دربیم  وا  زا  هک  ار  یثرا 

ار نآ  سمخ  دـیاب  هدادـن ، ار  نآ  سمخ  هدیـسر  ثرا  هب  وا  زا  لاـم  نیا  هک  یـسک  دـنادب  دـسرب و  وا  هب  ثرا  هب  یلاـم  رگا  هلأسم 1764 .
دیاب تسا ، راکهدب  سمخ  هدیـسر ، ثرا  هب  وا  زا  لام  نآ  هک  یـسک  دـنادب  ناسنا  یلو  دـشابن  سمخ  لام  نآ  دوخ  رد  رگا  زین  و  دـهدب ؛

. دهدب وا  لام  زا  ار  سمخ 
هک یـسک  نینچمه  و  دـهدب ، ار  نآ  سمخ  دـیاب  دـیایب ، دایز  ناسنا  لاـس  جراـخم  زا  يزیچ  ندرکتعاـنق ، هطـساو  هب  رگا  هلأسم 1765 .

مامت  سمخ  دیاب  دهدیم ، ار  وا  جراخم  يرگید 
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. دهدب دروآیم  تسد  هب  هک  ار  یلام 
جراخم زا  اهنآ  تاـکز  نداد  زا  دـعب  رگا  دوشیم  رکذ  هلأسم 1861  رد  هک  دریگیم  قلعت  اهنآ  هب  تاـکز  هک  ییاـهزیچ  هلأسم 1766 .

. دهدب ار  اهنآ  سمخ  دیاب  دیایب ، دایز  لاس 
زا دـننک و  يراکتخرد  تعارز و  کلم ، نآ  رد  هچناـنچ  دـیامن ، فقو  دوخ  دـالوا  رب  اًـلثم  ینیعم ، دارفا  رب  ار  یکلم  رگا  هلأسم 1767 .

، دنربب عفن  کلم  زا  مه  يرگید  روط  رگا  هکلب  دنهدب ، ار  نآ  سمخ  دیاب  دیایب ، دایز  نانآ  لاس  جراخم  زا  و  دنروآ ، تسد  هب  يزیچ  نآ ،
. دنهدب دیآیم  دایز  ناشلاس  جراخم  زا  هک  ار  يرادقم  سمخ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دنریگب ، ار  نآ  هراجا  اًلثم 

هک ار  یلام  سمخ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  اـما  تسین ، بجاو  سمخ  هتفرگ  تاـکز  سمخ و  تباـب  ریقف  هک  یلاـم  رد  هلأسم 1768 .
هقدص تاکز و  سمخ و  تباب  وا  هب  هک  یلام  زا  رگا  یلو  دـهدب ، دـیایب  دایز  شلاس  جراخم  زا  رگا  دـناهداد  وا  هب  یبحتـسم  هقدـص  تباب 
سمخ دیاب  دـیایب ، دایز  شلاس  جراخم  زا  و  دروآ ، تسد  هب  ياهویم  دـناهداد  وا  هب  سمخ  تباب  هک  یتخرد  زا  اًلثم  دربب ، یتعفنم  دـناهداد 

. دهدب ار  نآ 
هچناـنچ مرخیم ؛ لوپ  نیا  هب  ار  سنج  نیا  هک  دـیوگب  هدنـشورف  هب  ینعی  درخب ، ار  یـسنج  هدادـنسمخ  لوپ  نیع  اـب  رگا  هلأسم 1769 .

مکاح هب  هدیرخ  هک  ار  یسنج  کی  جنپ  دیاب  ناسنا  و  تسا ، حیحـص  رادقم  نآ  هلماعم  دهدب ، هزاجا  ار  نآ  کی  جنپ  هلماعم  عرـش ، مکاح 
سمخ عرـش ، مکاح  هتفرن ، نیب  زا  هتفرگ  هدنـشورف  هک  ار  یلوپ  رگا  سپ  تسا . لطاب  رادقم  نآ  هلماعم  دـهدن ، هزاجا  رگا  و  دـهدب ، عرش 

. دنکیم هبلاطم  رادیرخ  ای  هدنشورف  زا  ار  سمخ  ضوع  هتفر ، نیب  زا  رگا  و  دریگیم ، ار  لوپ  نامه 
نوچ یلو  تسا ، حیحص  هدرک  هک  ياهلماعم  دهدب ، هدادنسمخ  لوپ  زا  ار  نآ  تمیق  هلماعم ، زا  دعب  درخب و  ار  یسنج  رگا  هلأسم 1770 .
رگا هداد  هدنشورف  هب  هک  ار  یلوپ  و  دشابیم ، نویدم  وا  هب  لوپ  نآ  کی  جنپ  رادقم  هب  هداد ، هدنشورف  هب  تسا  نآ  رد  سمخ  هک  یلوپ  زا 

. دنکیم هبلاطم  هدنشورف  ای  رادیرخ  زا  ار  نآ  ضوع  هتفر ، نیب  زا  رگا  و  دریگیم ، ار  نامه  کی  جنپ  عرش ، مکاح  هتفرن ، نیب  زا 
رادقم نآ  هلماعم  دهدن ، هزاجا  ار  نآ  کی  جنپ  هلماعم  عرـش ، مکاح  هچنانچ  درخب ، هدشن  هداد  نآ  سمخ  هک  ار  یلام  رگا  هلأسم 1771 .
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نآ  کی  جنپ  دناوتیم  عرش  مکاح  و  تسا ، لطاب 
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هب رگا  و  دـهدب ، عرـش  مکاح  هب  ار  نآ  لوپ  کی  جـنپ  رادـقم  دـیاب  رادـیرخ  و  تسا ، حیحـص  هلماعم  دـهدب ، هزاجا  رگا  و  دریگب ، ار  لاـم 
. دریگب سپ  وا  زا  دناوتیم  هداد ، هدنشورف 

. دوشیمن وا  لام  زیچ ، نآ  کی  جنپ  دشخبب ، یسک  هب  هدشن  هداد  نآ  سمخ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 1772 .
یلو دهدب ، ار  نآ  سمخ  تسین  بجاو  دیآ ، ناسنا  تسد  هب  یلام  درادن  هدیقع  سمخ  نداد  هب  هک  یسک  زا  ای  رفاک  زا  رگا  هلأسم 1773 .

دوشیم هتفگ  هک  یحرـش  هب  ار  نآ  سمخ  دیاب  دـشاب ، هدادـن  ار  نآ  سمخ  هدـیرخ و  ناملـسم  زا  وا  هک  درخب  یمذ  رفاک  زا  هک  ار  ینیمز 
. دهدب

هچنآ سمخ  دیاب  درذگب ، هک  لاس  کی  دننکیم  یبساک  هب  عورـش  هک  یتقو  زا  اهنیا  دننام  رگتعنـص و  بساک و  رجات و  هلأسم 1774 .
یعقوم زا  لاس  کی  هک  نآ  زا  دعب  دربب ، یتعفنم  ًاقافتا  رگا  تسین ، یبساک  وا  لغـش  هک  یـسک  و  دنهدب ، دیآ  دایز  ناشلاس  جرخ  زا  هک  ار 

. دهدب هدمآ  دایز  شلاس  جرخ  زا  هک  ار  يرادقم  سمخ  دیاب  درذگب ، هدرب  هدیاف  هک 
رخآ ات  ار  سمخ  نداد  تسا  زیاج  و  دـهدب ، ار  نآ  سمخ  دـمآ ، شتـسد  هب  یتعفنم  تقو  ره  لاس  نیب  رد  دـناوتیم  ناسنا  هلأسم 1775 .

. درادن یعنام  دهد ، رارق  یسمش  لاس  سمخ  نداد  يارب  رگا  و  دزادنیب ، ریخأت  لاس 
، دریمب لاس  نیب  رد  دروآ و  تسد  هب  یتعفنم  رگا  دـهد ، رارق  لاس  سمخ  نداد  يارب  دـیاب  بساک  رجات و  دـننام  هک  یـسک  هلأسم 1776 .

. دنهدب ار  هدنامیقاب  سمخ  دننک و  رسک  تعفنم  نآ  زا  ار  شگرم  عقوم  ات  جراخم  دیاب 
سمخ دـیآ ، نییاـپ  نآ  تمیق  لاـس  نیب  رد  و  دـشورفن ، ار  نآ  و  دور ، ـالاب  هدـیرخ  تراـجت  يارب  هـک  یـسنج  تـمیق  رگا  هلأسم 1777 .

. تسین بجاو  وا  رب  هتفر  الاب  هک  يرادقم 
ار نآ  لاس  ندشمامت  زا  دعب  ات  دور  رتالاب  نآ  تمیق  هک  نیا  دیما  هب  و  دور ، الاب  هدیرخ  تراجت  يارب  هک  یسنج  تمیق  رگا  هلأسم 1778 .

رارقتـسا لاح  رد  هک  ار  نیع  زا  رادقم  نامه  هکلب  تسین ، بجاو  وا  رب  هتفر  الاب  هک  يرادقم  سمخ  مامت  دـیآ ، نییاپ  شتمیق  و  دـشورفن ،
هب ار  یـسنج  هدادسمخ  هیامرـس  زا  رگا  اًلثم  دهدب ، دـیاب  نآ  ینازرا  نیع و  ینارگ  لاح  رد  هدـش  نآ  سمخ  نیع  مامت  تبـسن  هب  سمخ 

تخادرپن و رگا  هک  دوشیم  نآ  سمخ  سنج  نآ  کی  شش  دش ، ناموت  رازه  شـش  سنج  نآ  تمیق  لاس  رـس  رد  و  دیرخ ، ناموت  رازه 
لوا  ناموت  رازه  نامه  هب  اًلثم  دومن ، لزنت  سپس  درک ، یقرت  مه  دعب  لاس  رد  نآ  تمیق 
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دشاب و هدش  فلت  وا  تسد  رد  نیع  تمیق ، یقرت  نیح  رد  رگا  یلب ، دزادرپب . تسا  ادا  زور  تمیق  هک  ناموت  رازه  کی  شـش  دیاب  دیـسر ،

. تسا نماض  فلت  زور  ات  ار  تمیق  یقرت  سمخ  دشاب ، هدرک  ریخأت  نآ  سمخ  يادا  رد  رذع  نودب  و  دشاب ، هدرک  ادیپ  تمیق  لزنت  دعب 
ار نآ  دور و  الاب  نآ  تمیق  درادن و  سمخ  هک  دشاب  یلام  ای  هداد ، ار  نآ  سمخ  هک  دشاب  هتشاد  یلام  ةراجتلا  لام  ریغ  رگا  هلأسم 1779 .
نآ سمخ  دیاب  دیایب ، دایز  شلاس  جراخم  زا  رگا  هک  دوشیم  بوسحم  شورف  لاس  حبر  هدش ، هفاضا  نآ  تمیق  رب  هک  يرادقم  دشورفب ،

. دهدب ار 
ومن هویم و  اهتخرد و  سمخ  ندشغاب ، زا  دعب  دیاب  دشورفب ، شتمیق  نتفرالاب  زا  دعب  هک  نآ  يارب  دنک  ثادحا  یغاب  رگا  هلأسم 1780 .
اهاج ضعب  رد  هچنانچ  دنک ، ثادحا  دوخ  هلئاع  دوخ و  ندروخهویم  يارب  طقف  ار  غاب  رگا  یلو  دـهدب ، ار  غاب  تمیق  يدایز  اهتخرد و 

دشورفب و ار  نآ  هویم  هک  نیا  يارب  رگا  و  درادن ، سمخ  مادک  چیه  نآ  ومن  غاب و  دوشیم ، بوسحم  هنوؤم  ءزج  دـنراد و  نآ  هب  تجاح 
دش غاب  هکنآ  زا  سپ  هکینعم  نیا  هب  تسا ، بجاو  نآ  سمخ  و  دراد ، ار  هیامرس  مکح  هدرک ، ثادحا  ار  نآ  دنک  هدافتـسا  نآ  تمیق  زا 

. اهتخرد ومن  مه  دعب  و  دهدب ، ار  اهتخرد  سمخ  هتشادن ، سمخنآ  نیمز  رگا  دیسر ، لامکدح  هب  شیاهتخرد  و 
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سمخ دیاب  دشورفن ، ار  اهنآ  هچ  رگا  تسا  اهنآ  شورف  عقوم  هک  یلاس  دراکب ، ار  اهنیا  دننام  رانچ و  دـیب و  تخرد  رگا  هلأسم 1781 .
شبـسک رگید  ياهتعفنم  اب  ای  ییاهنت  هب  و  دربب ، ياهدافتـسا  دنربیم ، لاس  ره  ًالومعم  هک  نآ  ياههخاش  زا  اًلثم  رگا  یلو  دهدب ، ار  اهنآ 

. دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  لاس  ره  رخآ  رد  دیایب ، دایز  وا  لاس  جراخم  زا 
ار هچنآ  سمخ  دیاب  دنکیم ، مه  تعارز  شورف و  دیرخ و  و  دریگیم ، کلم  هراجا  اًلثم  دراد ، بسک  هتشر  دنچ  هک  یسک  هلأسم 1782 .

دیاب بجاو  طایتحا  ربانب  دنک ، ررـض  رگید  هتـشر  زا  دربب و  عفن  هتـشر  کی  زا  هچنانچ  و  دهدب ، دـیآیم  دایز  وا  جراخم  زا  لاس  رخآ  رد 
. دیامن ناربج  يرگید  عفن  اب  ار  یکی  ررض  دناوتیم  دشاب ، هتشاد  تراجت  ود  رگا  یلو  دهدب ، هدرب  هک  ار  یعفن  سمخ 

یلالد و دننام  دنکیم ، هدیاف  ندروآتسد  هب  يارب  ناسنا  هک  ار  ییاهجرخ  هلأسم 1783 .
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هدـیاف زا  هتفرگن ، قلعت  سمخ  اهجرخ  نآ  دوخ  هب  رگا  هک  تسا  بسک  جراـخم  ءزج  دـنامیمن - یقاـب  شـضوع  اـی  شنیع  هک  یلاـمح -
. درکن بوسحم  هدیاف  ءزج  ار  رادقم  نآ  و  تشاذگ ، نآ  ياج  ناوتیم  بسک 

رگا رتخد - هیزیهج  یـسورع و  لزنم و  دـیرخ  هیثاثا و  كاشوپ و  كاروخ و  فرـصم  هب  لاس  نیب  رد  بسک  عفاـنم  زا  هچنآ  هلأسم 1784 .
دـشابن و دایز  وا  نأش  زا  هک  یتروص  رد  دـناسریم  اـهنیا  دـننام  تراـیز و  و  تسا - تجاـح  نآ  هیهت  هب  اـًلومعم  هک  دوش  هیهت  یتقو  رد 

. درادن سمخ  دشاب ، هدرکن  مه  يورهدایز 
ای دشخبیم  یـسک  هب  هک  ار  یلام  زین  و  تسا ، هنایلاس  جراخم  ءزج  دـناسریم ، هرافک  رذـن و  فرـصم  هب  ناسنا  هک  ار  یلام  هلأسم 1785 .

. دوشیم باسح  هنایلاس  جراخم  زا  دشابن ، دایز  وا  نأش  زا  هک  یتروص  رد  دهدیم  هزیاج 
، دشاب تجاح  دروم  نآ  هیهت  و  دننکیم ، هیهت  ار  رتخد  هیزیهج  زا  يرادقم  لاس  ره  ًالومعم  هک  دـشاب  يرهـش  رد  ناسنا  رگا  هلأسم 1786 .

هیهت هیزیهج  دـعب  لاس  رد  لاـس  نآ  عفاـنم  زا  رگا  و  دـهدب ، دـیابن  ار  نآ  سمخ  درخب ، هیزیهج  لاـس  نآ  عفاـنم  زا  لاـس  نیب  رد  هچناـنچ 
. دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  دیامن ،

هب عورـش  لاـس  نآ  رد  هک  دوشیم  باـسح  یلاـس  جراـخم  زا  دـنکیم ، رگید  ياـهترایز  جـح و  رفـس  جرخ  هک  ار  یلاـم  هلأسم 1787 .
. دشکب لوط  دعب  لاس  زا  يرادقم  ات  وا  رفس  هچ  رگا  هدرک ، ترفاسم 

جراـخم دـناوتیم  تسین ، بجاو  نآ  سمخ  هک  دراد  مه  يرگید  لاـم  رگا  هدرب ، ياهدـیاف  تراـجت  بسک و  زا  هک  یـسک  هلأسم 1788 .
. دنک باسح  بسک  هدیاف  زا  طقف  ار  دوخ  لاس 

دهاوخب هچنانچ  و  دـهدب ، ار  نآ  سمخ  دـیاب  دـیایب ، دایز  لاس  رخآ  رد  هدـیرخ ، شلاـس  فرـصم  يارب  هک  ياهقوذآ  رگا  هلأسم 1789 .
. دنک باسح  ار  لاس  رخآ  تمیق  دیاب  دشاب ، هدش  رتدایز  هدیرخ  هک  یتقو  زا  شتمیق  هک  یتروص  رد  دهدب ، ار  نآ  تمیق 

فرطرب نآ  زا  شجاـیتحا  لاـس  ناـمه  نـیب  رد  درخب و  لزنم  يارب  ياهیثاـثا  سمخ ، نداد  زا  شیپ  بـسک ، تـعفنم  زا  رگا  هلأسم 1790 .
، دـعب ياهلاس  رد  رگا  یلو  هنانز ، تالآ  رویز  تسا  نینچمه  و  دـهدب ، طایتحا  ربانب  ار  نآ  سمخ  دـشاب  لاس  جراخم  رب  دـیاز  رگا  دوش ،

عفر 
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. تسین مزال  طایتحا  نیا  تیاعر  دوشب ، اهنآ  زا  شجایتحا 
. دیامن رسک  دربیم  دعب  لاس  رد  هک  یتعفنم  زا  ار  لاس  نآ  جراخم  دناوتیمن  دربن ، یتعفنم  لاس  کی  رد  رگا  هلأسم 1791 .

دناوتیم دـیآ ، شتـسد  هب  یتـعفنم  لاـس ، ندـشمامت  زا  شیپ  و  دـنک ، جرخ  هیامرـس  زا  و  دربـن ، یتـعفنم  لاـس  لوا  رد  رگا  هلأسم 1792 .
. دیامنن رسک  هک  تسا  نیا  طایتحا  یلو  دنک ، رسک  عفانم  زا  هتشادرب  هیامرس  زا  هک  يرادقم 

هدنامیقاب زا  و  دورب ، نیب  زا  ای  دوش  مک  ریصقت  نودب  هلماعم  رد  ررض  ای  فلت  هب  بسک  هتشر  کی  هیامرـس  زا  يرادقم  رگا  هلأسم 1793 .
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نیا طایتحا  یلو  درادرب ، عفانم  نآ  زا  هدش ، مک  هیامرس  زا  هک  ار  يرادقم  دناوتیم  دیایب ، دایز  شلاس  جرخ  زا  هک  دربب  یعفانم  هتشر ، نآ 
. درادن رب  رادقم  نآ  ندشمک  زا  دعب  عفانم  زا  هک  تسا 

هیهت ار  زیچ  نآ  دـیآیم  شتـسد  هب  هک  یتـعفنم  زا  دـناوتیمن  دورب ، نیب  زا  وا  ياـهلام  زا  يرگید  زیچ  هیامرـس  زا  ریغ  رگا  هلأسم 1794 .
. دیامن هیهت  ار  نآ  بسک ، عفانم  زا  لاس  نیب  رد  دناوتیم  دشاب ، هتشاد  جایتحا  زیچ  نآ  هب  لاس  نامه  رد  رگا  یلو  دنک ،

زا ار  دوخ  ضرق  رادقم  دـناوتیم  دربب ، یتعفنم  لاس  ندـشمامت  زا  شیپ  و  دـنک ، ضرق  دوخ  جراخم  يارب  لاس  لوا  رد  رگا  هلأسم 1795 .
. دیامن ادا  تعفنم 

. دیامن ادا  ار  دوخ  ضرق  دعب ، ياهلاس  عفانم  زا  دناوتیم  دنک ، ضرق  دوخ  جراخم  يارب  دربن و  یتعفنم  لاس  مامت  رد  رگا  هلأسم 1796 .
ار ضرق  نآ  بسک ، عفانم  زا  دـناوتیمن  دـنک ، ضرق  درادـن  جایتحا  نآ  هب  هک  یکلم  ندـیرخ  ای  لام ، ندرکدایز  يارب  رگا  هلأسم 1797 .

. دیامن ادا  ار  ضرق  بسک  عفانم  زا  دناوتیم  دورب ، نیب  زا  هدیرخ  ضرق  زا  هک  ار  يزیچ  هدرک و  ضرق  هک  ار  یلام  رگا  یلو  دهدب ،
دنچ ره  دهدب ، لوپ  تسا  راکهدـب  هک  یـسمخ  تمیق  رادـقم  هب  ای  دـهدب ، زیچ  نامه  زا  ار  زیچ  ره  سمخ  دـناوتیم  ناسنا  هلأسم 1798 .

. تسین دیعب  زین  سنج  نداد  تیافک 
زیاج عرـش  مکاح  نذا  نودب  هدش ، بجاو  نآ  سمخ  هک  یلام  رد  فرـصت  سمخ ، ندش  رقتـسم  و  لاس ، ندشمامت  زا  دعب  هلأسم 1799 .

. تسین
دوخ ینعی  دریگب ، همذ  هب  ار  نآ  دناوتیمن  تسا ، راکهدب  سمخ  هک  یسک  هلأسم 1800 .
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. دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  دوش ، فلت  لام  نآ  و  دنک ، فرصت  هچنانچ  و  دنک ، فرصت  لام  مامت  رد  و  دنادب ، سمخ  لها  راکهدب  ار 

لام مامت  رد  دناوتیم  دیامن ، ادا  دعب  هک  دریگب  همذ  هب  ار  سمخ  عرـش ، مکاح  نذا  اب  رگا  تسا ، راکهدب  سمخ  هک  یـسک  هلأسم 1801 .
. تسا وا  دوخ  لام  دیآیم  تسد  هب  نآ  زا  هک  یعفانم  و  دیامن ، فرصت 

هک یلاـم  زا  دـعب ، لاـس  رد  دـهدن و  وا  کیرـش  دـهدب و  ار  دوـخ  عفاـنم  سمخ  رگا  تسا ، کیرـش  يرگید  اـب  هک  یـسک  هلأسم 1802 .
. دننک فرصت  نآ  رد  دنناوتیمن  مادکچیه  دراذگب ، تکرش  هیامرس  يارب  هدادن  ار  شسمخ 

، دهدب ار  وا  سمخ  وا  غولب  زا  شیپ  دناوتیم  وا  یلو  دیآ ، تسد  هب  یعفانم  نآ  زا  دشاب و  هتشاد  ياهیامرـس  ریغـص  هچب  رگا  هلأسم 1803 .
زا دعب  تسا  بجاو  ریغص  دوخ  رب  تروص  نیا  رد  و  دیامن ، فرـصت  لام  نآ  رد  دناوتیمن  دهدن ، ار  سمخ  لاس  ندشمامت  زا  دعب  رگا  و 

. دهدب ار  نآ  سمخ  دش ، غلاب  هک  نآ 
ار نآ  سمخ  دراد  کش  هک  یلام  رد  یلو  دـنک ، فرـصت  دـناهدادن  ار  شـسمخ  دراد  نیقی  هک  یلام  رد  دـناوتیمن  ناـسنا  هلأسم 1804 .

. دیامن فرصت  دناوتیم  هن ، ای  دناهداد 
هک هدیرخن  نآ  يارب  ار  کلم  نآ  هچنانچ  دور ، الاب  نآ  تمیق  درخب و  یکلم  رگا  هدادن ، سمخ  فیلکت  لوا  زا  هک  یـسک  هلأسم 1805 .

تمیق هدادنسمخ  لوپ  زا  هدیرخ و  همذ  هب  ار  نآ  هک  یتروص  رد  تسا ، هدـیرخ  تعارز  يارب  ار  ینیمز  اًلثم  دـشورفب ، دور و  الاب  شتمیق 
هتفگ وا  هب  و  هداد ، هدنـشورف  هب  ار  هدادن  سمخ  لوپ  اًلثم  هدیرخ ، نیع  هب  رگا  یلو  دـهدب ، هدـیرخ  هک  ار  یتمیق  سمخ  دـیاب  هداد ، ار  نآ 

هک ار  يرادقم  سمخ  دیاب  رادیرخ  دهدب ، هزاجا  ار  نآ  کی  جـنپ  هلماعم  عرـش ، مکاح  هک  یتروص  رد  مرخیم ، لوپ  نیا  هب  ار  کلم  نیا 
. دهدب دراد  شزرا  کلم  نآ 

هب عفانم  زا  لاس  کی  هدیرخ و  درادن  جایتحا  نآ  هب  هک  يزیچ  بسک  عفانم  زا  رگا  هدادـن ، سمخ  فیلکت  لوا  زا  هک  یـسک  هلأسم 1806 .
، هدیرخ دوخ  نأش  قباطم  دراد ، جایتحا  اهنآ  هب  هک  يرگید  ياهزیچ  هناخ و  ثاثا  رگا  و  دهدب ، ار  نآ  سمخ  دیاب  هتـشذگ ، هدمآ  تسد 

نیب رد  هک  دنادن  رگا  و  دـهدب ، ار  اهنآ  سمخ  تسین  مزال  هدـیرخ ، ار  اهنآ  هدرب  هدـیاف  نآ  رد  هک  یلاس  نیب  رد  دـنادب  هک  یتروص  رد 
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. دنک هحلاصم  عرش  مکاح  اب  دیاب  بحتسم  طایتحا  ربانب  لاس ، ندشمامت  زا  دعب  ای  هدیرخ  لاس 
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ندعم . 2 * 

هب يزیچ  رگید  ياهندعم  کمن و  جاز ، قیقع ، هزوریف ، گنـس ، لاغذ  تفن ، نهآ ، سم ، برـس ، هرقن ، الط ، ندـعم  زا  رگا  هلأسم 1807 .
. دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  دشاب ، باصن  رادقم  هب  هک  یتروص  رد  دروآ ، تسد 

ار يزیچ  تمیق  رگا  ینعی  تسا ، یعرش  لاقثم  تسیب  اب  يواسم  هک  تسا ، رادهکس  يالط  یلومعم  لاقثم   15 ندعم ، باصن  هلأسم 1808 .
هب يارب  هـک  ار  یجراـخم  هـک  تـسا  نآ  طاـیتحا  و  دـهدب ، ار  نآ  سمخ  دــیاب  دــسرب ، ـالط  لاـقثم  هـب 15  هدروآ  نوریب  ندــعم  زا  هـک 

یقاب جراخم  نیا  ندرکمک  زا  سپ  ار  هچنآ  سمخ  يادا  ماـقم  رد  و  دـنکن ، مک  باـصن  باـستحا  ماـقم  رد  هدرک ، فرـصم  ندروآتسد 
. دهدب دنامیم ،

اب ای  ییاهنت  هب  هک  تسا  مزال  یتروص  رد  نآ  سمخ  دـسرن ، الط  لاقثم  هب 15  نآ  تمیق  رگا  هدرب ، ندعم  زا  هک  ياهدافتسا  هلأسم 1809 .
. دیایب دایز  شلاس  جراخم  زا  وا  بسک  رگید  عفانم 

زا شیپ  تـسا  سمخ  نداد  دـسرب ، باـصن  دـح  هـب  رگا  خرــس  لـگ  کـهآ و  چــگ و  روشرــس و  لـگ  رد  مزـال  طاـیتحا  هلأسم 1810 .
. دراد ار  لاس  عفانم  ریاس  مکح  دشاب ، باصن  زا  رتمک  رگا  و  لاس ، هنوؤم  ندرکجراخ 

ینیمز رد  نآ ، ریز  ای  دشاب ، نیمز  يور  ندعم  هچ  دهدب ؛ ار  نآ  سمخ  دیاب  دروآیم ، تسد  هب  يزیچ  ندـعم  زا  هک  یـسک  هلأسم 1811 .
. درادن کلام  هک  دشاب  ییاج  رد  ای  تسا ، کلم  هک  دشاب 

، رگید هار  زا  ای  ندرکنزو  هب  دـیاب  هن ، ای  دـسریم  الط  لاقثم  هب 15  هدروآ  نوریب  ندـعم  زا  هک  ار  يزیچ  تمیق  دـنادن  رگا  هلأسم 1812 .
. دنک مولعم  ار  نآ  تمیق 

نیا اهنآ  مادک  ره  مهـس  هچ  رگا  دسرب  الط  لاقثم  هب 15  نآ  تمیق  هچنانچ  دنروآ ، نوریب  ندـعم  زا  يزیچ  رفن  دـنچ  رگا  هلأسم 1813 .
. دنهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دشابن ، رادقم 
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کلم بحاص  لام  دـیآیم ، تسد  هب  نآ  زا  هچنآ  دروآ ، نوریب  وا  هزاجا  نودـب  تسا  يرگید  کلم  رد  هک  ار  یندـعم  رگا  هلأسم 1814 .
ندـعم زا  هک  ار  هچنآ  مامت  سمخ  دـیاب  دـسرب  باـصن  دـح  هب  رگا  هدرکن ، یجرخ  نآ  ندروآنوریب  يارب  کـلم  بحاـص  نوچ  و  تسا ،

. دهدب هدمآ  نوریب 

جنگ . 3 * 

، نآ هب  هک  دشاب  يروط  دنک و  ادـیپ  ار  نآ  یـسک  دـشاب و  ناهنپ  راوید  ای  هوک  ای  تخرد  ای  نیمز  رد  هک  تسا  یلام  جـنگ ، هلأسم 1815 .
. دنیوگب جنگ 

رد نکل  دـهدب ، ار  نآ  سمخ  دـیاب  و  تسا ، وا  دوخ  لام  دـنک ، ادـیپ  یجنگ  تسین  یـسک  کـلم  هک  ینیمز  رد  ناـسنا  رگا  هلأسم 1816 .
. تسا طایتحا  ربانب  نآ  رد  سمخ  بوجو  دشاب ، هرقن  الط و  زا  ریغ  جنگ  نآ  هک  یتروص 

تمیق رگا  ینعی  تسا ، رادهکس  يالط  لاقثم  ای 15  رادهکس  هرقن  لاقثم  طایتحا 105  ربانب  هرقن  الط و  ریغ  رد  جـنگ  باصن  هلأسم 1817 .
طایتحا ربانب  دـسرب ، باـصن  ود  نیا  زا  یکی  هب  هدرک  نآ  يارب  هک  یجراـخم  ندرکمک  زا  دـعب  دروآیم ، تسد  هب  جـنگ  زا  هک  ار  يزیچ 

. تسا رادهکس  هرقن  لاقثم  هرقن 105  جنگ  و  رادهکس ، يالط  لاقثم   15 الط ، جنگ  باصن  اما  و  دهدب ، ار  نآ  سمخ  دیاب  بجاو 
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لام تسین ، دناهدوب  نیمز  نآ  کلام  اًلبق  هک  یناسک  لام  دـنادب  و  دـنک ، ادـیپ  یجنگ  هدـیرخ  يرگید  زا  هک  ینیمز  رد  رگا  هلأسم 1818 .
مولعم هچنانچ  و  دهد ، عالطا  وا  هب  دیاب  تسا ، نانآ  زا  یکی  لام  هک  دهد  لامتحا  رگا  یلو  دهدب ؛ ار  نآ  سمخ  دیاب  و  دوشیم ، وا  دوخ 

هک یناسک  مامت  هب  مزال  طایتحا  ربانب  بیترت  نیمه  هب  و  دهد ، عالطا  هدوب  نیمز  کلام  وا  زا  شیپ  هک  یـسک  هب  دـیاب  تسین ، وا  لام  دوش 
ار نآ  سمخ  دـیاب  و  دوشیم ، وا  دوخ  لام  تسین ، نانآ  زا  کیچـیه  لام  دوش  مولعم  رگا  و  دـهد ، ربخ  دـناهدوب  نیمز  کـلام  وا  زا  شیپ 

. دهدب
ای 15 هرقن  لاـقثم  مه 105  يور  اهنآ  تمیق  هک  دـنک  ادـیپ  یلام  هدـش ، نفد  اج  کی  رد  هک  يددـعتم  ياـهفرظ  رد  رگا  هلأسم 1819 .
، دسرب رادقم  نیا  هب  شتمیق  هک  اهنآ  مادک  ره  دنک ، ادـیپ  جـنگ  اج  دـنچ  رد  هچنانچ  یلو  دـهدب ، ار  نآ  سمخ  دـیاب  دـشاب ، الط  لاقثم 

. درادن سمخ  هدیسرن ، رادقم  نیا  هب  نآ  تمیق  هک  یجنگ  و  تسا ، بجاو  نآ  سمخ 
ای 15 هرقن  لاقثم  هب 105  نآ  تمیق  هک  دننک  ادیپ  یجنگ  رفن  ود  رگا  هلأسم 1820 .
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. دنهدب ار  نآ  سمخ  بحتسم  طایتحا  ربانب  دشابن ، رادقم  نیا  هب  نانآ  زا  کی  ره  مهس  رگا  دسرب ، الط  لاقثم 

هدنـشورف لام  هک  دـهد  لامتحا  هچنانچ  دـنک ، ادـیپ  یلام  نآ  مکـش  رد  و  درخب ، نایاپراهچ  لیبق  زا  ار  یناویح  یـسک  رگا  هلأسم 1821 .
هچنانچ و  دنک ، ربخ  ار  نآ  یلبق  نابحاص  بیترت ، هب  دیاب  مزال  طایتحا  ربانب  تسین ، وا  لام  دوش  مولعم  رگا  و  دهد ، ربخ  وا  هب  دـیاب  تسا ،

مزال دـشاب ، یهام  لیبق  زا  ناویح  رگا  و  دراد ، ار  حـبر  هدـیاف و  مکح  هک  تسا  نآ  رهاـظ  تسین ، ناـنآ  زا  کیچـیه  لاـم  هک  دوش  مولعم 
نودب تسا  جنگ  هب  مکح  رد  نآ  قاحلا  تروص ، ود  ره  رد  طایتحا  دنچ  ره  دراد ، ار  حبر  هدیاف و  مکح  و  دهد ، ربخ  هدنـشورف  هب  تسین 

. باصن تیاعر 

مارح هب  طولخم  لالح  لام  . 4 * 

لام بحاص  و  دـهد ، صیخـشت  رگیدـکی  زا  ار  اهنآ  دـناوتن  ناسنا  هک  دوش  طولخم  يروط  هب  مارح  لام  اب  لالح  لام  رگا  هلأسم 1822 .
تهج زا  رگا  دوشیم  لالح  لام  هیقب  سمخ ، نداد  زا  دعب  و  دهدب ، ار  لام  مامت  سمخ  دیاب  دشابن ، مولعم  مادکچیه  نآ ، رادـقم  مارح و 

هب ار  سمخ  نیا  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  و  دـهدب ، لام  هیقب  زا  مه  يرگید  سمخ  تسا  بجاو  الا  و  دـشاب ، هدـشن  سمخ  قلعتم  رگید 
. هقدص ای  سمخ  زا  همذلایف  ام  دصق  هب  نکل  دناسرب ، اهسمخ  ریاس  فرصم 

تین هب  ار  رادقم  نآ  دیاب  دسانشن ، ار  نآ  بحاص  یلو  دنادب ، ار  مارح  رادقم  ناسنا  و  دوش ، طولخم  مارح  اب  لالح  لام  رگا  هلأسم 1823 .
. دریگب نذا  مه  عرش  مکاح  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دهدب ، هقدص  شبحاص 

یـضار ار  رگیدکی  دـیاب  دسانـشب ، ار  شبحاص  یلو  دـنادن ، ار  مارح  رادـقم  ناسنا  و  دوش ، طولخم  مارح  اب  لالح  لام  رگا  هلأسم 1824 .
لام مه  نآ  زا  رتشیب  هک  دنک  کش  و  تسا ، وا  لام  ینیعم  زیچ  دنادب  ناسنا  هک  یتروص  رد  دوشن ، یضار  لام  بحاص  هچنانچ  و  دنیامن ،

دهدیم لامتحا  هک  ار  يرتشیب  رادقم  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  و  دهدب ، وا  هب  تسا  وا  لام  دراد  نیقی  هک  ار  يزیچ  دیاب  هن ، ای  تسه  وا 
. دهدب وا  هب  تسا  وا  لام 

بجاو طایتحا  ربانب  هدوب ، سمخ  زا  رتشیب  مارح  رادقم  هک  دمهفب  دـعب  و  دـهدب ، ار  مارح  هب  طولخم  لالح  لام  سمخ  رگا  هلأسم 1825 .
. دهدب هقدص  نآ  بحاص  فرط  زا  هدوب ، رتشیب  سمخ  زا  دنادیم  هک  يرادقم  دیاب 
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رگا نینچمه  تسین . وا  رب  يزیچ  دوش ، مولعم  شبحاـص  نآ  زا  دـعب  و  دـهدب ، ار  مارح  هب  طوـلخم  لـالح  لاـم  سمخ  رگا  هلأسم 1826 .

. تسین وا  رب  يزیچ  دوش ، ادیپ  شبحاص  نآ ، زا  دعب  و  دهدب ، هقدص  وا  تین  هب  دسانشیمن ، ار  شبحاص  هک  ار  یلام 
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نوریب نیعم  رفن  دـنچ  زا  نآ  بحاص  هک  دـنادب  ناسنا  و  دـشاب ، مولعم  مارح  رادـقم  دوش و  طولخم  مارح  اب  یلالح  لام  رگا  هلأسم 1827 .
رفن دنچ  نآ  نیب  يواسم  روط  هب  ار  لام  نآ  دشن ، نکمم  رگا  و  دنک ، یـضار  ار  همه  تسا  نکمم  رگا  تسیک ، دمهفب  دناوتن  یلو  تسین ،

. دشاب هتفرگ  رارق  شدی  تحت  وا  ریصقت  هب  لام  نآ  هک  نآ  رگم  تسا  یفاک  دنک  تمسق 

دیآیم تسد  هب  یصاوغ  هطساو  هب  هک  يرهاوج  . 5 * 

، یندعم ای  دشاب  یندییور  دنروآ ؛ نوریب  يرگید  رهاوج  ای  ناجرم  ؤلؤل و  ایرد ، رد  نتفر  ورف  ینعی  یصاوغ ، هطـساو  هب  رگا  هلأسم 1828 .
طایتحا ربانب  ای  دنـشاب ، هدروآ  نوریب  ایرد  زا  ار  نآ  هعفد  کی  رد  هچ  دـنهدب ؛ ار  نآ  سمخ  دـیاب  دـسرب ، الط  دوخن  هب 18  نآ  تمیق  رگا 

ربانب و  رفن ، دـنچ  ای  دـشاب ، هدروآ  نوریب  ار  نآ  رفن  کی  سنج ، دـنچ  زا  ای  دـشاب ، سنج  کی  زا  هدـمآ  نوریب  هچنآ  هعفد ، دـنچ  رد  مزال 
. دنیامن تشادرب  عومجم  زا  ار  جراخم  و  دننکن ، مک  ار  نآ  ندروآنوریب  جراخم  باصن ، رابتعا  رد  بجاو  طایتحا 

، طایتحا ربانب  دـسرب  ـالط  دوخن  هب 18  نآ  تمیق  و  دروآ ، نوریب  رهاوـج  یبابـسا ، هلیـسو  هب  اـیرد  رد  نـتفر  ورف  نودـب  رگا  هلأسم 1829 .
هب ار  هچنآ  هک  دـهدب  ار  نآ  سمخ  دـیاب  یتروص  رد  دریگب ، رهاوج  ایرد  رانک  زا  ای  ایرد  بآ  يور  زا  رگا  یلو  تسا ، بجاو  نآ  سمخ 

. دشاب رتدایز  شلاس  جراخم  زا  وا  بسک  رگید  عفانم  اب  ای  ییاهنت  هب  هدروآ  تسد 
هک یتروص  رد  دریگیم ، ایرد  رد  نتفر  ورف  نودـب  ای  نتفر و  ورف  اب  ناـسنا  هک  يرگید  تاـناویح  یهاـم و  سمخ  تخادرپ  هلأسم 1830 .

. تسا بجاو  دشاب  هدشن  لاس  هنوؤم  رد  فرص 
دـصق دـیآ و  شتـسد  هب  يرهاوج  ًاـقافتا  و  دور ، ورف  اـیرد  رد  دروآ  نوریب  اـیرد  زا  يزیچ  هک  نیا  دـصق  نودـب  ناـسنا  رگا  هلأسم 1831 .

. دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  لاس ، هنوؤم  ندرکمک  نودب  دشاب ، باصن  دح  هب  رگا  بجاو  طایتحا  ربانب  دیامنب ، ار  نآ  کلمت 
رتشیب ای  الط  دوخن  شتمیق 18  هک  دنک  ادیپ  يرهاوج  نآ  مکـش  رد  دروآ و  نوریب  ار  یناویح  دور و  ورف  ایرد  رد  ناسنا  رگا  هلأسم 1832 .

فدص  دننام  ناویح  نآ  هچنانچ  دشاب ،
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بجاو نآ  سمخ  یتروص  رد  دـشاب ، هدـیعلب  رهاوج  ًاقافتا  رگا  و  دـهدب ، ار  نآ  سمخ  دـیاب  تسه ، رهاوج  شمکـش  رد  ًاـعون  هک  دـشاب 
. دشاب رتدایز  شلاس  جراخم  زا  وا  بسک  رگید  عفانم  اب  ای  ییاهنت  هب  هک  تسا 

رهاوـج هناـخدور  نآ  رد  هچناـنچ  دروآ ، نوریب  يرهاوـج  و  دور ، ورف  تارف  هلجد و  دـننام  گرزب ، ياـههناخدور  رد  رگا  هلأسم 1833 .
. دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  دیآیم ، لمع 

و دهدب ، ار  نآ  سمخ  دیاب  دـشاب ، رتشیب  ای  الط  دوخن  نآ 18  تمیق  هک  دروآ  نوریب  ربنع  يرادـقم  دور و  ورف  بآ  رد  رگا  هلأسم 1834 .
، دراد ار  مکح  نیمه  طایتحا  ربانب  دـسرب ، الط  دوخن  رادـقم 18  هب  نآ  تمیق  رگا  دروآ ، تسد  هب  ایرد  رانک  زا  اـی  بآ  يور  زا  هچناـنچ 

. دزادرپب لاس  هنوؤم  ءانثتسا  نودب  ار  نآ  سمخ  طایتحا  ربانب  دسرن ، مه  باصن  رادقم  هب  رگا  هکلب 
، دیایب دایز  شلاس  جراخم  زا  يزیچ  دهدب و  ار  اهنآ  سمخ  رگا  تسا ، ندعم  ندروآنوریب  ای  یصاوغ  شبـسک  هک  یـسک  هلأسم 1835 .

. دهدب ار  نآ  سمخ  هرابود  تسین  مزال 
نتفر ورف  هطساو  هب  ای  و  دنک ، ادیپ  یجنگ  ای  دشاب ، هتشاد  مارح  هب  طولخم  لالح  لام  ای  دروآ  نوریب  ار  یندعم  ياهچب ، رگا  هلأسم 1836 .

. دهدب ار  اهنآ  سمخ  دیاب  وا  یلو  دروآ ، نوریب  يرهاوج  ایرد ، رد 

تمینغ . 6 * 

و دوشیم ، هتفگ  تمینغ  اهنآ  هب  دـنروآ ، تسد  هب  گنج  رد  ییاهزیچ  و  دـننک ، گنج  رافک  اـب  ماـما  رما  هب  نیملـسم  رگا  هلأسم 1837 .
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حالص مالـسلاهیلع  ماما  هک  ار  يرادقم  زین  نآ و  لقن  لمح و  يرادهگن و  جراخم  دننام  دناهدرک ، فرـصم  تمینغ  يارب  هک  ار  یجراخم 
هچنآ و  دنهدب ، ار  نآ  هیقب  سمخ  دنراذگب و  رانک  تمینغ  زا  دیاب  تسا ، ماما  هب  صوصخم  هک  ییاهزیچ  و  دناسرب ، یفرـصم  هب  دـنادیم 

. دراد ار  مکح  نیمه  طایتحا  ربانب  زین  دیآیم ، تسد  هب  رافک  اب  گنج  رد  تبیغ  رصع  رد 

درخب ناملسم  زا  یمذ  رفاک  هک  ینیمز  . 7 * 

هراشا

هناخ و رگا  زین  و  دـهدب ، شرگید  لام  زا  ای  نیمز  نامه  زا  ار  نآ  سمخ  دـیاب  درخب ، ناملـسم  زا  ار  ینیمز  یمذ ، رفاـک  رگا  هلأسم 1838 .
مکاح  هکلب  تسین ، مزال  تبرق  دصق  سمخ ، نیا  نداد  رد  و  دهدب ، ار  نآ  نیمز  سمخ  دیاب  درخب ، ناملسم  زا  ار  اهنیا  دننام  ناکد و 
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. دیامن تبرق  دصق  تسین  مزال  دریگیم ، وا  زا  ار  سمخ  هک  مه  عرش 

نآ سمخ  رادیرخ ، دیاب  دشورفب ، يرگید  ناملسم  هب  هدادن  ار  شسمخ  هدیرخ و  ناملـسم  زا  هک  ار  ینیمز  یمذ ، رفاک  رگا  هلأسم 1839 .
. دهدب ار  نیمز  نآ  سمخ  وا  ثراو  دیاب  دربب ، ثرا  وا  زا  ار  نیمز  نآ  یناملسم  دریمب و  رگا  زین  و  دهدب ، ار 

وا طرش  دهدب ، ار  نآ  سمخ  هدنـشورف  هک  دنک  طرـش  ای  دهدن ، سمخ  هک  دنک  طرـش  نیمز  ندیرخ  عقوم  یمذ  رفاک  رگا  هلأسم 1840 .
مزال دهدب ، سمخ  نابحاص  هب  وا  فرط  زا  ار  سمخ  رادقم  هدنـشورف  هک  دنک  طرـش  رگا  یلو  دـهدب ، ار  سمخ  دـیاب  و  تسین ، حـیحص 

. دیامن لمع  هدش  وا  رب  هک  یطرش  هب  ناناملسم  تسا 
یمذ رفاک  دیامن ، حلـص  وا  هب  اًلثم  دریگب ، ار  نآ  ضوع  و  دنک ، رفاک  کلم  شورف ، دـیرخ و  ریغ  هب  ار  ینیمز  ناملـسم ، رگا  هلأسم 1841 .

. دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب 
. دهدب ار  نآ  سمخ  دیاب  درخب ، ینیمز  شیارب  وا  یلو  و  دشاب ، ریغص  یمذ  رفاک  رگا  هلأسم 1842 .

سمخ فرصم  * 

رد هک  يدیس  هب  ای  میتی ، دیس  ای  ریقف ، دیس  هب  دیاب  و  تسا ، تاداس  مهس  نآ  تمـسق  کی  دننک ؛ تمـسق  ود  دیاب  ار  سمخ  هلأسم 1843 .
وا هک  یفرصم  هب  ای  دنهدب ، طیارشلا  عماج  دهتجم  هب  دیاب  نامز  نیا  رد  هک  تسا  ماما  مهـس  نآ  رگید  فصن  و  دنهدب ، هدش  هدنامرد  رفس 

هداد نذا  وا  هب  یتروص  رد  دهدب ، دـنکیمن  دـیلقت  وا  زا  هک  يدـهتجم  هب  ار  ماما  مهـس  دـهاوخب  ناسنا  رگا  یلو  دـنناسرب ، دـهدیم  هزاجا 
. دننکیم فرصم  روط  کی  هب  ار  مالسلاهیلع  ماما  مهس  دنکیم ، دیلقت  وا  زا  هک  يدهتجم  دهتجم و  نآ  دنادب  هک  دوشیم 

ریقف شنطو  رد  هچ  رگا  هدش ، هدنامرد  رفـس  رد  هک  يدیـس  هب  یلو  دشاب ، ریقف  دیاب  دـنهدیم ، سمخ  وا  هب  هک  یمیتی  دیـس  هلأسم 1844 .
. داد سمخ  دوشیم  دشابن ،

دیابن بجاو  طایتحا  ربانب  دشاب ، تیصعم  رد  شدوخ  ای  دشاب  تیصعم  رفس  وا  رفس  رگا  هدش ، هدنامرد  رفس  رد  هک  يدیس  هب  هلأسم 1845 .
. دنهدب سمخ 

هدزاود  هک  يدیس  هب  یلو  داد ، سمخ  دوشیم  تسین ، لداع  هک  يدیس  هب  هلأسم 1846 .
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. دنهدب سمخ  دیابن  تسین ، یماما 
هک مه  يدیـس  هب  و  داد ، سمخ  دوشیمن  دشاب ، وا  تیـصعم  هب  کمک  ندادسمخ  رگا  تسا ، راکتیـصعم  هک  يدیـس  هب  هلأسم 1847 .
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. دنهدب سمخ  دیابن  بجاو  طایتحا  ربانب  دوش ، هانگ  زا  وا  نتشادزاب  بجوم  وا  هب  سمخ  ندادن  رگا  دنکیم ، تیصعم  اراکشآ 
نیب رد  ای  دننک ، قیدصت  ار  وا  ندوب  دیس  لداع ، رفن  ود  هک  نآ  رگم  داد ، سمخ  وا  هب  دوشیمن  مدیـس ؛ دیوگب : یـسک  رگا  هلأسم 1848 .

. تسا دیس  هک  دنک  ادیپ  نانیمطا  ای  نیقی  ناسنا  هک  دشاب  فورعم  يروط  هب  مدرم 
دوشیم دـشاب ، هتـشادن  نیقی  وا  ندوب  دیـس  هب  ناسنا  هچ  رگا  تسا ، دیـس  هک  دـشاب  روهـشم  شدوخ  رهـش  رد  هک  یـسک  هب  هلأسم 1849 .

. داد سمخ 
رگا یلو  دناسرب ، شدوخ  جراخم  فرصم  هب  هک  دهدب  سمخ  وا  هب  دیابن  بجاو  طایتحا  ربانب  تسا  هدیـس  شنز  هک  یـسک  هلأسم 1850 .
نانآ فرـصم  هب  هک  دهدب  نز  نآ  هب  سمخ  ناسنا  تسا  زیاج  دهدب ، ار  نانآ  جراخم  دـناوتن  و  دـشاب ، بجاو  نز  نآ  رب  نارگید  جراخم 

. دناسرب
كاروخ و سمخ ، زا  دـناوتیمن  بجاو  طایتحا  ربانب  دـشاب ، بجاو  ناسنا  رب  تسین  ناسنا  هجوز  هک  ياهدیـس  جراخم  رگا  هلأسم 1851 .

. دناسرب شدوخ  جراخم  فرصم  هب  هک  دنک  وا  کلم  هک  نآ  ای  دهدب  ار  وا  كاشوپ 
. داد سمخ  دوشیم  دهدب  ار  دیس  نآ  جراخم  دناوتیمن  وا  تسا و  بجاو  يرگید  رب  شجراخم  هک  يریقف  دیس  هب  هلأسم 1852 .

. دنهدن سمخ  ریقف  دیس  کی  هب  لاس  کی  جراخم  زا  رتشیب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 1853 .
قحتـسم ندش  ادیپ  ات  سمخ  يرادهگن  ای  دوش ، ادـیپ  هک  دـهدن  مه  لامتحا  و  دـشابن ، یقحتـسم  دیـس  ناسنا  رهـش  رد  رگا  هلأسم 1854 .

زا سمخ  رگا  و  درادرب ، سمخ  زا  ار  نآ  ندرب  جراخم  دناوتیم  و  دناسرب ، قحتسم  هب  و  دربب ، رگید  رهش  هب  ار  سمخ  دیاب  دشابن ، نکمم 
. تسین بجاو  وا  رب  يزیچ  هدرکن ، یهاتوک  رگا  و  دهدب ، ار  نآ  ضوع  دیاب  هدرک ، یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هچنانچ  دورب ، نیب 
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قحتـسم ندش  ادیپ  ات  سمخ  يرادهگن  هچ  رگا  دوش  ادیپ  هک  دهد  لامتحا  یلو  دـشابن  یقحتـسم  شدوخ  رهـش  رد  هاگ  ره  هلأسم 1855 .

یلو دهدب  يزیچ  دیابن  دوش ، فلت  دنکن و  یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هچنانچ  و  دربب ، يرگید  رهـش  هب  ار  سمخ  دناوتیم  دشاب ، نکمم 
. درادرب سمخ  زا  ار  نآ  ندرب  جراخم  دناوتیمن 

جراخم یلو  دناسرب ، قحتسم  هب  دربب و  يرگید  رهش  هب  ار  سمخ  دناوتیم  مه  زاب  دوش ، ادیپ  قحتسم  شدوخ  رهـش  رد  رگا  هلأسم 1856 .
. تسا نماض  دشاب  هدرکن  یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هچ  رگا  دورب ، نیب  زا  سمخ  هک  یتروص  رد  و  دهدب ، شدوخ  زا  دیاب  ار  نآ  ندرب 

تسا نینچمه  و  دهدب ، سمخ  هرابود  تسین  مزال  دورب ، نیب  زا  دربب و  يرگید  رهـش  هب  ار  سمخ  عرـش ، مکاح  نذا  اب  رگا  هلأسم 1857 .
. دربب رگید  رهش  هب  رهش  نآ  زا  دریگب و  ار  سمخ  هک  هدوب  لیکو  عرش  مکاح  فرط  زا  هک  دهدب  یسک  هب  رگا 

هچناـنچ و  دـنک ، باـسح  سنج  نآ  یعقاو  تمیق  هب  دـیاب  دـهدب ، يرگید  سنج  زا  دـهدن و  لاـم  دوـخ  زا  ار  سمخ  رگا  هلأسم 1858 .
. دهدب هدرک  باسح  دایز  هک  ار  يرادقم  دیاب  دشاب ، هدش  یضار  تمیق  نآ  هب  قحتسم  هچ  رگا  دنک ، باسح  تمیق  زا  رتنارگ 

هب ار  سمخ  بجاو  طایتحا  ربانب  دنک ، باسح  سمخ  تباب  ار  دوخ  بلط  دهاوخیم  تسا و  راکبلط  قحتـسم  زا  هک  یـسک  هلأسم 1859 .
. دنادرگرب وا  هب  دوخ  یهدب  تباب  قحتسم  دعب ، و  دهدب ، وا 

هدش و ریقف  تسا و  راکهدب  سمخ  يدایز  رادقم  هک  یـسک  یلو  دشخبب ، کلام  هب  دریگب و  ار  سمخ  دـناوتیمن  قحتـسم  هلأسم 1860 .
مه سمخ  رد  و  درادن ، لاکشا  دشخبب ، وا  هب  دریگب و  وا  زا  ار  سمخ  هک  دوش  یضار  قحتـسم  رگا  دشابن ، سمخ  لها  نویدم  دهاوخیم 

. تسا ربتعم  تبرق  دصق  تاکز ، دننام 
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* تاکز ماکحا  * 
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: تسا بجاو  زیچ  هن  تاکز  هلأسم 1861 .
. مدنگ لوا 

. وج مود 
. امرخ موس 

. شمشک مراهچ 
. الط مجنپ 
. هرقن مشش 
. رتش متفه 

. واگ متشه 
یکی هب  هدش ، نیعم  هک  ار  يرادقم  دیاب  دوشیم  هتفگ  ًادعب  هک  یطیارش  اب  دشاب ، زیچ  هن  نیا  زا  یکی  کلام  یـسک  رگا  و  دنفـسوگ ؛ مهن 

. دناسرب دناهداد  روتسد  هک  ییاهفرصم  زا 
اعنـص ناـمدرم  كاروـخ  تسا و  مدـنگ  لـثم  هک  سلع  و  دراد ، وـج  تیـصاخ  و  مدـنگ ، یمرن  هب  تسا  ياهـناد  هـک  تلـس  هلأسم 1862 .

. دوش هداد  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  ناشتاکز  دشابیم ،

تاکز ندشبجاو  طیارش  * 

لقاع و غلاب و  نآ  کلام  و  دـسرب ، دوشیم  هتفگ  ًادـعب  هک  باـصن  رادـقم  هب  لاـم ، هک  دوشیم  بجاو  یتروص  رد  تاـکز  هلأسم 1863 .
. دنک فرصت  لام  نآ  رد  دناوتب  و  دشاب ، دازآ 

یلو دـهدب ، ار  نآ  تاکز  دـیاب  مهدزاود  هام  لوا  دـشاب ، هرقن  الط و  رتش و  دنفـسوگ و  واگ و  کلام  هام  هدزای  ناـسنا  رگا  هلأسم 1864 .
. دنک باسح  مهدزاود  هام  ندشمامت  زا  دعب  دیاب  ار  دعب  لاس  لوا 

. دهد رارق  دوخ  ندشغلاب  لوا  ار  لاس  لوا  دیاب  دوش ، غلاب  لاس  نیب  رد  هرقن  الط و  رتش و  دنفسوگ و  واگ و  کلام  رگا  هلأسم 1865 .
نتسبهناد  تقو  وج ، مدنگ و  تاکز  ندشبجاو  تقو  بجاو ، طایتحا  ربانب  هلأسم 1866 .

300 ص : لئاسملا ، حیضوت 
ربانب دش ، خرس  ای  درز  امرخ  گنر  هک  مه  یعقوم  تسا و  هروغ  هک  دوشیم  بجاو  یتقو  طایتحا  ربانب  زین  شمشک  تاکز  و  تسا ، اهنآ 

، دشاب ارقف  عفن  اب  قفاوم  دنیوگ  امرخ  روگنا و  وج و  مدنگ و  اهنآ  هب  هک  یعقوم  هظحالم  ًاقافتا  رگا  و  دوشیم ، بجاو  نآ  تاکز  طایتحا 
هک نآ  زا  شیپ  اهنآ و  ياههناد  ندشهتسب  زا  دعب  دوش ، وج  ای  مدنگ  کلام  یسک  هک  نآ  لثم  تسا ، ارقف  هفرص  هظحالم  بجاو  طایتحا 

ندادتقو یلو  دـهدب ، زین  مود  کـلام  ار  نآ  تاـکز  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  یتروص  نینچ  رد  هک  دـنیوگب  وج  مدـنگ و  اـهنآ  هب 
هدش رمت  بطر ، شمـشک و  روگنا ، هک  تسا  یعقوم  شمـشک  امرخ و  رد  اهنآ و  هاک  ندرکادـج  نمرخ و  عقوم  وج  مدـنگ و  رد  تاکز 

. دشاب
دیاب دشاب ، غلاب  اهنآ  بحاص  دش ، هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  امرخ  شمـشک و  وج و  مدنگ و  تاکز  ندـشبجاو  عقوم  رگا  هلأسم 1867 .

. دهدب ار  اهنآ  تاکز 
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رد رگا  یلو  تسین ، بجاو  وا  رب  تاـکز  دـشاب ، هناوید  لاـس  ماـمت  رد  هرقن  ـالط و  رتش و  دنفـسوگ و  واـگ و  بحاـص  رگا  هلأسم 1868 .
. دهدب ار  تاکز  بحتسم  طایتحا  ربانب  ددرگ ، لقاع  لاس  رخآ  رد  دشاب و  هناوید  لاس  زا  يرادقم 

؛ دوشیمن طقاس  وا  زا  تاکز  دوش ، شوهیب  ای  تسم  لاس  زا  يرادقم  رد  هرقن  الط و  رتش و  دنفسوگ و  واگ و  بحاص  رگا  هلأسم 1869 .
. دشاب شوهیب  ای  تسم  شمشک  امرخ و  وج و  مدنگ و  تاکز  ندشبجاو  عقوم  رگا  تسا  نینچمه  و 

بـصغ وا  زا  ار  یتعارز  رگا  یلو  درادـن ، تاکز  دـنک ، فرـصت  نآ  رد  دـناوتیمن  دـناهدرک و  بصغ  ناسنا  زا  هک  ار  یلام  هلأسم 1870 .
هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  تشگرب ، شبحاص  هب  تقو  ره  دشاب ، هدـننکبصغ  تسد  رد  دوشیم  بجاو  نآ  تاکز  هک  یعقوم  دـننک و 

. دهدب ار  نآ  تاکز 
ار نآ  تاکز  دـیاب  دـنامب ، وا  دزن  لاس  کـی  دـنک و  ضرق  تسا  بجاو  نآ  تاـکز  هک  ار  يرگید  زیچ  اـی  هرقن  ـالط و  رگا  هلأسم 1871 .

. تسین بجاو  يزیچ  هداد ، ضرق  هک  یسک  رب  و  دهدب ،

شمشک امرخ و  وج و  مدنگ و  تاکز  * 

الا زیربت  نم  اهنآ 288  باصن  و  دنسرب ، باصن  رادقم  هب  هک  دوشیم  بجاو  یتقو  شمـشک  امرخ و  وج و  مدنگ و  تاکز  هلأسم 1872 .
یضعب  هچنآ  ربانب  ًابیرقت  هک  تسا  لاقثم   45

301 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دوشیم مرگولیک  دناهدرک 885  باسح 

دیاب دـنک ، فرـصم  فراعتم  رادـقم  زا  رتشیب  مدـنگ  وج و  زا  اـهنآ و  هروغ  اـمرخ و  روگنا و  زا  تاـکز  نداد  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1873 .
. تسین مزال  فراعتم  رادقم  رد  یلو  دهدب ، ار  نآ  تاکز 

وا لام  زا  ار  تاـکز  رادـقم  دـیاب  دریمب ، نآ  کـلام  دـش  بجاو  روگنا  اـمرخ و  وج و  مدـنگ و  تاـکز  هک  نآ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1874 .
. دهدب ار  دوخ  مهس  تاکز  دیاب  تسا ، باصن  هزادنا  هب  وا  مهس  هک  هثرو  زا  کی  ره  دریمب ، تاکز  ندشبجاو  زا  شیپ  رگا  یلو  دنهدب ،

دعب دننکیم و  ادج  هاک  زا  ار  وج  مدنگ و  هک  نمرخ  عقوم  تسا ، تاکز  يروآعمج  رومأم  عرش  مکاح  فرط  زا  هک  یسک  هلأسم 1875 .
نیب زا  هدش  بجاو  نآ  تاکز  هک  يزیچ  دهدن و  کلام  رگا  و  دنک ، هبلاطم  ار  تاکز  دناوتیم  بطر  ندش  رمت  روگنا و  ندششمشک  زا 

. دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دورب ،
درز وا  کلم  رد  امرخ  اًلثم  دوش ، بجاو  اهنآ  تاکز  وج  مدنگ و  تعارز  ای  روگنا  امرخ و  تخرد  ندشکلام  زا  دعب  رگا  هلأسم 1876 .

. دهدب ار  نآ  تاکز  دیاب  دوش ، خرس  ای 
ار اهنآ  تاکز  دـیاب  دـشورفب ، ار  تخرد  تعارز و  دـش ، بجاو  روگنا  امرخ و  وج و  مدـنگ و  تاکز  هک  نآ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 1877 .

. دهدب
، هن ای  هداد  هک  دـنک  کش  ای  هداد ، ار  نآ  تاکز  هدنـشورف  هک  دـنادب  درخب و  ار  روگنا  ای  امرخ  ای  وج  اـی  مدـنگ  ناـسنا  رگا  هلأسم 1878 .

هداد تاکز  تباب  زا  دـیاب  هک  ار  يرادـقم  هلماعم  عرـش  مکاح  هچنانچ  هدادـن ، ار  نآ  تاکز  هک  دـنادب  رگا  و  تسین ؛ بجاو  وا  رب  يزیچ 
تاکز رادقم  هلماعم  رگا  و  دریگب ، رادیرخ  زا  ار  تاکز  رادقم  دناوتیم  عرـش  مکاح  و  تسا ، لطاب  رادـقم  نآ  هلماعم  دـهدن ، هزاجا  دوش 

هب ار  رادقم  نآ  تمیق  هک  یتروص  رد  و  دهدب ، عرـش  مکاح  هب  ار  رادقم  نآ  تمیق  دیاب  رادـیرخ  و  تسا ، حیحـص  هلماعم  دـهد ، هزاجا  ار 
. دهدب ار  نآ  تاکز  هدنشورف  دوخ  هلماعم ، زا  دعب  رگا  دوشیم  حیحص  نینچمه  و  دریگب ، سپ  وا  زا  دناوتیم  دشاب ، هداد  هدنشورف 

، دوش نآ  زا  رتمک  ندشکشخ  زا  دعب  دسرب و  باصن  دح  هب  تسا  رت  هک  یعقوم  شمـشک  امرخ و  وج و  مدنگ و  نزو  رگا  هلأسم 1879 .
. تسین بجاو  نآ  تاکز 
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هچنانچ  دنک ، فرصم  ندشکشخ  زا  شیپ  ار  امرخ  وج و  مدنگ و  رگا  هلأسم 1880 .
302 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دهدب ار  اهنآ  تاکز  دیاب  دشاب ، باصن  هزادنا  هب  اهنآ  کشخ 
، دـنیوگیمن اـمرخ  نآ  هب  ندـشکشخ  زا  دـعب  اـی  دوـشیم ، مک  یلیخ  دـنامب  رگا  دـنروخیم و  ار  نآ  هزاـت  هـک  ییاـمرخ  هلأسم 1881 .

. تسا بجاو  نآ  تاکز  دسرب ، باصن  دح  هب  نآ  کشخ  هک  دشاب  يرادقم  هچنانچ 
. درادن تاکز  دنامب ، وا  دزن  مه  لاس  دنچ  رگا  هداد ، ار  اهنآ  تاکز  هک  یشمشک  امرخ و  وج و  مدنگ و  هلأسم 1882 .

هدافتـسا نیمز  تبوطر  زا  رـصم  ياهتعارز  لثم  ای  دوش ، بورـشم  رهن  ای  ناراب  بآ  زا  روگنا  اـمرخ و  وج و  مدـنگ و  رگا  هلأسم 1883 .
ای رهن ، ای  ناراب ، زا  يرادـقم  رگا  و  تسا ، کی  تسیب  نآ  تاکز  دوش ، يرایبآ  نآ  دـننام  ولد و  اب  رگا  و  تسا ، کی  هد  نآ  تاکز  دـنک ،

فـصن تاکز  و  کی ، هد  نآ ، فصن  تاکز  دیامن ، هدافتـسا  نآ  دننام  ولد و  اب  يرایبآ  زا  رادقم  نامه  هب  دـنک و  هدافتـسا  نیمز  تبوطر 
. دنهدب تاکز  تباب  دیاب  ار  نآ  تمسق  هس  تمسق ، لهچ  زا  ینعی  دشابیم ، کی  تسیب  نآ ، رگید 

يروط هچنانچ  دنک ، هدافتـسا  نآ  دننام  ولد و  بآ  زا  مه  دوش و  بورـشم  ناراب  زا  مه  روگنا ، امرخ و  وج و  مدـنگ و  رگا  هلأسم 1884 .
تاکز هدش ، ناراب  رهن و  بآ  اب  يرایبآ  دنیوگب : رگا  و  تسا ، کی  تسیب  نآ  تاکز  هدش ، نآ  دننام  ولد و  اب  يرایبآ  دـنیوگب : هک  دـشاب 

و دـننک ، تبـسن  هظحالم  دـیاب  هدـش ، يرایبآ  ولد  اب  دـنیوگب : هک  دـشابن  نانچ  یلو  هتـشاد  هبلغ  ولد  اب  يرایبآ  رگا  و  تسا ، کـی  هد  نآ ،
. دنهدب تاکز  کی  تسیب  رگید ، فصن  رد  و  کی ، هد  فصن  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا 

هد نآ  فصن  زا  دناوتیم  هتـشاد ، هبلغ  ناراب  بآ  ای  هدوب  هزادنا  کی  هب  ولد  بآ  ناراب و  بآ  اب  يرایبآ  هک  دنک  کش  رگا  هلأسم 1885 .
. دهدب کی  تسیب  نآ ، رگید  فصن  زا  و  کی ،

ولد بآ  اب  یلو  دشابن  جاتحم  نآ  دننام  ولد و  بآ  هب  دوش و  بورـشم  رهن  ای  ناراب  بآ  اب  روگنا  امرخ و  وج و  مدنگ و  رگا  هلأسم 1886 .
بآ هب  دوش و  يرایبآ  نآ  دننام  ولد و  اب  رگا  و  تسا ، کی  هد  نآ ، تاکز  دنکن ، کمک  لوصحم  ندـش  دایز  هب  بآ  و  دوش ، يرایبآ  مه 

تـسیب نآ ، تاکز  دننکن ، کمک  لوصحم  ندـش  دایز  هب  اهنآ  و  دوش ، بورـشم  مه  ناراب  ای  رهن  بآ  اب  یلو  دـشابن  جاتحم  ناراب  رهن و 
. تسا کی 

303 ص : لئاسملا ، حیضوت 
نیمز نآ  تبوطر  زا  هک  دـننک  یتعارز  تسا  نآ  يولهپ  هک  ینیمز  رد  و  دـننک ، يرایبآ  نآ  دـننام  ولد و  اـب  ار  یتعارز  رگا  هلأسم 1887 .

هد تسا ، نآ  يولهپ  هک  یتعارز  تاکز  و  کی ، تسیب  هدش ، يرایبآ  ولد  اب  هک  یتعارز  تاکز  دوشن ، يرایبآ  هب  جاتحم  دیامن و  هدافتـسا 
. دشابیم کی 

، دـنهدیم تعارز  دوخ  زا  ار  جراـخم  نآ  هک  تسا  لومعم  هدرک و  روـگنا  اـمرخ و  وـج و  مدـنگ و  يارب  هک  ار  یجراـخم  هلأسم 1888 .
نمرخ زا  تسین  لومعم  هچنآ  و  دهدب ، ار  نآ  تاکز  دیاب  دسرب ، باصن  دح  هب  نآ  هدنامیقاب  هچنانچ  و  دنک ، رـسک  لصاح  زا  دـناوتیم 

. تسین بجاو  نآ  تاکز  نکل  دنیامن ، باسح  باصن  ءزج  مزال  طایتحا  ربانب  دنهدب ،
رگا و  دنک ، رـسک  لصاح  زا  دناوتیم  نآ  تمیق  رادقم  هب  دشاب ، شدوخ  زا  رگا  هدـناسر ، تعارز  فرـصم  هب  هک  ار  یمخت  هلأسم 1889 .

. دیامن باسح  جراخم  ءزج  هداد ، نآ  دیرخ  يارب  هک  ار  یتمیق  دناوتیم  دشاب ، هدیرخ 
زین و  دـنک ، باسح  جراخم  ءزج  ار  اهنآ  هیارک  دـیابن  دـشاب ، وا  دوخ  کلم  ود  نیا  زا  یکی  ای  تعارز  لـیاسو  نیمز و  رگا  هلأسم 1890 .

. دوشیمن رسک  لصاح  زا  يزیچ  هداد ، ماجنا  ترجایب  يرگید  ای  هدرک ، شدوخ  هک  ییاهراک  يارب 
زا لبق  ندـیچ و  زا  شیپ  ار  روگنا  ای  اـمرخ  رگا  یلو  تسین ؛ جراـخم  ءزج  نآ  تمیق  درخب ، ار  اـمرخ  اـی  روگنا  تخرد  رگا  هلأسم 1891 .

. دوشیم باسح  جراخم  ءزج  هداد ، نآ  يارب  هک  ار  یلوپ  درخب ، تسا  حیحص  نآ  ندیرخ  هک  يدراوم  رد  تاکز  قلعت 
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؛ دوشیمن باسح  جراخم  ءزج  هداد  نیمز  دیرخ  يارب  هک  ار  یلوپ  دراکب ، وج  ای  مدـنگ  نیمز  نآ  رد  درخب و  ار  ینیمز  رگا  هلأسم 1892 .
مک لصاح  زا  و  دـیامن ، باسح  جراخم  ءزج  دـناوتیم  هداد  نآ  دـیرخ  يارب  هک  ار  یلوپ  درخب ، تاکز  قلعت  زا  شیپ  ار  تعارز  رگا  یلو 

میسقت ار  جراخم  دیاب  ینعی  دیامن ، رـسک  هداد  تعارز  دیرخ  يارب  هک  یلوپ  زا  دیآیم ، تسد  هب  نآ  زا  هک  ار  یهاک  تمیق  دیاب  اما  دنک ،
ار یتعارز  رگا  اًلثم  دوش ، هظحالم  تهج  نیا  دیاب  هشیمه  تعارز  جراخم  رد  هک  نانچ  دنک ، مک  مدنگ  زا  دشاب  مدنگ  مهـس  هچنآ  دـنک ؛

. دیامن باسح  جراخم  ءزج  دناوتیم  ار  نآ  ناموت  دص  راهچ  طقف  دشاب ، ناموت  دص  دیرخ  تقو  نآ  هاک  مهس  و  درخب ، ناموت  دصناپ 
تسا  مزال  تعارز  يارب  هک  يرگید  ياهزیچ  واگ و  نودب  هک  یسک  هلأسم 1893 .

304 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دیامن باسح  جراخم  ءزج  هداد ، اهنیا  دیرخ  يارب  هک  ار  یلوپ  دیابن  درخب ، ار  اهنیا  رگا  دنک ، تعارز  دناوتیم 

هب درخب و  ار  اـهنآ  رگا  دـنک ، تعارز  دـناوتیمن  تسا  مزـال  تعارز  يارب  هک  يرگید  ياـهزیچ  واـگ و  نودـب  هک  یـسک  هلأسم 1894 .
، دوش مک  اهنآ  تمیق  زا  يرادقم  رگا  و  دیامن ، باسح  جراخم  ءزج  ار  اهنآ  تمیق  مامت  دـناوتیم  دورب ، نیب  زا  یلک  هب  تعارز  هطـساو 

اهنآ تمیق  زا  يزیچ  دیابن  دوشن ، مک  اهنآ  تمیق  زا  يزیچ  تعارز ، زا  دعب  رگا  یلو  دنک ، باسح  جراخم  ءزج  ار  رادـقم  نآ  دـناوتیم 
. دیامن باسح  جراخم  ءزج  ار 

لومعم بسح  رب  هچنانچ  دراکب ، تسین  بجاو  نآ  تاکز  هک  ایبول  جـنرب و  لثم  يزیچ  مدـنگ و  وج و  نیمز  کـی  رد  رگا  هلأسم 1895 .
مک يردق  هب  اهنآ  زا  یکی  هدیاف  رگا  و  دوشیم ، میسقت  لخادم  تبسن  هب  جراخم  دشاب ، روظنم  تشک  عقوم  رد  سنج  ود  ره  زا  هدافتـسا 

. دشاب روظنم  هک  دوشیم  بوسحم  يزیچ  زا  جراخم  دشابن ، روظنم  تشک  عقوم  رد  هک  دشاب 
هدیاف  تعارز  يارب  لاس  دنچ  ات  هک  يرگید  راک  ای  ندزمخش  يارب  رگا  هلأسم 1896 .

z

. دیامن باسح  لوا  لاس  جراخم  ءزج  ار  نآ  دناوتیم  دشاب  جاتحم  نآ  هب  لوا  لاس  تعارز  رگا  دنک ، دیرخ  دراد 
دیآیمن تسد  هب  تقو  کی  رد  اهنآ  هویم  تعارز و  دراد و  فالتخا  رگیدکی  اب  اهنآ  لصف  هک  رهـش  دنچ  رد  ناسنا  رگا  هلأسم 1897 .

هزادـنا هب  دـسریم  لوا  هک  يزیچ  هچنانچ  دوش ، باسح  لاس  کی  لوصحم  اهنآ  همه  و  دـشاب ، هتـشاد  روگنا  ای  امرخ  اـی  وج  اـی  مدـنگ 
لوا هچنآ  رگا  و  دـیامن ؛ ادا  دـیآیم  تسد  هب  تقو  ره  ار  هیقب  تاـکز  و  دـهدب ، دـسریم  هک  یعقوـم  ار  نآ  تاـکز  دـیاب  دـشاب ، باـصن 
قلعت زا  دعب  مه  زاب  دوشیم ، باصن  هزادنا  هب  دیآیم  تسد  هب  دعب  هچنآ  هب  دراد  نیقی  هک  یتروص  رد  دشابن ، باصن  هزادـنا  هب  دـسریم 

هک درادـن  نیقی  رگا  و  دـهدب ، دـسریم  هک  یعقوم  ار  هیقب  تاکز  و  تقو ، نامه  هدیـسر  هک  ار  هچنآ  تاکز  تسا  بجاو  هیقب  هب  تاـکز 
رگا و  تسا ، بجاو  نآ  تاکز  دوش ، باصن  رادقم  هب  مه  يور  رگا  سپ  دـسرب . نآ  هیقب  ات  دـنک  ربص  دوش ، باصن  هزادـنا  هب  اهنآ  همه 

. تسین بجاو  نآ  تاکز  دوشن ، باصن  رادقم  هب 
بجاو نآ  تاکز  دشابن ، باصن  رادـقم  هب  هبترم  ره  رد  رگا  دـهد ، هویم  هبترم  ود  لاس  کی  رد  روگنا  ای  امرخ  تخرد  رگا  هلأسم 1898 .

. تسا لاس  ود  تعارز  لثم  لصف  ود  تعارز  هک  نیا  يارب  تسین 
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هب نآ  هزات  زا  تاکز  دـصق  هب  هچنانچ  دوشیم ، باصن  هزادـنا  هب  نآ  کشخ  هک  دراد  هزاـت  روگنا  اـی  اـمرخ  يرادـقم  رگا  هلأسم 1899 .
. درادن لاکشا  تسا ، بجاو  وا  رب  هک  دشاب  یتاکز  هزادنا  هب  دوش  کشخ  رگا  هک  دهدب  قحتسم  هب  يردق 

امرخ رگم  دهدب ، روگنا  ای  هزات  يامرخ  ار  نآ  تاکز  دناوتیمن  دشاب ، بجاو  وا  رب  شمـشک  ای  کشخ  يامرخ  تاکز  رگا  هلأسم 1900 .
بجاو وا  رب  روگنا  ای  هزات  يامرخ  تاکز  رگا  زین  و  هتفرگ ، قلعت  نآ  هب  تاکز  هک  دـشاب  شمـشک  امرخ و  نامه  هلمج  زا  هک  يروگنا  اـی 

دشاب يروگنا  امرخ و  هلمج  زا  شمـشک  ای  کشخ  يامرخ  هک  نآ  رگم  دهدب  شمـشک  ای  کشخ  يامرخ  ار  نآ  تاکز  دناوتیمن  دشاب ،
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. درادن یعنام  دهدب ، تاکز  تمیق  دصق  هب  ار  يرگید  زیچ  ای  اهنیا  زا  یکی  رگا  یلو  هتفرگ ، قلعت  نآ  هب  تاکز  هک 
هک یلام  زا  ار  تاکز  ماـمت  لوا  دـیاب  دریمب ، رگا  هدـش ، بجاو  نآ  تاـکز  هک  دراد  مه  یلاـم  تسا و  راکهدـب  هک  یـسک  هلأسم 1901 .

. دنیامن ادا  ار  وا  ضرق  دعب  دنهدب ، هدش  بجاو  نآ  تاکز 
، دوش بجاو  اهنیا  تاکز  هک  نآ  زا  شیپ  دریمب و  رگا  دراد  مه  روگنا  ای  امرخ  ای  وج  ای  مدنگ  تسا و  راکهدـب  هک  یـسک  هلأسم 1902 .

تاکز هک  نآ  زا  شیپ  رگا  و  دـهدب ، تاکز  دـیاب  دـسرب ، باصن  دـح  هب  ناشمهـس  هک  مادـک  ره  دـنهدب ، رگید  لام  زا  ار  وا  ضرق  هثرو 
رگا هک  تسا  يردق  هب  وا  یهدب  هک  یتروص  رد  دشاب ، وا  یهدب  هزادنا  هب  طقف  تیم  لام  هچنانچ  دـنهدن ، ار  وا  ضرق  دوش  بجاو  اهنیا 

، درادن تاکز  دنهدیم ، راکبلط  هب  ار  هچنآ  و  دنهدب ، راکبلط  هب  مه  ار  روگنا  امرخ و  وج و  مدنگ و  زا  يرادقم  دیاب  دنیامن ، ادا  دنهاوخب 
. دهدب ار  نآ  تاکز  دیاب  دوش ، باصن  هزادنا  هب  شمهس  هک  نانآ  مادک  ره  و  تسا ، هثرو  لام  هیقب ، و 

تاکز هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دراد ، دـب  بوخ و  هدـش  بجاو  اهنآ  تاکز  هک  یـشمشک  امرخ و  وج و  مدـنگ و  رگا  هلأسم 1903 .
. دنهدن دب  سنج  زا  ار  بوخ  سنج 

الط باصن  * 

: دراد باصن  ود  الط  هلأسم 1904 .
. تسا دوخن  نآ 18  لاقثم  ره  هک  تسا  یعرش  لاقثم  تسیب  نآ  لوا  باصن  لوا : باصن 
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دیاب دـشاب ، هتـشاد  دـش  هتفگ  هک  مه  ار  رگید  طیارـش  رگا  دـسرب ، تسا  یلومعم  لاقثم  هدزناپ  هک  یعرـش  لاقثم  تسیب  هب  الط  یتقو  سپ 

. تسین بجاو  نآ  تاکز  دسرن ، رادقم  نیا  هب  رگا  و  دهدب ، تاکز  تباب  زا  دوشیم  دوخن  هن  هک  ار  نآ  کی  لهچ 
، دوش هفاضا  لاقثم  هدزناپ  هب  لاقثم  هس  رگا  ینعی  دوشیم ، یلومعم  لاقثم  هس  هک  تسا  یعرـش  لاقثم  راهچ  نآ  مود  باـصن  مود : باـصن 
و دهدب ، ار  نآ  لاقثم  تاکز 15  دیاب  طقف  دوش ، هفاضا  لاقثم  هس  زا  رتمک  رگا  و  دهدب ، کی  لهچ  رارق  زا  ار  لاقثم  مامت 18  تاکز  دیاب 

رگا و  دـهدب ، ار  اهنآ  مامت  تاکز  دـیاب  دوش ، هفاضا  لاقثم  هس  رگا  ینعی  دور ، ـالاب  هچ  ره  تسا  نینچمه  و  درادـن ؛ تاـکز  نآ  يداـیز 
. درادن تاکز  هدش  هفاضا  هک  يرادقم  دوش ، هفاضا  رتمک 

هرقن باصن  * 

مه ار  رگید  طیارـش  و  دسرب ، لاقثم  هب 105  هرقن  رگا  هک  تسا  یلومعم  لاـقثم  نآ 105  لوا  باصن  دراد : باـصن  ود  هرقن  هلأسم 1905 .
، دـسرن رادـقم  نیا  هب  رگا  و  دـهدب ، تاکز  تباب  زا  تسا - دوخن  لاقثم و 15  هک 2  ار - نآ  کی  لهچ  دیاب  دـشاب ، هتـشاد  دـش  هتفگ  هک 

لاقثم مامت 126  تاکز  دیاب  دوش ، هفاضا  لاقثم  هب 105  لاقثم  رگا 21  ینعی  تسا ، لاقثم  نآ 21  مود  باصن  و  تسین ؛ بجاو  نآ  تاکز 
تاکز نآ  يدایز  دـهدب و  ار  نآ  لاقثم  تاکز 105  دـیاب  طقف  دوش ، هفاضا  لاقثم  زا 21  رتمک  رگا  و  دـهدب ، دـش  هتفگ  هک  يروط  هب  ار 

، دوش هفاضا  رتمک  رگا  دـهدب و  ار  اهنآ  مامت  تاکز  دـیاب  دوش ، هفاـضا  لاـقثم  رگا 21  ینعی  دور ، ـالاب  هچ  ره  تسا  نـینچمه  و  درادـن ؛
ار یتاکز  دهدب ، دراد  هرقن  الط و  هچ  ره  کی  لهچ  ناسنا  رگا  نیاربانب  درادن . تاکز  تسا  لاقثم  زا 21  رتمک  هدش و  هفاضا  هک  يرادقم 
ار نآ  کی  لهچ  رگا  دراد ، هرقن  لاـقثم  هک 110  یـسک  اًـلثم  تسا ، هداد  بجاو  رادـقم  زا  رتشیب  مه  یهاـگ  هداد و  هدوب  بجاو  وا  رب  هک 

. تسا هدوبن  بجاو  هک  هداد  نآ  لاقثم  يارب 5  مه  يرادقم  و  هداد ، هدوب  بجاو  هک  ار  نآ  لاقثم  تاکز 105  دهدب ،
همه هدـشن ، مک  لوا  باصن  زا  یتقو  ات  دـشاب ، هداد  ار  نآ  تاکز  هچ  رگا  تسا ، باصن  هزادـنا  هب  وا  هرقن  ای  الط  هک  یـسک  هلأسم 1906 .

. دهدب ار  نآ  تاکز  دیاب  هلاس 
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زا نآ  هکـس  رگا  و  دشاب ، جیار  نآ  اب  هلماعم  و  دنـشاب ، هدز  هکـس  ار  نآ  هک  دوشیم  بجاو  یتروص  رد  هرقن  الط و  تاکز  هلأسم 1907 .
. دنهدب ار  نآ  تاکز  دیاب  دشاب ، هتفر  مه  نیب 
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نآ تاکز  طایتحا ، ربانب  دشاب ، جیار  نآ  اب  هلماعم  هک  یتروص  رد  دربیم  راک  هب  تنیز  يارب  نز  هک  يرادهکس  هرقن  الط و  هلأسم 1908 .

. تسین بجاو  نآ  تاکز  دنیوگب ، نآ  هب  هرقن  الط و  لوپ  هچ  رگا  دشابن  جیار  نآ  اب  هلماعم  رگا  و  تسا ، بجاو 
هتشاد الط  لاقثم  و 14  هرقن ، لاقثم  اًلثم 104  دشابن ، لوا  باصن  هزادنا  هب  اهنآ  مادکچیه  رگا  دراد ، هرقن  الط و  هک  یـسک  هلأسم 1909 .

. تسین بجاو  وا  رب  تاکز  دشاب ،
رد رگا  و  دشاب ، باصن  رادقم  کلام  هام  هدزای  ناسنا  هک  دوشیم  بجاو  یتروص  رد  هرقن  الط و  تاکز  دش  هتفگ  هکنانچ  هلأسم 1910 .

. تسین بجاو  وا  رب  تاکز  دوش ، رتمک  لوا  باصن  زا  هرقن  الط و  هام ، هدزای  نیب 
رب تاکز  دـنک ، بآ  ار  اهنآ  ای  دـیامن  ضوع  رگید  زیچ  ای  هرقن  ای  الط  اب  دراد  هک  ار  ياهرقن  الط و  هام ، هدزاـی  نیب  رد  رگا  هلأسم 1911 .

. دهدب ار  تاکز  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دنکب ، ار  اهراک  نیا  تاکز ، نداد  زا  رارف  يارب  رگا  یلو  تسین ؛ بجاو  وا 
ای نزو  ندرکبآ ، هطـساو  هب  هچنانچ  و  دـهدب ، ار  اهنآ  تاکز  دـیاب  دـنک ، بآ  ار  هرقن  الط و  لوپ  مهدزاود ، هام  رد  رگا  هلأسم 1912 .

. دهدب هدوب  بجاو  وا  رب  ندرکبآ  زا  شیپ  هک  ار  یتاکز  دیاب  دوش ، مک  اهنآ  تمیق 
یلو دهدب ، نآ  دوخ  زا  ار  دب  بوخ و  زا  مادک  ره  تاکز  دـناوتیم  دـشاب ، هتـشاد  دـب  بوخ و  دراد  هک  ياهرقن  الط و  رگا  هلأسم 1913 .

. دهدب بوخ  هرقن  الط و  زا  ار  اهنآ  همه  تاکز  تسا  رتهب 
ار نآ  تاکز  دیاب  ناسنا  دسرب ، باصن  هزادـنا  هب  نآ  صلاخ  رگا  دراد ، رگید  زلف  لومعم  هزادـنا  زا  رتشیب  هک  ياهرقن  الط و  هلأسم 1914 .

يرگید هار  زا  ای  ندرکبآ  هلیـسو  هب  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  هن ، ای  تسه  باصن  هزادنا  هب  نآ  صلاخ  هک  دراد  کش  هچنانچ  و  دهدب ؛
. دنک مولعم  ار  نآ  صلاخ  رادقم 

دهدب ياهرقن  الط و  زا  ار  نآ  تاکز  دناوتیمن  دشاب ، طولخم  نآ  هب  رگید  زلف  لومعم  رادقم  هب  دراد  هک  ياهرقن  الط و  رگا  هلأسم 1915 .
یتاـکز هزادـنا  هب  تسه  نآ  رد  هک  یـصلاخ  هرقن  ـالط و  دـنک  نیقی  هک  دـهدب  يردـق  هب  رگا  یلو  دراد ، رگید  زلف  لوـمعم  زا  رتـشیب  هک 

. درادن لاکشا  تسا  بجاو  وا  رب  هک  دشابیم 
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دنفسوگ واگ و  رتش و  تاکز  * 

: دراد رگید  طرش  ود  دش  هتفگ  هک  ییاهطرش  زا  ریغ  دنفسوگ  واگ و  رتش و  تاکز  هلأسم 1916 .
بجاو نآ  تاکز  طایتحا ، ربانب  دـشاب ، هدرک  راک  زور  ود  یکی  لاـس  ماـمت  رد  رگا  یلو  دـشاب ، راـکیب  لاـس  ماـمت  رد  ناویح  هک  نآ  لوا 

. تسا
کلم هک  یتعارز  زا  ای  هدـشهدیچ ، فلع  زا  ار  نآ  زا  يرادـقم  ای  لاس  مامت  رگا  سپ  درچب . ناـبایب  فلع  زا  لاـس  ماـمت  رد  هک  نآ  مود -

طایتحا ربانب  دروخب ، کلام  فلع  زا  زور  ود  ای  زور  کی  لاس  مامت  رد  رگا  یلو  درادـن ؛ تاکز  درچب  تسا  رگید  سک  کـلم  اـی  کـلام 
. دشابیم بجاو  نآ  تاکز 

نآ رد  ندنارچ  يارب  ای  دنک ، هراجا  ای  درخب ، هتـشاکن  یـسک  هک  ار  یهاگارچ  دوخ  دنفـسوگ  واگ و  رتش و  يارب  ناسنا  رگا  هلأسم 1917 .
. دهدب ار  تاکز  دیاب  دهدب ، جاب 
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رتش باصن  * 

: دراد باصن  هدزاود  رتش  هلأسم 1918 .
. درادن تاکز  دسرن ، رادقم  نیا  هب  رتش  هرامش  ات  و  تسا ، دنفسوگ  کی  نآ  تاکز  و  رتش ، جنپ  لوا 

. تسا دنفسوگ  ود  نآ  تاکز  و  رتش ، هد  مود 
. تسا دنفسوگ  هس  نآ  تاکز  و  رتش ، هدزناپ  موس 

. تسا دنفسوگ  راهچ  نآ  تاکز  و  رتش ، تسیب  مراهچ 
. تسا دنفسوگ  جنپ  نآ  تاکز  و  رتش ، جنپ  تسیب و  مجنپ 

. دشاب هدش  مود  لاس  لخاد  هک  تسا  رتش  کی  نآ  تاکز  و  رتش ، شش  تسیب و  مشش 
. دشاب هدش  موس  لاس  لخاد  هک  تسا  رتش  کی  نآ  تاکز  و  رتش ، شش  یس و  متفه 

. دشاب هدش  مراهچ  لاس  لخاد  هک  تسا  رتش  کی  نآ  تاکز  و  رتش ، شش  لهچ و  متشه 
. دشاب هدش  مجنپ  لاس  لخاد  هک  تسا  رتش  کی  نآ  تاکز  و  رتش ، کی  تصش و  مهن 

. دشاب هدش  موس  لاس  لخاد  هک  تسا  رتش  ود  نآ  تاکز  و  رتش ، شش  داتفه و  مهد 
. دشاب هدش  مراهچ  لاس  لخاد  هک  تسا  رتش  ود  نآ  تاکز  و  رتش ، کی  دون و  مهدزای 

ات لهچ  ات  لهچ  ای  دیاب  هک  تسا ، نآ  زا  رتالاب  و  رتش ، کی  تسیب و  دص و  مهدزاود 
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ات هاجنپ  ره  يارب  دنک و  باسح  ات  هاجنپ  ات  هاجنپ  ای  دـشاب ، هدـش  موس  لاس  لخاد  هک  دـهدب  يرتش  کی  ات  لهچ  ره  يارب  دـنک و  باسح 
هک دنک  باسح  يروط  دیاب  تروص ، ره  رد  یلو  دنک ، باسح  هاجنپ  لهچ و  اب  ای  و  دشاب ، هدش  مراهچ  لاس  لخاد  هک  دهدب  يرتش  کی 

کی ره  هک  رتش  ود  ات  دـص  يارب  دـیاب  دراد ، رتش  رگا 140  اًلثم  دـشابن ، رتشیب  رتش  هن  زا  دـنامیم ، یقاب  يزیچ  رگا  ای  دـنامن ، یقاـب  يزیچ 
هدام دیاب  دوشیم  هداد  تاکز  ناونع  هب  هک  يرتش  و  دهدب ، هدـش  موس  لاس  لخاد  هک  رتش  کی  ات  لهچ  يارب  هدـش و  مراهچ  لاس  لخاد 

. دراد رایتخا  هدام  ای  رن  ندیرخ  رد  و  درخب ، دیاب  درادن ، هدش  رکذ  ياهنس  هب  کی  چیه  هچنانچ  و  دهدب ، رن  درادن ، رگا  و  دشاب ،
باصن هب  ات  درذگب ، تسا  جـنپ  هک  لوا  باصن  زا  دراد  هک  ییاهرتش  هرامـش  رگا  سپ  تسین . بجاو  باصن  ود  نیب  تاکز  هلأسم 1919 .

. دعب ياهباصن  رد  تسا  نینچمه  دهدب ؛ ار  نآ  يات  جنپ  تاکز  دیاب  طقف  هدیسرن ، تسا  ات  هد  هک  مود 
واگ باصن  * 

: دراد باصن  ود  واگ  هلأسم 1920 .
هک ياهلاسوگ  کی  دیاب  دشاب ، هتـشاد  دـش  هتفگ  هک  ار  یطیارـش  رگا  دیـسر ، یـس  هب  واگ  هرامـش  یتقو  هک  تسا  ات  یـس  نآ  لوا  باصن 

. دشاب رن  هلاسوگ  هک  تسا  نیا  مزال  طایتحا  و  دهدب ، تاکز  تباب  زا  هدش  مود  لاس  لخاد 
بجاو لهچ  یـس و  نیب  تاکز  و  دشاب ، هدـش  موس  لاس  لخاد  هک  تسا  ياهدام  هلاسوگ  کی  نآ ، تاکز  تسا و  لهچ  نآ  مود : باصن 

هب ات  دـشاب  هتـشاد  رتدایز  واگ  لهچ  زا  رگا  زین  و  دـهدب ، ار  اهنآ  يات  یـس  تاکز  دـیاب  طقف  دراد ، واگ  هن  یـس و  هک  یـسک  اًلثم  تسین ،
ود دیاب  دراد ، ار  لوا  باصن  ربارب  ود  نوچ  دیـسر ، تصـش  هب  هک  نآ  زا  دعب  و  دهدب ، ار  نآ  يات  لهچ  تاکز  دیاب  طقف  هدیـسرن ، تصش 
یس اب  ای  ات  لهچ  ات  لهچ  ای  دنک  باسح  ات  یس  ات  یـس  ای  دیاب  دور  الاب  هچ  ره  نینچمه  و  دهدب ، دناهدش  مود  لاس  لخاد  هک  ياهلاسوگ 
رگا ای  دـنامن ، یقاب  يزیچ  هک  دـنک  باسح  يروط  دـیاب  یلو  دـهدب ، دـش  هتفگ  هک  يروتـسد  هب  ار  نآ  تاکز  و  دـیامن ، باسح  لـهچ  و 

تاکز نآ  يات  یس  يارب  و  دنک ، باسح  لهچ  یس و  باسح  هب  دیاب  دراد ، واگ  داتفه  رگا  اًلثم  دشابن ، رتشیب  ات  هن  زا  دنامیم  یقاب  يزیچ 
، دنامیم هدادن  تاکز  ات  هد  دنک ، باسح  ات  یس  باسح  هب  رگا  نوچ  دهدب ، ار  ات  لهچ  تاکز  نآ  يات  لهچ  يارب  ات و  یس 
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زاب هچ  رگا  دریگب  ار  لهچ  هک  تسا  نآ  طایتحا  دشاب ، هتـشاد  واگ  هاجنپ  هک  نآ  لثم  تسین ، نکمم  تهج  نیا  تیاعر  هک  ییاج  رد  یلو 

. دیآیم دایز  ات  هد  مه 

دنفسوگ باصن  * 

: دراد باصن  جنپ  دنفسوگ ، هلأسم 1921 .
. درادن تاکز  دسرن ، لهچ  هب  دنفسوگ  ات  و  تسا ، دنفسوگ  کی  نآ  تاکز  و  لهچ ، لوا 

. تسا دنفسوگ  ود  نآ  تاکز  و  کی ، تسیب و  دص و  مود 
. تسا دنفسوگ  هس  نآ  تاکز  و  کی ، تسیود و  موس 

. تسا دنفسوگ  راهچ  نآ  تاکز  و  کی ، دصیس و  مراهچ 
مزال و  دهدب ، دنفـسوگ  کی  اهنآ  يات  دص  ره  يارب  و  دـنک ، باسح  ات  دـص  ات  دـص  ار  اهنآ  دـیاب  هک  نآ  زا  رتالاب  دـص و  راهچ  مجنپ 

، دـهدب يرگید  سنج  ای  لوپ  دنفـسوگ  تمیق  قباطم  ای  دـهدب ، يرگید  دنفـسوگ  رگا  هکلب  دـهدب ، اهدنفـسوگ  دوخ  زا  ار  تاکز  تسین 
. تسا یفاک 

هب ات  دـشاب  رتشیب  تسا  لهچ  هک  لوا  باصن  زا  یـسک  ياهدنفـسوگ  هرامـش  رگا  سپ  تسین . بجاو  باصن  ود  نیب  تاکز  هلأسم 1922 .
نینچمه و  درادن ، تاکز  اهنآ  يدایز  و  دهدب ، ار  اهنآ  يات  لهچ  تاکز  دیاب  طقف  هدیـسرن ، تسا  کی  تسیب و  دص و  هک  مود  باصن 

. دعب ياهباصن  رد  تسا 
رن یـضعب  ای  هدام ، ای  دنـشاب  رن  اهنآ  همه  هچ  تسا ؛ بجاو  هدیـسر  باصن  رادـقم  هب  هک  يدنفـسوگ  واگ و  رتش و  تاـکز  هلأسم 1923 .

. هدام یضعب  دنشاب و 
زب و نینچمه  و  تسا ، سنج  کی  یبرع  ریغ  یبرع و  رتش  و  دـنوشیم ، باسح  سنج  کـی  شیم  واـگ  واـگ و  تاـکز ، رد  هلأسم 1924 .

. دنرادن قرف  مه  اب  تاکز  رد  کشیش  شیم و 
دیاب ًاطایتحا  دهدب ، زب  رگا  و  دـشاب ، هدـش  مود  لاس  لخاد  اًلقا  دـیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دـهدب ، تاکز  يارب  دنفـسوگ  رگا  هلأسم 1925 .

. دشاب هدش  موس  لاس  لخاد 
لاکـشا دـشاب  رتمک  باصن  نیب  رد  طسوتم  ياهدنفـسوگ  تمیق  زا  شتمیق  رگا  دـهدیم ، تاـکز  تباـب  هک  ار  يدنفـسوگ  هلأسم 1926 .

. رتش واگ و  رد  تسا  نینچمه  و  دهدب ، تسا  رتشیب  شیاهدنفسوگ  مامت  زا  نآ  تمیق  هک  ار  يدنفسوگ  تسا  رتهب  و  دراد ،
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هک یـسک  رب  و  دهدب ، تاکز  دیاب  هدیـسر ، لوا  باصن  هب  شمهـس  هک  نانآ  مادک  ره  دنـشاب ، کیرـش  مه  اب  رفن  دنچ  رگا  هلأسم 1927 .
. تسین بجاو  تاکز  تسا ، لوا  باصن  زا  رتمک  وا  مهس 

ار اهنآ  تاکز  دـیاب  دنـشاب ، باصن  هزادـنا  هب  مه  يور  دـشاب و  هتـشاد  دنفـسوگ  ای  رتش  ای  واگ  اج  دـنچ  رد  رفن  کـی  رگا  هلأسم 1928 .
. دهدب

. دهدب ار  اهنآ  تاکز  دیاب  دنشاب ، مه  بویعم  ضیرم و  دراد  هک  يرتش  دنفسوگ و  واگ و  رگا  هلأسم 1929 .
رگا یلو  دـهدب ، اهنآ  دوخ  زا  ار  تاکز  دـناوتیم  دنـشاب ، ریپ  ای  بویعم  ای  ضیرم  دراد  هک  يرتش  دنفـسوگ و  واـگ و  رگا  هلأسم 1930 .

ملاس و اهنآ  زا  یـضعب  رگا  هکلب  دـهدب ، ریپ  ای  بویعم  اـی  ضیرم ، زا  ار  اـهنآ  تاـکز  دـناوتیمن  دنـشاب ، ناوج  بیعیب و  ملاـس و  همه 
يارب هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  دنـشاب ، ناوج  يرادـقم  ریپ و  يرادـقم  بیعیب و  رگید  هتـسد  بویعم و  ياـهتسد  ضیرم و  یـضعب 
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. دهدب ناوج  بیعیب و  ملاس و  اهنآ  تاکز 
اب دراد  هک  ار  یباصن  ای  دنک ، ضوع  رگید  زیچ  اب  دراد  هک  ار  يرتش  دنفـسوگ و  واگ و  مهدزای ، هام  ندشمامت  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1931 .

. تسین بجاو  وا  رب  تاکز  دریگب ، رگید  دنفسوگ  لهچ  و  دهدب ، دنفسوگ  لهچ  اًلثم  دیامن ، ضوع  سنج  نامه  زا  باصن  رادقم 
زا اهنآ  هرامش  یتقو  ات  دهدب ، شرگید  لام  زا  ار  اهنآ  تاکز  رگا  دهدب ، ار  رتش  دنفسوگ و  واگ و  تاکز  دیاب  هک  یسک  هلأسم 1932 .

، تسین بجاو  وا  رب  تاکز  دنوش ، رتمک  لوا  باصن  زا  دـهدب و  اهنآ  دوخ  زا  رگا  و  دـهدب ، ار  تاکز  دـیاب  هلاس  همه  هدـشن ، مک  باصن 
هلاس همه  هدشن ، مک  لهچ  زا  وا  ياهدنفسوگ  هک  یتقو  ات  دهدب  ار  اهنآ  تاکز  شرگید  لام  زا  رگا  دراد ، دنفسوگ  لهچ  هک  یسک  اًلثم 

. تسین بجاو  وا  رب  تاکز  هدیسرن ، لهچ  هب  یتقو  ات  دهدب  اهنآ  دوخ  زا  رگا  و  دهدب ، دنفسوگ  کی  دیاب 

تاکز فرصم  * 

: دنک فرصم  دروم  تشه  رد  ار  تاکز  دناوتیم  ناسنا  هلأسم 1933 .
هک  یسک  و  درادن ، ار  شتالایع  دوخ و  لاس  جراخم  هک  تسا  یسک  نآ  و  ریقف ، لوا -

312 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. تسین ریقف  دنارذگب  نآ  عفانم  زا  ار  دوخ  لاس  جراخم  دناوتیم  هک  دراد  ياهیامرس  ای  کلم  ای  تعنص 

. دنارذگیم رتتخس  ریقف  زا  هک  تسا  یسک  نآ  و  نیکسم ، مود 
یگدیـسر نآ  باسح  هب  دـیامن و  يرادـهگن  عمج و  ار  تاکز  هک  تسا  رومأم  ماما  بیان  ای  مالـسلاهیلع  ماـما  فرط  زا  هک  یـسک  موس -

. دناسرب ارقف  ای  ماما  بیان  ای  مالسلاهیلع  ماما  هب  ار  نآ  و  دنک ،
تـسین دیعب  یلو  دننکیم  کمک  ناناملـسم  هب  گنج  رد  ای  دنوشیم ، لیام  مالـسا  نید  هب  دنهدب  نانآ  هب  تاکز  رگا  هک  يرافک  مراهچ 

. دشاب مالسلاهیلع  ماما  هب  صوصخم  مسق  نیا  نداد  ءاطعا و  هک 
. ندرکدازآ يارب  هدنب  يرادیرخ  مجنپ 

. دهدب ار  دوخ  ضرق  دناوتیمن  هک  يراکهدب  مشش 
هینید و مولع  هسردم  نتخاس  لثم  دشاب ، هدـش  قیوشت  نآ  هب  تبـسن  سدـقم  عراش  زا  هک  یکین  لمع  ریخ و  راک  ره  ینعی  هللا ، لیبس  متفه 
هک يراک  ره  یمالـسا و  فراعم  رـشن  ینید و  بتک  عبط  رئاعـش و  میظعت  ماـتیالاراد و  دجـسم و  راوز و  نیرفاـسم و  يارب  هاـگلزنم  لـپ و 

. دشاب مالسا  هملک  يالعا  لاعتم و  دنوادخ  هب  برقت  بجوم 
. دش دهاوخ  هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  اهنیا  ماکحا  هدش و  هدنامرد  رفس  رد  هک  يرفاسم  ینعی  لیبسلا ، نبا  متشه 

دعب تفرگ  لاس  کی  جراخم  رادـقم  هب  رگا  یلو  دوش ، ینغ  هک  دـنهدب  ریقف  هب  تاکز  يرادـقم  هعفد  کی  رد  تسا  زیاـج  هلأسم 1934 .
. دریگب دراد  لاس  جراخم  ردق  هب  ات  دناوتیمن ،

هزادنا هب  هدنام  یقاب  هچنآ  هک  دنک  کش  دعب  دـنک و  فرـصم  ار  نآ  زا  يرادـقم  رگا  هتـشاد ، ار  شلاس  جراخم  هک  یـسک  هلأسم 1935 .
. دریگب تاکز  دناوتیمن  هن ، ای  تسه  وا  لاس  جراخم 

، دریگب تاکز  شجراخم  يرسک  يارب  دناوتیم  تسا ، رتمک  شلاس  جراخم  زا  وا  دمآرد  هک  يرجات  ای  کلام  ای  رگتعنص  هلأسم 1936 .
. دناسرب جراخم  فرصم  هب  ار  دوخ  هیامرس  ای  کلم  ای  راک ، رازبا  تسین  مزال  و 

يراوس لام  اـی  هتـسشن ، نآ  رد  تسا و  وا  کـلم  هک  دراد  ياهناـخ  رگا  درادـن ، ار  شتـالایع  دوخ و  لاـس  جرخ  هک  يریقف  هلأسم 1937 .
هناخ ثاثا  تسا  نینچمه  و  دریگب ، تاکز  دناوتیم  دشاب ، شیوربآ  ظفح  يارب  هچ  رگا  دنک ، یگدنز  دناوتن  اهنیا  نودب  هچنانچ  دراد ،

فرظ و و 
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دناوتیم دشاب ، هتشاد  جایتحا  اهنیا  هب  رگا  درادن ، ار  اهنیا  هک  يریقف  دراد و  جایتحا  اهنآ  هب  هک  ییاهزیچ  یناتسمز و  یناتـسبات و  سابل 

. دیامن يرادیرخ  تاکز  زا 
، دنکن یگدنز  تاکز  نتفرگ  اب  و  دریگب ، دای  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  تسین ، لکشم  وا  يارب  تعنص  نتفرگ  دای  هک  يریقف  هلأسم 1938 .

. دریگب تاکز  دناوتیم  تسا ، زجاع  جراخم  لیصحت  زا  هک  یمادام  یلو 
. داد تاکز  دوشیم  دنکن ، ادیپ  نانیمطا  وا  هتفگ  زا  ناسنا  هچ  رگا  مریقف ، دیوگیم : هدوب و  ریقف  اًلبق  هک  یسک  هب  هلأسم 1939 .

طایتحا دوشن ، ادیپ  نانیمطا  وا  هتفگ  زا  هچنانچ  هن ، ای  هدوب  ریقف  تسین  مولعم  ای  هدوبن  ریقف  اًلبق  مریقف و  دیوگیم  هک  یـسک  هلأسم 1940 .
. دنهدن تاکز  وا  هب  هک  تسا  نآ  بجاو 

. دنک باسح  تاکز  تباب  دراد ، وا  زا  هک  ار  یبلط  دناوتیم  دشاب ، راکبلط  يریقف  زا  رگا  دهدب ، تاکز  دیاب  هک  یسک  هلأسم 1941 .
یلو دنک ، باسح  تاکز  تباب  دراد  وا  زا  هک  ار  یبلط  دـناوتیم  ناسنا  دـشابن ، شـضرق  هزادـنا  هب  وا  لام  دریمب و  ریقف  رگا  هلأسم 1942 .

بجاو طایتحا  ربانب  دریگب ، ار  دوخ  بلط  دناوتن  ناسنا  رگید ، تهج  هب  ای  دنهدن ، ار  وا  ضرق  هثرو  دشاب و  شـضرق  هزادـنا  هب  وا  لام  رگا 
. دنک باسح  تاکز  تباب  دراد ، وا  زا  هک  ار  یبلط  دیابن 

، دشکب تلاجخ  ریقف  رگا  هکلب  تسا ، تاکز  هک  دیوگب  وا  هب  تسین  مزال  دهدیم ، ریقف  هب  تاکز  تباب  ناسنا  هک  ار  يزیچ  هلأسم 1943 .
. دیامن تاکز  دصق  دیاب  یلو  دهدب  شکشیپ  مسا  هب  تسا  بحتسم 

هک یـسک  هب  هلأسم  نتـسنادن  يور  زا  ای  هدوبن ، ریقف  دمهفب  دعب  دهدب و  تاکز  وا  هب  تسا  ریقف  یـسک  هک  نیا  لایخ  هب  رگا  هلأسم 1944 .
هتفر نیب  زا  رگا  و  دهدب ؛ قحتـسم  هب  دریگب و  وا  زا  دیاب  دـشاب ، یقاب  هداد  وا  هب  هک  ار  يزیچ  هچنانچ  دـهدب ؛ تاکز  تسین  ریقف  دـنادیم 
رگا و  دـهدب ، قحتـسم  هب  دریگب و  وا  زا  ار  نآ  ضوع  دـیاب  ناسنا  تسا ، تاـکز  هتـسنادیم  هتفرگ  ار  زیچ  نآ  هک  یـسک  رگا  سپ  دـشاب ،

. دهدب قحتسم  هب  ار  تاکز  شدوخ  لام  زا  دیاب  و  دریگب ، وا  زا  يزیچ  دناوتیمن  تسا ، تاکز  هتسنادیمن 
جراخم  هچ  رگا  دهدب ، ار  دوخ  یهدب  دناوتیمن  تسا و  راکهدب  هک  یسک  هلأسم 1945 .

314 ص : لئاسملا ، حیضوت 
رد هدرک  ضرق  هک  ار  یلاـم  دـیاب  یلو  دریگب ، تاـکز  ناراکهدـب  مهـس  زا  دوخ  ضرق  نداد  يارب  دـناوتیم  دـشاب ، هتـشاد  ار  دوـخ  لاـس 

دریگب تاکز  دناوتیم  ارقف  مهس  زا  یلب ، دشاب . هدرک  هبوت  تیـصعم  نآ  زا  هدرک ، جرخ  تیـصعم  رد  رگا  ای  دشاب ، هدرکن  جرخ  تیـصعم 
. دشاب هدرکن  هبوت  تیصعم  نآ  زا  هچ  رگا 

ار ضرق  دمهفب  دعب  و  دهدب ، تاکز  ناراکهدب  مهـس  زا  دهدب  ار  دوخ  یهدب  دناوتیمن  تسا و  راکهدب  هک  یـسک  هب  رگا  هلأسم 1946 .
بجاو طایتحا  یلو  دنک ، باسح  تاکز  تباب  هداد  وا  هب  ار  هچنآ  دناوتیم  دشاب ، ریقف  راکهدب  نآ  هچنانچ  هدرک ، فرـصم  تیـصعم  رد 

. دنکن باسح  تاکز  تباب  هداد  وا  هب  هک  ار  يزیچ  هدرکن ، هبوت  تیصعم  نآ  زا  رگا  هک  تسا  نآ 
، دراد وا  زا  هک  ار  یبلط  دناوتیم  ناسنا  دـشابن ، ریقف  هچ  رگا  دـهدب ، ار  دوخ  یهدـب  دـناوتیمن  تسا و  راکهدـب  هک  یـسک  هلأسم 1947 .

. دنک باسح  تاکز  تباب 
تیصعم رد  مه  وا  دوخ  دشابن و  تیصعم  رفس  وا  رفس  هچنانچ  هداتفا ، راک  زا  شبکرم  ای  هدش ، مامت  وا  یجرخ  هک  يرفاسم  هلأسم 1948 .

، دریگب تاکز  دناوتیم  دـشابن ، ریقف  دوخ  نطو  رد  هچ  رگا  دـناسرب ، دـصقم  هب  ار  دوخ  يزیچ  نتخورف  ای  ندرکضرق  اب  دـناوتن  دـشابن و 
، دـسرب اجنآ  هب  هک  يرادـقم  هب  طقف  دـنک ، مهارف  ار  دوخ  رفـس  جراخم  يزیچ  نتخورف  ای  ندرکضرق  اب  رگید  ياـج  رد  دـناوتب  رگا  یلو 

. دریگب تاکز  دناوتیم 
، دشاب هدمآ  دایز  تاکز  زا  يزیچ  رگا  دیـسر ، شنطو  هب  هک  نآ  زا  دعب  هتفرگ  تاکز  هدش و  هدنامرد  رفـس  رد  هک  يرفاسم  هلأسم 1949 .
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. تسا تاکز  زیچ  نآ  هک  دیوگب  و  دهدب ، عرش  مکاح  هب  ار  نآ  مزال  طایتحا  ربانب  دیاب 

دنتاکز قحتسم  هک  یناسک  طیارش  * 

دعب دهدب ، تاکز  وا  هب  دـنادب و  هعیـش  ار  یـسک  ناسنا  رگا  و  دـشاب ، یماما  هدزاود  هعیـش  دـیاب  دریگیم  تاکز  هک  یـسک  هلأسم 1950 .
. دهدب تاکز  هرابود  دیاب  هدوبن ، هعیش  دوش  مولعم 

کلم دهدیم  ار  هچنآ  هک  نیا  دصق  هب  دهدب ، تاکز  وا  یلو  هب  دناوتیم  ناسنا  دـشاب ، ریقف  هعیـش  زا  ياهناوید  ای  لفط  رگا  هلأسم 1951 .
. دشاب هناوید  ای  لفط 

هلیسو  هب  ای  شدوخ  دناوتیم  درادن ، یسرتسد  هناوید  لفط و  یلو  هب  رگا  هلأسم 1952 .
315 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دنک تاکز  تین  دسریم  نانآ  فرصم  هب  تاکز  هک  یعقوم  دیاب  و  دناسرب ، هناوید  ای  لفط  فرصم  هب  ار  تاکز  نیما ، رفن  کی 
دوشیمن دـنکیم ، فرـصم  تیـصعم  رد  ار  تاکز  هک  یـسک  هب  یلو  داد ، تاکز  دوشیم  دـنکیم ، ییادـگ  هک  يریقف  هب  هلأسم 1953 .

. داد تاکز 
. دنهدن تاکز  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دروآیم ، اج  هب  اراکشآ  ار  هریبک  تیصعم  هک  یسک  هب  هلأسم 1954 .

داد تاکز  دوشیم  دشاب ، بجاو  ناسنا  رب  وا  جراخم  هچ  رگا  دهدب ، ار  دوخ  یهدب  دناوتیمن  تسا و  راکهدب  هک  یسک  هب  هلأسم 1955 .
. دزادرپب ار  دوخ  یهدب  هک 

ار نانآ  جراخم  رگا  یلو  دـهدب ، تاکز  زا  تسا  بجاو  وا  رب  ناشجرخ  دالوا ، لثم  هک  ار  یناسک  جراخم  دـناوتیمن  ناسنا  هلأسم 1956 .
. دنهدب تاکز  نانآ  هب  دنناوتیم  نارگید  دهدن ،

. درادن لاکشا  دیامن  دوخ  تفلک  رکون و  نز و  جرخ  هک  دهدب  شرسپ  هب  تاکز  ناسنا  رگا  هلأسم 1957 .
. دهدب تاکز  وا  هب  اهنآ  ندیرخ  يارب  دناوتیم  ردپ  دشاب ، هتشاد  جایتحا  ینید  یملع  ياهباتک  هب  رسپ  رگا  هلأسم 1958 .

دناوتیم مه  رـسپ  و  دریگب ، نز  دوخ  يارب  هک  دهدب  تاکز  دشابن ، جاودزا  جراخم  زا  نکمتم  هک  شرـسپ  هب  دناوتیم  ردپ  هلأسم 1959 .
. دهدب وا  هب  ار  دوخ  تاکز  دریگب  نز  شردپ  هک  نآ  يارب 

، دـننک روـبجم  یجرخ  نداد  هب  ار  وا  تسا  نکمم  یلو  دـهدیمن  یجرخ  اـی  دـهدیم ، ار  وا  جراـخم  شرهوـش  هک  ینز  هـب  هلأسم 1960 .
. داد تاکز  دوشیمن 

دقع نمـض  رد  شرهوش  رگا  یلو  دنهدب ، تاکز  وا  هب  دنناوتیم  نارگید  شرهوش و  دشاب ، ریقف  رگا  هدش ، هغیـص  هک  ینز  هلأسم 1961 .
ار نز  نآ  جراخم  دـناوتب  هک  یتروص  رد  دـشاب ، بجاو  وا  رب  شجراخم  نداد  يرگید  تهج  هب  اـی  دـهدب ، ار  وا  جراـخم  هک  دـنک  طرش 

. دشاب تیصعم  يور  زا  دنچ  ره  دهدن  رهوش  ار  شجراخم  هک  نآ  رگم  داد  تاکز  نز  نآ  هب  دوشیمن  دهدب ،
316 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دیامن نز  نآ  دوخ  جراخم  فرص  ار  تاکز  رهوش ، هچ  رگا  دهدب ، تاکز  دوخ  ریقف  رهوش  هب  دناوتیم  نز  هلأسم 1962 .
نتفرگ زا  دـنکن و  ار  وا  جراخم  تیاـفک  تاـهوجو ، ریاـس  سمخ و  رگا  یلو  دریگب ، تاـکز  دیـس  ریغ  زا  دـناوتیمن  دیـس  هلأسم 1963 .

. دریگب تاکز  دیس  ریغ  زا  دناوتیم  دشاب ، راچان  تاکز 
. داد تاکز  دوشیم  هن ، ای  تسا  دیس  تسین  مولعم  هک  یسک  هب  هلأسم 1964 .

تاکز  تین  * 
دهدیم ار  هچنآ  هک  دنک  نیعم  تین  رد  و  دهدب ، ملاع  دنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ینعی  تبرق ، دصق  هب  ار  تاکز  دیاب  ناسنا  هلأسم 1965 .
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دهدیم هک  ار  يزیچ  دـنک  نیعم  تسین  مزال  دـشاب ، بجاو  وا  رب  وج  مدـنگ و  تاـکز  اًـلثم  رگا  یلو  هرطف ، تاـکز  اـی  تسا  لاـم  تاـکز 
. وج تاکز  ای  تسا  مدنگ  تاکز 

يزیچ هچنانچ  دنکن ، ار  اهنآ  مادکچیه  تین  دهدب و  تاکز  يرادقم  رگا  هدش ، بجاو  وا  رب  لام  دـنچ  تاکز  هک  یـسک  هلأسم 1966 .
اهنآ همه  هب  دـشابن ، اهنآ  مادـکچیه  سنجمه  رگا  و  دوشیم ، باسح  سنج  نامه  تاکز  دـشاب ، اـهنآ  زا  یکی  سنج  مه  هداد  هک  ار 
تباب زا  دنفـسوگ  کی  اًلثم  رگا  تسا ، بجاو  وا  رب  الط  لاقثم  هدزناپ  تاکز  دنفـسوگ و  لـهچ  تاـکز  هک  یـسک  سپ  دوشیم . تمـسق 
يارب هک  یتاکز  هب  دـهدب  هرقن  يرادـقم  رگا  یلو  دوشیم ، باـسح  دنفـسوگ  تاـکز  دـنکن ، ار  اـهنآ  مادـکچیه  تین  دـهدب و  تاـکز 

. دوشیم میسقت  تسا  راکهدب  الط  دنفسوگ و 
هب ار  تاکز  هک  یتقو  نینچمه  ندرکلیکو و  رد  و  دنک ، تبرق  دصق  لیکو  دیاب  دنک ، لیکو  تاکز  نداد  رد  ار  یسک  رگا  هلأسم 1967 .
هب تاکز  نداد  عقوم  رد  شدوخ  دیاب  دنک  لیکو  ریقف  هب  تاکز  ندناسر  رد  طقف  ار  یسک  رگا  و  تسین ، مزال  تبرق  دصق  دهدیم  لیکو 

. دشاب یقاب  شدصق  هب  دسریم  ریقف  هب  یتقو  ات  ًاطایتحا  و  دیامن ، تبرق  دصق  لیکو 
تین کلام  دوخ  دورب ، نیب  زا  لام  نآ  هک  نآ  زا  شیپ  و  دهدب ، ریقف  هب  ار  تاکز  تبرق  دصق  نودـب  وا  لیکو  ای  کلام  رگا  هلأسم 1968 .

. دوشیم باسح  تاکز  دنک ، تاکز 
317 ص : لئاسملا ، حیضوت 

تاکز هقرفتم  لئاسم  * 

، دهدب ریقف  هب  ار  نآ  تاکز  دیاب  ناسنا  روگنا ، امرخ و  ندشکشخ  عقوم  دننکیم و  ادج  هاک  زا  ار  وج  مدنگ و  هک  یعقوم  هلأسم 1969 .
دوخ لام  زا  ای  دهدب ، ریقف  هب  دیاب  مهدزای  هام  ندشمامت  زا  دعب  ار  رتش  دنفـسوگ و  واگ و  هرقن و  الط و  تاکز  دنک و  ادج  دوخ  لام  زا  ای 

ات دنک  ادج  ار  تاکز  مزال  طایتحا  ربانب  دراد ، يرترب  یتهج  زا  هک  دهدب  يریقف  هب  دهاوخب  ای  دشاب ، ینیعم  ریقف  رظتنم  رگا  و  دیامن ، ادـج 
. دناسرب نیعم  ریقف  نآ  هب  دعب 

. دهدب قحتسم  هب  ار  نآ  ًاروف  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  دشاب ، هتشادن  ار  ینیعم  دروم  راظتنا  رگا  تاکز ، ندرکادج  زا  دعب  هلأسم 1970 .
. دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دورب ، نیب  زا  وا  یهاتوک  هطساو  هب  دهدن و  رگا  دناسرب ، قحتسم  هب  ار  تاکز  دناوتیم  هک  یسک  هلأسم 1971 .
زا دنک  یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هک  نآ  نودب  دهدن و  ار  تاکز  رگا  دـناسرب ، قحتـسم  هب  ار  تاکز  دـناوتیم  هک  یـسک  هلأسم 1972 .

نیا هب  رگا  و  دـهدب ، ار  نآ  ضوع  دـیاب  تسا ، هداد  ًاروف  دـنیوگیمن : هک  هتخادـنا  ریخأـت  يردـق  هب  ار  تاـکز  نداد  هچناـنچ  دورب ، نیب 
، هدوبن رـضاح  قحتـسم  هک  یتروص  رد  هدـش ، فلت  تعاس  هس  ود  نامه  رد  هتخادـنا و  ریخأت  تعاس  هس  ود  اًلثم  هتخادـنین ، ریخأـت  رادـقم 

. دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  بجاو ، طایتحا  ربانب  هدوب ، رضاح  قحتسم  رگا  و  تسین ، بجاو  وا  رب  يزیچ 
دناوتیم دراذگب ، رانک  شرگید  لام  زا  رگا  و  دنک ، فرصت  نآ  هیقب  رد  دناوتیم  دراذگب ، رانک  لام  دوخ  زا  ار  تاکز  رگا  هلأسم 1973 .

. دیامن فرصت  لام  مامت  رد 
. دراذگب نآ  ياج  هب  يرگید  زیچ  و  درادرب ، دوخ  يارب  هتشاذگ  رانک  هک  ار  یتاکز  دناوتیمن  ناسنا  هلأسم 1974 .

ریقف لام  دوش ، دلوتم  هرب  هتشاذگ  تاکز  يارب  هک  يدنفسوگ  زا  اًلثم  دوش ، لصاح  یتعفنم  هتشاذگ  رانک  هک  یتاکز  زا  رگا  هلأسم 1975 .
. تسا

رگم دـهدب ، وا  هب  ار  تاکز  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  دـشاب ، رـضاح  یقحتـسم  دراذـگیم  رانک  ار  تاکز  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 1976 .
. دشاب رتهب  یتهج  زا  وا  هب  تاکز  نداد  هک  دشاب  هتشاد  رظن  رد  ار  یسک 

318 ص : لئاسملا ، حیضوت 
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مک تاکز  زا  يزیچ  دیابن  دیامن ، ررض  دنک و  تراجت  هتشاذگ  رانک  تاکز  يارب  هک  یلام  اب  عرـش  مکاح  هزاجا  نودب  رگا  هلأسم 1977 .
. دهدب قحتسم  هب  ار  نآ  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دنک ، تعفنم  رگا  یلو  دنک ،

هک نآ  زا  دعب  و  دوشیمن ، باسح  تاکز  دهدب ، ریقف  هب  تاکز  تباب  يزیچ  دوش ، بجاو  وا  رب  تاکز  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 1978 .
هک ار  يزیچ  دناوتیم  دـشاب ، یقاب  دوخ  رقف  هب  مه  ریقف  نآ  و  دـشاب ، هتفرن  نیب  زا  هداد  ریقف  هب  هک  ار  يزیچ  رگا  دـش ، بجاو  وا  رب  تاکز 

. دنک باسح  تاکز  تباب  هداد  وا  هب 
سپ تسا . نماض  دوش  فلت  وا  شیپ  دریگب و  تاکز  تباب  يزیچ  رگا  هدـشن ، بجاو  ناـسنا  رب  تاـکز  دـنادیم  هک  يریقف  هلأسم 1979 .

تاکز تباب  هداد  وا  هب  هک  ار  يزیچ  ضوع  دـناوتیم  دـشاب ، یقاـب  دوخ  رقف  هب  ریقف  نآ  رگا  دوشیم  بجاو  ناـسنا  رب  تاـکز  هک  یعقوم 
. دنک باسح 

و تسین ، نماض  دوش  فلت  وا  شیپ  دریگب و  تاکز  تباـب  يزیچ  رگا  هدـشن ، بجاو  ناـسنا  رب  تاـکز  دـنادیمن  هک  يریقف  هلأسم 1980 .
. دنک باسح  تاکز  تباب  ار  نآ  ضوع  دناوتیمن  ناسنا 

، نارگید رب  ار  دوخ  ناشیوخ  تاکز ، نداد  رد  دهدب و  دنموربآ  ياهریقف  هب  ار  رتش  دنفسوگ و  واگ و  تاکز  تسا  بحتسم  هلأسم 1981 .
زا يریقف  هب  تاکز  نداد  رگا  یلو  درادـب ، مدـقم  لاؤس  لها  رب  دنتـسین  لاؤس  لها  هک  ار  یناسک  و  ناـنآ ، ریغ  رب  ار  لاـمک  ملع و  لـها  و 

. دهدب وا  هب  ار  تاکز  تسا  بحتسم  دشاب ، رتهب  يرگید  تهج 
. دنهدب یفخم  ار  یبحتسم  هقدص  و  اراکشآ ، ار  تاکز  تسا  رتهب  هلأسم 1982 .

نآ يارب  هک  مه  يرگید  فرـصم  هب  ار  تاکز  دناوتن  و  دشابن ، یقحتـسم  دهدب  تاکز  دهاوخیم  هک  یـسک  رهـش  رد  رگا  هلأسم 1983 .
دناسرب تاکز  فرصم  هب  و  دربب ، رگید  رهش  هب  ار  تاکز  دیاب  دنک ، ادیپ  قحتسم  ًادعب  هک  دشاب  هتـشادن  دیما  هچنانچ  دناسرب ، هدش  نیعم 

. تسین نماض  دوش ، فلت  تاکز  رگا  و  درادرب ، تاکز  زا  ار  رهش  نآ  هب  ندرب  جراخم  دناوتیم  و 
زا دیاب  ار  رهـش  نآ  هب  ندرب  جراخم  یلو  دربب ، رگید  رهـش  هب  ار  تاکز  دناوتیم  دوش ، ادـیپ  قحتـسم  شدوخ  رهـش  رد  رگا  هلأسم 1984 .

. دشاب هدرب  عرش  مکاح  هزاجا  اب  هک  نآ  رگم  تسا  نماض  دوش ، فلت  تاکز  رگا  و  دهدب ، شدوخ 
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. تسا وا  دوخ  اب  دهدیم  تاکز  يارب  هک  ار  ییامرخ  شمشک و  وج و  مدنگ و  ندومنهنامیپ  ندرکنزو و  ترجا  هلأسم 1985 .

ص319 لئاسملا ؛  حیضوت 
لاقثم و 15 زا 2  رتمک  بحتـسم  طایتحا  ربانب  تسا ، راکهدـب  تاکز  تباب  زا  رتشیب  اـی  هرقن  دوخن  لاقثم و 15  هک 2  یسک  هلأسم 1986 .

هرقن دوخن  لاقثم و 15  هب 2  نآ  تمیق  دشاب و  راکهدب  وج  مدـنگ و  لثم  يرگید ، زیچ  هرقن  ریغ  رگا  زین  و  دـهدن ، ریقف  کی  هب  هرقن  دوخن 
. دهدن نآ  زا  رتمک  ریقف  کی  هب  بحتسم  طایتحا  ربانب  دسرب ،

دهاوخب قحتـسم  رگا  یلو  دـشورفب ، وا  هب  هتفرگ  وا  زا  هک  ار  یتاـکز  هک  دـنک  تساوـخرد  قحتـسم  زا  ناـسنا  تسا  هورکم  هلأسم 1987 .
. تسا مدقم  نارگید  رب  نآ  ندیرخ  رد  هداد ، وا  هب  ار  تاکز  هک  یسک  دناسر ، تمیق  هب  هک  نآ  زا  دعب  دشورفب ، هتفرگ  هک  ار  يزیچ 

ياهلاس تاکز  يارب  وا  کش  دـنچ  ره  دـهدب ، ار  تاکز  دـیاب  هن ، ای  هداد  هدوب  بجاو  وا  رب  هک  ار  یتاکز  دـنک  کش  رگا  هلأسم 1988 .
. دشاب شیپ 

تاکز تباب  نآ  تمیق  زا  رتنارگ  ار  يزیچ  ای  دنک ، حلص  نآ  رادقم  زا  رتمک  هب  ار  تاکز  دناوتیمن  مزال  طایتحا  ربانب  ریقف  هلأسم 1989 .
ار تاکز  دناوتیمن  هدش و  ریقف  تسا و  راکهدب  يدایز  تاکز  هک  یـسک  یلو  دـشخبب ، وا  هب  دریگب و  کلام  زا  ار  تاکز  ای  دـیامن  لوبق 

. دشخبب وا  هب  دریگب و  وا  زا  ار  تاکز  دناوتیم  ریقف  دنک ، هبوت  دهاوخب  هچنانچ  دهدب ،
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فقو یناسک  رب  دوخ و  دالوا  رب  هچ  رگا  دیامن ، فقو  درخب و  اعد  باتک  ای  ینید  باتک  ای  نآرق  تاکز ، زا  دناوتیم  ناسنا  هلأسم 1990 .
. دهد رارق  دوخ  دالوا  ای  دوخ  يارب  ار  فقو  تیلوت  دناوتیم  زین  و  تسا ، بجاو  وا  رب  نانآ  جرخ  هک  دنک 

تـسا بجاو  وا  رب  نانآ  جراخم  هک  یناسک  رب  ای  دوخ  دالوا  رب  درخب و  کلم  تاکز  زا  دناوتیمن  ناسنا  مزال ، طایتحا  ربانب  هلأسم 1991 .
. دنناسرب دوخ  جراخم  فرصم  هب  ار  نآ  يدیاع  هک  دیامن  فقو 

هتفرگ تاکز  شلاس  جرخ  رادـقم  هب  رگا  یلو  دریگب ، تاـکز  اـهنیا  دـننام  تراـیز و  جـح و  هب  نتفر  يارب  دـناوتیم  ریقف  هلأسم 1992 .
. درادن یعنام  هللا  لیبس  مهس  زا  یلو  دریگب ، تاکز  ارقف  مهس  زا  دناوتیمن  نآ  دننام  ترایز و  يارب  دشاب ،

نآ  هچنانچ  دهدب ، ار  وا  لام  تاکز  هک  دنک  لیکو  ار  يریقف  کلام ، رگا  هلأسم 1993 .
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نیقی رگا  و  درادرب ، شدوخ  يارب  نآ  زا  يزیچ  دـناوتیمن  درادـنرب ، تاـکز  زا  ریقف  نآ  دوـخ  هک  هدوـب  نیا  کـلام  دـصق  هک  دـنادب  ریقف 
. درادرب دناوتیم  مه  شدوخ  يارب  هدوبن ، نیا  کلام  دصق  هک  دشاب  هتشاد 

تاکز ندـشبجاو  يارب  هک  ییاهطرـش  هچنانچ  دریگب ، تاکز  تباـب  ار  هرقن  ـالط و  دنفـسوگ و  واـگ و  رتش و  ریقف ، رگا  هلأسم 1994 .
. دهدب ار  اهنآ  تاکز  دیاب  دوش ، عمج  اهنآ  رد  دش  هتفگ 

دعب و  دهدب ، ار  دوخ  تمـسق  تاکز  نانآ  زا  یکی  دنـشاب و  کیرـش  مه  اب  هدش  بجاو  نآ  تاکز  هک  یلام  رد  رفن  ود  رگا  هلأسم 1995 .
. دراد لاکشا  مه  شدوخ  مهس  رد  وا  فرصت  هدادن ، ار  دوخ  مهس  تاکز  شکیرش  دنادب  هچنانچ  دننک ، میسقت  ار  لام 

هچنانچ دراد ، مه  ضرق  تسا و  بجاو  وا  رب  مه  اهنیا  دننام  رذن و  هرافک و  و  تسا ، راکهدب  تاکز  ای  سمخ  هک  یـسک  هلأسم 1996 .
زا رگا  و  دهدب ، ار  تاکز  سمخ و  دیاب  دـشاب ، هتفرن  نیب  زا  هدـش  بجاو  نآ  تاکز  ای  سمخ  هک  یلام  رگا  دـهدب ، ار  اهنآ  همه  دـناوتن 
ای دهدب ، ار  تاکز  ای  سمخ  دناوتیم  درادن ، رذن  رگا  و  درادب ، مدـقم  ار  رذـن  دراد  رذـن  رگا  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  دـشاب ، هتفر  نیب 

. تسا دراوم  نیا  رب  عیزوت  طوحا ، دیامن و  ادا  ار  اهنیا  دننام  ضرق و  هرافک و 
وا لام  دریمب و  رگا  دراد ، مه  ضرق  تسا و  بجاو  وا  رب  مه  اهنیا  دننام  رذن و  تسا و  راکهدب  تاکز  ای  سمخ  هک  یسک  هلأسم 1997 .

و دنهدب ، ار  تاکز  ای  سمخ  دیاب  دـشاب ، هتفرن  نیب  زا  هدـش  بجاو  نآ  تاکز  سمخ و  هک  یلام  هچنانچ  دـشابن ، یفاک  اهنآ  همه  يارب 
هتفر نیب  زا  هدـش  بجاو  نآ  تاـکز  سمخ و  هک  یلاـم  رگا  و  دـننک ؛ تمـسق  تسا  بجاو  وا  رب  هک  يرگید  ياـهزیچ  هب  ار  وا  لاـم  هیقب 

و تسا ، بجاو  وا  رب  سمخ  ناموت  لهچ  رگا  اًلثم  دـنیامن ، تمـسق  اـهنیا  دـننام  رذـن و  ضرق و  تاـکز و  سمخ و  هب  ار  وا  لاـم  دـشاب ،
. دنهدب وا  نید  يارب  ناموت  هد  و  سمخ ، تباب  ناموت  تسیب  دیاب  تسا ، ناموت  یس  وا  لام  همه  تسا و  راکهدب  یسک  هب  ناموت  تسیب 

نآ لیـصحت  هچنانچ  دنک ، بسک  دوخ  شاعم  يارب  دناوتیم  دنکن  لیـصحت  رگا  تسا و  ملع  لیـصحت  لوغـشم  هک  یـسک  هلأسم 1998 .
زا هک  یتروـص  رد  رگم  تسا  تاـکز  نتفرگن  ملع ، لـها  يارب  طاـیتحا  یلو  داد ، تاـکز  وا  هب  دوـشیم  دـشاب ، بحتـسم  اـی  بجاو  ملع ،

لیصحت 
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. دوش هقفن  لیصحت  زا  زجع  ثعاب  دنچ  ره  ملع  لیصحت  هب  لاغتشا  تسا  زیاج  نکل  و  دنشاب ، زجاع  جراخم 

هرطف تاکز  * 

هراشا

شدوخ و يارب  دیاب  تسین ، يرگید  سک  هدـنب  ریقف و  تسا و  رایـشه  لقاع و  غلاب و  رطف  دـیع  بش  برغم  عقوم  هک  یـسک  هلأسم 1999 .

لئاسملا www.Ghaemiyeh.comحیضوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 222 

http://www.ghaemiyeh.com


دننام ترذ و  ای  جـنرب  ای  شمـشک  ای  امرخ  ای  وج  ای  مدـنگ  تسا  ولیک  هس  ًابیرقت  هک  عاص  کی  يرفن  ره  دنتـسه ، وا  روخناـن  هک  یناـسک 
لاوش هام  برغم  عقوم  هک  یـسک  رب  طاـیتحا ، رباـنب  و  تسا ، یفاـک  دـهدب  مه  ار  اـهنیا  زا  یکی  لوپ  رگا  و  دـهدب ، قحتـسم  هب  ار  اـهنیا 

. تسا بجاو  زین  دشاب  شوهیب 
، دنارذگب ار  شتالایع  دوخ و  لاس  جراخم  دناوتب  هک  درادن  مه  یبسک  درادن و  ار  شتالایع  دوخ و  لاس  جراخم  هک  یـسک  هلأسم 2000 .

. تسین بجاو  وا  رب  هرطف  تاکز  نداد  و  تسا ، ریقف 
، گرزب ای  دنـشاب  کچوک  دهدب ؛ دنوشیم  باسح  وا  روخنان  رطف ، دیع  بش  برغم  عقوم  هک  ار  یناسک  هرطف  دـیاب  ناسنا  هلأسم 2001 .

. رگید رهش  رد  ای  دنشاب  وا  دوخ  رهش  رد  هن ، ای  دشاب  بجاو  وا  رب  نانآ  جرخ  نداد  رفاک ، ای  دنشاب  ناملسم 
نانیمطا هچنانچ  دـهدب ، ار  دوخ  هرطف  وا  لام  زا  هک  دـنک  لیکو  تسا  رگید  رهـش  رد  تسا و  وا  روخنان  هک  ار  یـسک  رگا  هلأسم 2002 .

. دهدب ار  وا  هرطف  شدوخ  تسین  مزال  دهدیم ، ار  هرطف  هک  دشاب  هتشاد 
وا نان  بشما  دـنیوگب : هک  یتروص  رد  هدـش ، دراو  هناخبحاص  تیاضر  اب  رطف  دـیع  بش  برغم  زا  شیپ  هک  ینامهم  هرطف  هلأسم 2003 .

. دوشن باسح  وا  روخنان  دنچ  ره  تسا  بجاو  وا  رب  هداد ، ار 
ربانب دـنامیم ، وا  دزن  یتدـم  دوش و  یم  دراو  هناخبحاص  تیاضر  نودـب  رطف  دـیع  بش  برغم  زا  شیپ  هک  یناـمهم  هرطف  هلأسم 2004 .

. دهدب ار  وا  یجرخ  هک  دناهدرک  روبجم  ار  ناسنا  هک  یسک  هرطف  تسا  نینچمه  و  تسا ، بجاو  طایتحا ،
ار وا  برغم  زا  شیپ  هچ  رگا  تسین ، بجاو  هناـخبحاص  رب  دوشیم ، دراو  رطف  دـیع  بش  برغم  زا  دـعب  هک  یناـمهم  هرطف  هلأسم 2005 .

مه  وا  هناخ  رد  دشاب و  هدرک  توعد 
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. دنک راطفا 
. تسین بجاو  وا  رب  هرطف  تاکز  دشاب ، هناوید  رطف  دیع  بش  برغم  عقوم  یسک  رگا  هلأسم 2006 .

ندشبجاو طیارش  هک  یتروص  رد  دوش ، ینغ  ریقف  ای  ددرگ  لقاع  هناوید  ای  دوش  غلاب  هچب  نآ  نراقم  ای  برغم  زا  شیپ  رگا  هلأسم 2007 .
. دهدب ار  هرطف  تاکز  دیاب  دشاب ، اراد  ار  هرطف 

ندشبجاو ياهطرـش  دیع  زور  رهظ  زا  شیپ  ات  رگا  تسین ، بجاو  وا  رب  هرطف  تاکز  رطف  دیع  بش  برغم  عقوم  هک  یـسک  هلأسم 2008 .
. دهدب ار  هرطف  تاکز  تسا  بحتسم  دوش ، ادیپ  وا  رد  هرطف 

زا دعب  رگا  هدوبن ، هعیش  هک  یناملسم  یلو  تسین ؛ بجاو  وا  رب  هرطف  هدش ، ناملـسم  رطف  دیع  بش  برغم  زا  دعب  هک  يرفاک  هلأسم 2009 .
. دهدب ار  هرطف  تاکز  دیاب  دوش ، هعیش  هام  ندید 

، دهدب ار  هرطف  تاکز  تسا  بحتسم  دراد ، نآ  دننام  مدنگ و  تسا  ولیک  هس  ًابیرقت  هک  عاص  کی  هزادنا  هب  طقف  هک  یـسک  هلأسم 2010 .
، دهدب شتالایع  زا  یکی  هب  ار  عاص  کی  نآ  هرطف ، دصق  هب  دناوتیم  دهدب ، مه  ار  نانآ  هرطف  دهاوخب  دـشاب و  هتـشاد  یتالایع  هچنانچ  و 
هک دهدب  یسک  هب  دریگیم  هک  ار  يزیچ  رخآ  رفن  تسا  رتهب  و  دسرب ، رخآ  رفن  هب  ات  نینچمه  و  دهدب ، يرگید  هب  دصق  نیمه  هب  مه  وا  و 

هتفرگ ریغص  يارب  هک  ار  يزیچ  هک  تسا  نآ  طایتحا  دریگ و  یم  وا  ياج  هب  وا  یلو  دشاب ، ریغص  اهنآ  زا  یکی  رگا  و  دشابن ، ناشدوخ  زا 
. دهدن یسک  هب 

هچرگا دـهدب ، ار  وا  هرطف  تسین  بجاو  دوش ، باسح  وا  روخنان  یـسک  ای  دوش ، رادهچب  رطف  دـیع  بش  برغم  زا  دـعب  رگا  هلأسم 2011 .
. دهدب دنوشیم  باسح  وا  روخنان  دیع  زور  رهظ  زا  شیپ  ات  برغم  زا  دعب  هک  ار  یناسک  هرطف  تسا  بحتسم 

وا روخنان  هک  یسک  رب  وا  هرطف  دوش ، رگید  یـسک  روخنان  نآ  نراقم  ای  برغم  زا  شیپ  دشاب و  یـسک  روخنان  ناسنا  رگا  هلأسم 2012 .
. دهدب ار  وا  هرطف  دیاب  شرهوش  دور ، رهوش  هناخ  هب  برغم  زا  شیپ  رتخد  رگا  اًلثم  تسا ، بجاو  هدش 
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. دهدب ار  دوخ  هرطف  تسین  بجاو  دهدب ، ار  وا  هرطف  دیاب  يرگید  هک  یسک  هلأسم 2013 .
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ینغ صخـش  هک  نآ  رگم  دوـشیمن  بـجاو  ناـسنا  دوـخ  رب  دـهدن ، ار  هرطف  وا  دـشاب و  بـجاو  یـسک  رب  ناـسنا  هرطف  رگا  هلأسم 2014 .
. دهدب ار  دوخ  هرطف  ینغ  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  تروص  نیا  رد  هک  دشاب  ریقف  روخنان 

. دوشیمن طقاس  هدش  بجاو  وا  رب  هرطف  هک  یسک  زا  دهدب ، ار  هرطف  شدوخ  تسا  بجاو  يرگید  رب  وا  هرطف  هک  یسک  رگا  هلأسم 2015 .
رگا و  تسا ، بجاو  سک  نآ  رب  شاهرطف  دـشاب ، رگید  یـسک  روخنان  هچنانچ  دـهدیمن ، ار  وا  جراخم  شرهوش  هک  ینز  هلأسم 2016 .

. دهدب ار  دوخ  هرطف  دیاب  دشابن ، ریقف  هک  یتروص  رد  تسین ، رگید  یسک  روخنان 
رگید دیس  هب  ار  وا  هرطف  دناوتیمن  دشاب ، وا  روخنان  يدیس  رگا  یتح  دهدب  هرطف  دیس  هب  دناوتیمن  تسین ، دیس  هک  یـسک  هلأسم 2017 .

. دهدب
هیاد ای  ردام  رگا  یلو  دـهدیم ، ار  هیاد  ای  ردام  جراخم  هک  تسا  یـسک  رب  دروخیم ، ریـش  هیاد  اـی  رداـم  زا  هک  یلفط  هرطف  هلأسم 2018 .

. تسین بجاو  یسک  رب  لفط  هرطف  درادیمرب ، لفط  لام  زا  ار  دوخ  جراخم 
. دهدب لالح  لام  زا  ار  نانآ  هرطف  دیاب  دهدب ، مارح  لام  زا  ار  شتالایع  جراخم  هچ  رگا  ناسنا  هلأسم 2019 .

هک دنک  طرش  هچنانچ  یلو  دهدب ، مه  ار  وا  هرطف  دیاب  دهدب  ار  وا  جراخم  هک  دنک  طرش  دیامن و  ریجا  ار  یسک  ناسنا  رگا  هلأسم 2020 .
. دهدب ار  وا  هرطف  تسین  بجاو  دهدب ، شجراخم  يارب  یلوپ  اًلثم  دهدب و  ار  وا  جراخم  زا  يرادقم 

، دریمب برغم  زا  شیپ  رگا  یلو  دنهدب ، وا  لام  زا  ار  شتالایع  وا و  هرطف  دیاب  دریمب ، رطف  دیع  بش  برغم  زا  دعب  یسک  رگا  هلأسم 2021 .
. دنهدب وا  لام  زا  ار  شتالایع  وا و  هرطف  تسین  بجاو 

هرطف تاکز  فرصم 

نیا لقن  نوچ  و  دنشاب ، رگید  رهش  رد  هچ  رگا  دهدب  يرشع  انثا  هعیش  يارقف  هب  ار  هرطف  تاکز  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 2022 .
تسا  طایتحا  فالخ  رگید  رهش  هب  تاکز 

324 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دهدب هعیش  هب  تاکز  دصق  هب  اجنآ  رد  دربب و  رگید  رهش  هب  ار  دوخ  لام  دشابن  هعیش  ریقف  شدوخ  رهش  رد  رگا 

یلو هب  ندادهطساو  هب  ای  دناسرب ، وا  فرصم  هب  وا  یعرش  یلو  نذا  اب  ار  هرطف  دناوتیم  ناسنا  دشاب ، ریقف  ياهعیـش  لفط  رگا  هلأسم 2023 .
. دیامن لفط  کلم  لفط ،

هک یـسک  راوخبارـش و  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  یلو  دـشاب  لداـع  تسین  مزـال  دـنهدیم ، وا  هـب  هرطف  هـک  يریقف  هلأسم 2024 .
. دنهدن هرطف  دنکیم  تیصعم  اراکشآ 

. دنهدب هرطف  دیابن  دنکیم  فرصم  تیصعم  رد  ار  هرطف  هک  یسک  هب  هلأسم 2025 .
دنهدـب رتشیب  رگا  یلو  دـنهدن ، هرطف  تسا  ولیک  هس  ًابیرقت  هک  عاص  کی  زا  رتمک  ریقف  کی  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هلأسم 2026 .

. درادن لاکشا 
یلومعم مدـنگ  تمیق  ربارب  ود  نآ  تمیق  هک  یمدـنگ  زا  اًـلثم  تسا ، نآ  یلومعم  تمیق  ربارب  ود  شتمیق  هک  یـسنج  زا  رگا  هلأسم 2027 .

. دراد لاکشا  دهدب  مه  هرطف  تمیق  دصق  هب  ار  نآ  رگا  و  تسین ، یفاک  دهدب  دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  نآ  يانعم  هک  عاص  فصن  تسا ،
ار نآ  رگا  و  دهدب ، وج  اًلثم  رگید  سنج  زا  ار  نآ  رگید  فصن  مدنگ و  اًلثم  سنج  کی  زا  ار  عاص  فصن  دـناوتیمن  ناسنا  هلأسم 2028 .

. دراد لاکشا  دهدب  مه  هرطف  تمیق  دصق  هب 
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ملع لها  دعب  ار ، ریقف  ناگیاسمه  دعب  درادب و  مدقم  نارگید  رب  ار  دوخ  ریقف  ناشیوخ  هرطف ، تاکز  نداد  رد  تسا  بحتسم  هلأسم 2029 .
. درادب مدقم  ار  اهنآ  تسا  بحتسم  دنشاب ، هتشاد  يرترب  یتهج  زا  نارگید  رگا  یلو  ار  ریقف 

زا هداد  وا  هب  هک  ار  یلام  هچنانچ  هدوبن ، ریقف  دـمهفب  دـعب  دـهدب و  هرطف  وا  هب  تسا  ریقف  یـسک  هکنیا  لایخ  هب  ناسنا  رگا  هلأسم 2030 .
هتفر نیب  زا  رگا  و  دـهدب ، ار  هرطف  شدوخ  لام  زا  دـیاب  دریگب ، سپ  دـناوتن  رگا  و  دـهدب ، قحتـسم  هب  دریگب و  سپ  دـیاب  دـشاب ، هتفرن  نیب 

وا رب  ضوع  نداد  هتسنادیمن ، رگا  و  دهدب ، ار  نآ  ضوع  دیاب  تسا ، هرطف  هتفرگ  ار  هچنآ  هتسنادیم  هرطف  هدنریگ  هک  یتروص  رد  دشاب ،
. دهدب ار  هرطف  هرابود  دیاب  ناسنا  و  تسین ، بجاو 

وا هتفگ  زا  هک  نآ  رگم  داد ، هرطف  وا  هب  دوشیمن  مریقف ، دیوگب  یسک  رگا  هلأسم 2031 .
325 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. تسا هدوب  ریقف  اًلبق  هک  دنادب  ناسنا  ای  دوش ، ادیپ  نانیمطا 

هرطف تاکز  هقرفتم  لئاسم 

تین دهدیم ، ار  نآ  هک  یعقوم  دـهدب و  ملاع  دـنوادخ  نامرف  ماجنا  يارب  ینعی  تبرق ، دـصق  هب  ار  هرطف  تاکز  دـیاب  ناسنا  هلأسم 2032 .
. دیامن هرطف  نداد 

زا شیپ  رگا  و  تسین ، دـیعب  ناضمر  هاـم  رد  نآ  نداد  زاوج  نکل  تسین ، حیحـص  دـهدب  ار  هرطف  ناـضمر  هاـم  زا  شیپ  رگا  هلأسم 2033 .
یعنام دـنک ، باسح  هرطف  تباـب  ار  دوخ  بلط  دـش  بجاو  وا  رب  هرطف  هک  نآ  زا  دـعب  دـهدب و  ضرق  ریقف  هب  ناـضمر  هاـم  رد  اـی  ناـضمر 

. درادن
، دشاب طولخم  هچنانچ  و  دـشابن ، طولخم  كاخ  ای  رگید  سنج  هب  دـیاب  دـهدیم ، هرطف  يارب  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  مدـنگ  هلأسم 2034 .

لاکـشا دـشابن  انتعا  لباق  هک  دـشاب  مک  يردـق  هب  هدـش  طولخم  هچنآ  ای  دـسرب ، تسا  ولیک  هس  ًابیرقت  هک  عاـص  کـی  هب  نآ  صلاـخ  رگا 
. درادن

. تسین یفاک  دهدب  بویعم  زیچ  زا  ار  هرطف  رگا  هلأسم 2035 .
هرطف مدـنگ و  ار  یـضعب  هرطف  اًلثم  رگا  و  دـهدب ، سنج  کی  زا  ار  همه  تسین  مزـال  دـهدیم ، ار  رفن  دـنچ  هرطف  هک  یـسک  هلأسم 2036 .

. تسا یفاک  دهدب ، وج  ار  رگید  ضعب 
زامن رگا  یلو  دیامن ، ادج  ای  دهدب و  دیع  زامن  زا  شیپ  ار  هرطف  دـیاب  بجاو ، طایتحا  ربانب  دـناوخیم ، دـیع  زامن  هک  یـسک  هلأسم 2037 .

. دزادنیب ریخأت  رهظ  ات  ار  هرطف  نداد  دناوتیم  دناوخیمن ، دیع 
هک تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دهدن ، قحتـسم  هب  دیع  زور  رهظ  ات  دراذـگب و  رانک  ار  دوخ  لام  زا  يرادـقم  هرطف  تین  هب  رگا  هلأسم 2038 .

. دیامن هرطف  تین  دهدیم  ار  نآ  تقو  ره 
اـضق ادا و  تین  هکنیا  نودب  دیاب  ًادـعب  دراذـگن ، مه  رانک  دـهدن و  ار  هرطف  تسا  بجاو  هرطف  تاکز  نداد  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 2039 .

. دهدب ار  هرطف  دنک 
. دراذگب هرطف  يارب  ار  يرگید  لام  درادرب و  شدوخ  يارب  ار  نآ  دناوتیمن  دراذگب ، رانک  ار  هرطف  رگا  هلأسم 2040 .

لام نآ  زا  يرادقم  هک  دـنک  تین  دـهدن و  ار  هرطف  هچنانچ  تسا ، رتشیب  هرطف  زا  شتمیق  هک  دـشاب  هتـشاد  یلام  ناسنا  رگا  هلأسم 2041 .
. دراد لاکشا  دشاب  هرطف  يارب 

دیاب هتخادنا ، ریخأت  ار  هرطف  نداد  هتشاد و  ریقف  هب  یسرتسد  هچنانچ  دورب ، نیب  زا  هتشاذگ  رانک  هرطف  يارب  هک  ار  یلام  رگا  هلأسم 2042 .
. تسین نماض  هتشادن  ریقف  هب  یسرتسد  رگا  و  دهدب ، ار  نآ  ضوع 
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دربب رگید  ياج  هب  رگا  دربن و  رگید  ياج  هب  ار  هرطف  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دوش ، ادیپ  قحتـسم  شدوخ  لحم  رد  رگا  هلأسم 2043 .
. دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش ، فلت  و 

326 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* جح ماکحا  * 

یسک رب  رمع  مامت  رد  دوش و  هدروآ  اج  هب  اجنآ  رد  دناهداد  روتسد  هک  تسا  یلامعا  ماجنا  ادخ و  هناخ  ندرکترایز  جح ، هلأسم 2044 .
: دوشیم بجاو  هبترم  کی  دشاب ، اراد  ار  طیارش  نیا  هک 

. دشاب لقاع  غلاب و  هکنیا  هب  لامک ، - 1
. دشاب دازآ  هک  نآ  - 2

جح زا  هک  ار  یبجاو  لمع  ای  دـهد ، ماجنا  تسا  رتمهم  جـح  زا  نآ  كرت  هک  ار  یمارح  راک  هک  دوشن  روبجم  جـح  هب  نتفر  هطـساو  هب  - 3
، دیامن كرت  تسا  رتمهم 

: تسا زیچ  دنچ  هب  ندوبعیطتسم  دشاب و  عیطتسم  هک  نآ  - 4
. دشاب هتشاد  دنک  هیهت  ار  اهنآ  لام ، نآ  اب  دناوتب  هک  یلام  ای  يراوس  بکرم  هار و  هشوت  هک  نآ  لوا 
. دروآ اج  هب  ار  جح  دور و  هکم  دناوتب  هک  دشاب  هتشاد  ار  نآ  ییاناوت  جازم و  تمالس  هک  نآ  مود -

ار وا  لام  ای  دورب ، نیب  زا  وا  ضرع  ای  ناج  هار  رد  هک  دـسرتب  ناسنا  اـی  دـشاب ، هتـسب  هار  رگا  دـشابن و  نتفر  زا  یعناـم  هار  رد  هک  نآ  موس 
. دورب هار  نآ  زا  دیاب  دشاب ، رترود  هچ  رگا  دورب ، دناوتب  يرگید  هار  زا  رگا  یلو  تسین ، بجاو  وا  رب  جح  دنربب ،

327 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دشاب هتشاد  تقو  جح  لامعا  ندروآ  اج  هب  ردق  هب  هک  نآ  مراهچ 

اهنآ هب  ندادیجرخ  مدرم  هک  ار  یناسک  جراخم  هچب و  نز و  لثم  تسا ، بجاو  وا  رب  نانآ  یجرخ  هک  ار  یناـسک  جراـخم  هک  نآ  مجنپ 
. دشاب هتشاد  دننادیم  مزال  ار 

هب دوشن  روبجم  هک  دـشاب  هتـشاد  دوخ  شاعم  يارب  يرگید  هار  اـی  کـلم ، يدـیاع  اـی  تعارز ، اـی  بسک ، نتـشگرب  زا  دـعب  هک  نآ  مشش 
. دنک یگدنز  تمحز 

. دشاب هتشاد  مه  ار  هناخ  لوپ  هک  تسا  بجاو  وا  رب  جح  یتقو  دوشیمن ، شجایتحا  عفر  یکلم  هناخ  نودب  هک  یسک  هلأسم 2045 .
وا یجرخ  دشاب و  ریقف  اًلثم  مه  شرهوش  دشاب و  هتـشادن  لام  شدوخ  زا  نتـشگرب  زا  دعب  رگا  دورب ، هکم  دـناوتیم  هک  ینز  هلأسم 2046 .

. تسین بجاو  وا  رب  جح  دنک ، یگدنز  یتخس  هب  هک  دوش  راچان  و  دهدن ، ار 
رد ار  وت  تـالایع  وت و  جرخ  نم  ورب ، جـح  دـیوگب : وا  هب  يرگید  دـشاب و  هتـشادن  يراوـس  بکرم  هار و  هشوـت  یـسک  رگا  هلأسم 2047 .

بجاو وا  رب  جـح  دـهدیم  ار  شتـالایع  وا و  جرخ  هک  دـشاب  هتـشاد  ناـنیمطا  هک  یتروص  رد  مهدیم ؛ یتـسه  جـح  رفـس  رد  هک  یعقوـم 
. دشاب هتشادن  دنک  یگدنز  نآ  اب  دناوتب  هک  یلام  مه  نتشگرب  عقوم  رد  و  دشاب ، هتشاد  ضرق  هچ  رگا  دوشیم 

وا اـب  دنـشخبب و  وا  هب  ددرگیمرب ، دوریم و  هکم  هک  یتدـم  رد  ار  یـسک  تـالایع  یجرخ  نتـشگرب و  نتفر و  یجرخ  رگا  هلأسم 2048 .
دناوتب هک  یلام  مه  نتشگرب  عقوم  رد  دشاب و  هتشاد  ضرق  هچ  رگا  دوشیم  بجاو  وا  رب  جح  و  دیامن ، لوبق  دیاب  دنک  جح  هک  دننک  طرش 

. دشاب هتشادن  دنک  یگدنز  نآ  اب 
: دنیوگب دنهدب و  وا  هب  ددرگیمرب  دوریم و  هکم  هک  یتدـم  رد  ار  یـسک  تالایع  جراخم  نتـشگرب و  نتفر و  جراخم  رگا  هلأسم 2049 .
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. دوشیم بجاو  وا  رب  جح  دنریگیمن ، سپ  وا  زا  هک  دشاب  هتشاد  نانیمطا  هک  یتروص  رد  دننکن ، وا  کلم  یلو  ورب ؛ جح 
ار لام  هک  یـسک  تمدخ  هکم  هار  رد  هک  دننک  طرـش  وا  اب  دنهدب و  یـسک  هب  تسا  یفاک  جح  يارب  هک  لام  يرادـقم  رگا  هلأسم 2050 .

. دوشیمن بجاو  وا  رب  لام  نآ  ندرکلوبق  دیامنب ، هداد 
جح  هچنانچ  دوش ، بجاو  وا  رب  جح  دنهدب و  یسک  هب  لام  يرادقم  رگا  هلأسم 2051 .

328 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. تسین بجاو  وا  رب  جح  رگید  دوش ، عیطتسم  و  دنک ، ادیپ  دوخ  زا  یلام  ًادعب  دنچ  ره  دیامن ،

جح دیاب  دـشاب ، عیطتـسم  دور  هکم  هب  اجنآ  زا  دـهاوخب  رگا  هک  دروآ  تسد  هب  یلام  دورب و  هدـج  ات  اًلثم  تراجت  يارب  رگا  هلأسم 2052 .
. تسین بجاو  وا  رب  جح  رگید  دور ، هکم  هب  دوخ  نطو  زا  دناوتب  هک  دنک  ادیپ  یلام  ًادعب  هچ  رگا  دیامن ، جح  هک  یتروص  رد  و  دنک ،

فرط زا  ار  يرگید  دـهاوخب  دورب و  دـناوتن  شدوخ  هچناـنچ  دـنک ، جـح  رگید  یـسک  فرط  زا  هک  دوش  ریجا  ناـسنا  رگا  هلأسم 2053 .
. دریگب هزاجا  هدرک  ریجا  ار  وا  هک  یسک  زا  دیاب  دتسرفب ، شدوخ 

دناوتن مسق  چیه  هب  رگا  دنک و  جح  ًادعب  دـشاب  تمحز  هب  هچ  رگا  دـیاب  دوش ، ریقف  دورن و  هکم  دوش و  عیطتـسم  یـسک  رگا  هلأسم 2054 .
دعب لاس  ات  و  دروآ ، اج  هب  هدش  ریجا  وا  يارب  هک  ار  یـسک  جح  دور و  هکم  هب  دیاب  دنک ، ریجا  جح  يارب  ار  وا  یـسک  هچنانچ  دورب ، جح 

یـضار هدرک  ریجا  ار  وا  هک  یـسک  دریگب و  دقن  ار  ترجا  دوش و  ریجا  هک  دشاب  نکمم  رگا  یلو  دیامن ، جح  دوخ  يارب  دـنامب و  هکم  رد 
. دیامن جح  هدش  ریجا  هک  یسک  يارب  دعب  لاس  دوخ و  يارب  لوا  لاس  دیاب  دوش ، هدروآ  اج  هب  دعب  لاس  رد  وا  جح  هک  دوش 

، دـسرن مارحلا  رعـشم  تافرع و  هب  دـناهداد  روتـسد  هک  ینیعم  تقو  رد  دور و  هکم  هب  هدـش  عیطتـسم  هک  یلوا  لاـس  رد  رگا  هلأسم 2055 .
تمحز هب  هچ  رگا  هتفرن ، هدوب و  عیطتـسم  شیپ  ياهلاس  زا  رگا  یلو  تسین ، بجاو  وا  رب  جح  دشابن ، عیطتـسم  دعب  ياهلاس  رد  هچنانچ 

. دنک جح  دیاب  دشاب 
زا دشاب  دیماان  دیامن و  جح  دناوتن  یناوتان  ای  ضرم  ای  يریپ  هطساو  هب  دعب  دنکن و  جح  هدش  عیطتـسم  هک  یلوا  لاس  رد  رگا  هلأسم 2056 .
هب هدرک  ادیپ  لام  جح  نتفر  ردق  هب  هک  یلوا  لاس  رد  رگا  هکلب  دتـسرفب ، دوخ  فرط  زا  ار  يرگید  دـیاب  دـنک  جـح  شدوخ  ًادـعب  هک  نیا 

رتهب و  دیامن ، جح  هک  دتـسرفب  دوخ  فرط  زا  ار  یـسک  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـنک ، جـح  دـناوتن  یناوتان  ای  ضرم  ای  يریپ  هطـساو 
. دشاب وا  جح  هبترم  نیلوا  هک  دتسرفب  تباین  هب  ار  یسک  اهتروص  نیا  رد  هک  تسا  نیا  طوحا  هکلب 

رب نز  درواین ، اج  هب  رگا  و  دروآ ، اج  هب  وا  فرط  زا  ار  ءاسن  فاوط  دیاب  هدش ، ریجا  جـح  يارب  يرگید  فرط  زا  هک  یـسک  هلأسم 2057 .
. دوشیم مارح  ریجا  نآ 

هب ددرگرب و  هار  نیب  زا  دیایب و  شدای  زور  دنچ  زا  دـعب  هچنانچ  دـنک ، شومارف  ای  درواین  اج  هب  تسرد  ار  ءاسن  فاوط  رگا  هلأسم 2058 .
. تسا حیحص  دروآ  اج 
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* شورف دیرخ و  ماکحا  * 

تسا بحتسم  شورف  دیرخ و  رد  هک  ییاهزیچ  * 

: تسا بحتسم  شورف  دیرخ و  رد  زیچ  جنپ  هلأسم 2059 .
دناوتن تسا و  حیحـص  لالح و  مه  لطاب و  مارح و  هلماعم  مه  دنکیم  هک  یتالماعم  نایم  رد  دـنادب  رگا  هکلب  نآ ، ماکحا  نتفرگ  دای  لوا 

. تالماعم نآ  كرت  ای  اهنآ  ماکحا  نتفرگ  دای  تسا  بجاو  دهد  صیخشت 
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نتفرگ دای  زا  شیپ  رگا  دریگب و  دای  ار  نآ  ماکحا  دیاب  دنک ، شورف  دیرخ و  دهاوخیم  هک  یـسک  دندومرف : مالـسلاهیلع  قداص  ترـضح 
. دتفایم تکاله  هب  كانههبش  لطاب و  ياههلماعم  هطساو  هب  دنک ، شورف  دیرخ و  نآ ، ماکحا 
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. يوقت ملع و  ظاحل  هب  رگم  دراذگن  قرف  اهيرتشم  نیب  سنج  تمیق  رد  هک  نآ  مود 

. دنکن يریگتخس  سنج  تمیق  رد  هک  نآ  موس 
. دریگب رتمک  درخیم  هک  ار  هچنآ  دهدب و  رتدایز  دشورفیم  هک  ار  يزیچ  هک  نآ  مراهچ 

رـضاح هلماعم  ندزمههب  يارب  دنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  هک  دنک  اضاقت  وا  زا  دوش و  نامیـشپ  رگا  هدرک ، هلماعم  وا  اب  هک  یـسک  هک  نآ  مجنپ 
. دوش

. دیامن فرصت  هتفرگ  هک  یلام  رد  دناوتیمن  لطاب ، ای  تسا  حیحص  هدرک  هک  ياهلماعم  دنادن  هلأسم  نتسنادن  هطساو  هب  رگا  هلأسم 2060 .
دننام بحتسم  ياهراک  يارب  دنک و  بسک  دیاب  هچب ، نز و  جرخ  لثم  تسا ، بجاو  وا  رب  یجراخم  درادن و  لام  هک  یـسک  هلأسم 2061 .

. تسا بحتسم  ندرکبسک  ارقف ، زا  يریگتسد  تالایع و  هب  ندادتعسو 

هورکم تالماعم  * 

: تسا رارق  نیا  زا  هورکم  تالماعم  هدمع  هلأسم 2062 .
. یشورفکلم لوا 

. یباصق مود 
. یشورفنفک موس 

. تسپ نامدرم  اب  هلماعم  مراهچ 
. باتفآ لوا  حبص و  عولط  نیب  هلماعم  مجنپ 

. دهد رارق  اهنیا  دننام  وج و  مدنگ و  شورف  دیرخ و  ار  دوخ  راک  هک  نآ  مشش 
. دوش وا  هلماعم  لخاد  درخب ، دهاوخیم  يرگید  هک  یسنج  ندیرخ  يارب  هک  نآ  متفه 

مارح تالماعم  * 

: تسا مسق  شش  رب  لطاب  مارح و  تالماعم  هلأسم 2063 .
، رادرم كوخ و  رکسم و  تابورشم  ریغ  رد  یلو  طیاغ ، لوب و  رادرم و  كوخ و  رکسم و  تابورشم  لثم  سجن ، نیع  شورف  دیرخ و  لوا 

. تسا نآ  كرت  رد  طایتحا  هچ  رگا  تسا ، زیاج  نآ  شورف  دیرخ و  دشاب ، اهنآ  زا  لالح  هدافتسا  لباق  رگا 
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. دشابیم مارح  نآ  رد  فرصت  و  تسا ، لطاب  دنکن  اضما  شکلام  رگا  هک  یبصغ ، لام  شورف  دیرخ و  مود 
. هدنرد تاناویح  لثم  تسین ، لام  هک  يزیچ  شورف  دیرخ و  موس 

. وهل تالآ  ای  جنرطش  درن و  لثم  رامق  تالآ  دننام  دشاب ، مارح  راک  طقف  نآ  یلومعم  عفانم  هک  يزیچ  هلماعم  مراهچ 
. دشاب ابر  نآ  رد  هک  ياهلماعم  مجنپ 

نتخورف لثم  دیوگن ، رادیرخ  هب  مه  هدنـشورف  دشابن  مولعم  زیچ  نآ  هک  یتروص  رد  تسا ، طولخم  رگید  زیچ  اب  هک  یـسنج  شورف  مشش 
رد و  دنک ، خسف  ار  هلماعم  دناوتیم  دیمهف  تقو  ره  يرتشم  و  دنیوگیم ، شغ  ار  لمع  نیا  تسا و  هدرک  طولخم  هیپ  اب  ار  نآ  هک  ینغور 
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مـسا هب  دنک و  شکور  الط  هب  ار  سم  اًلثم  دـهد ، هئارا  شـسنج  فالخ  رب  ار  يزیچ  هکنیا  لثم  تسا ، لطاب  هلماعم  لصا  نآ  روص  ضعب 
. دشورفب الط 

هلیح بلقت و  ای  دـنزب  ررـض  نانآ  هب  ای  دـنک  شغ  ناناملـسم  اب  هلماعم  رد  هک  یـسک  تسین  ام  زا  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ 
شدوخ هب  ار  وا  ددـنبیم و  ار  وا  شاـعم  هار  دربیم و  ار  وا  يزور  تکرب  دـنوادخ  دـنک ، شغ  دوـخ  ناملـسم  ردارب  اـب  سک  ره  دـیامن و 

. دنکیم راذگاو 
يراک يارب  ار  زیچ  نآ  يرتشم  رگا  یلو  درادن ، لاکشا  تسا  نکمم  نآ  ندیـشکبآ  هدش و  سجن  هک  یکاپ  زیچ  نتخورف  هلأسم 2064 .

، دیوگب ار  نآ  ندوبسجن  هدنشورف ، دیاب  دروخب  ار  نآ  دهاوخیم  هک  دشاب  یکاروخ  مسق  زا  اًلثم  تسا  ندوبكاپ  نآ  طرش  هک  دهاوخب 
یفاک سابل  ندب و  رهاظ  تراهط  زامن  رد  نوچ  دناوخب  زامن  نآ  رد  يرتشم  هچ  رگا  دشاب ، سابل  لثم  دـشابن و  یکاروخ  مسق  زا  رگا  یلو 

. دیوگب ار  نآ  ندوبسجن  تسین  مزال  تسا ،
هک ییاـهراک  يارب  نآ  زا  هچناـنچ  دوـش ، سجن  تسین  نکمم  نآ  ندیـشکبآ  هک  تفن  نـغور و  دـننام  یکاـپ ، زیچ  رگا  هلأسم 2065 .

مارح نآ  شورف  تسین ، رگید  هدافتـسا  دروم  ندروخ  زا  ریغ  رگا  دیوگب و  رادیرخ  هب  دیاب  دوشیم  هدافتـسا  مه  تسا  ندوبكاپ  شطرش 
. درادن لاکشا  نآ  شورف  دننازوسب ، ار  سجن  تفن  دنهاوخب  اًلثم  تسین ، ندوبكاپ  نآ  طرش  هک  دنهاوخب  يراک  يارب  رگا  و  تسا ،

زیاج دشابن  مارح  هک  ياهدیاف  يارب  تسین  رادرم  بارش و  لثم  هسجن  نایعا  زا  تسا و  سجنتم  هک  ییاهاود  شورف  دیرخ و  هلأسم 2066 .
، دشاب بارش  رادرم و  لثم  زا  رگا  و  تسا ،
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اود تمحز  لباقم  رد  ای  نآ  فرظ  لباقم  رد  ار  لوپ  رگا  یلو  تسا ، مارح  نآ  شورف  دـیرخ و  دـشابن ، کلهتـسم  اود  رد  هک  یتروص  رد 

. درادن لاکشا  دنهدب  شورف 
مولعم اهنآ  ندوبسجن  رگا  دـنروآیم ، یمالـسا  ریغ  کلامم  زا  هک  ییاـهرطع  ناور و  ياـهاود  نغور و  شورف  دـیرخ و  هلأسم 2067 .

زا دنریگب و  رفاک  تسد  زا  رافک  رهـش  رد  هچنانچ  دـنریگیم ، نآ  ندادناج  زا  دـعب  ناویح  زا  هک  ار  ینغور  یلو  درادـن ، لاکـشا  دـشابن 
. دشابیم لطاب  نآ  هلماعم  تسا و  سجن  دنکیم ، نتسج  نآ  زا  نوخ  دنربب  ار  نآ  گر  رگا  هک  دشاب  یناویح 

، مارح نآ  تسوپ  شورف  دیرخ و  دشاب ، هدرم  شدوخ  ای  دنشاب ، هتشک  هدش  نیعم  عرش  رد  هک  يروتسد  ریغ  هب  ار  هابور  رگا  هلأسم 2068 .
. تسا لطاب  نآ  هلماعم  و 

رازاب رد  رفاک  تسد  زا  رگا  و  تسا ، لـطاب  دـنروآیم  یمالـسا  ریغ  کـلامم  زا  هک  یمرچ  هیپ و  تشوگ و  شورف  دـیرخ و  هلأسم 2069 .
هتشک عرش  روتسد  هب  هک  تسا  یناویح  زا  اهنآ  هک  دنادب  ناسنا  رگا  یلو  تسا ، لطاب  نآ  هلماعم  مزال  طایتحا  ربانب  دوش ، هتفرگ  یمالـسا 

. درادن لاکشا  اهنآ  شورف  دیرخ و  هدش ،
ناسنا رگا  یلو  درادـن ، لاکـشا  دوش  هتفرگ  مالـسا  رازاـب  رد  ناملـسم  تسد  زا  هک  یمرچ  هیپ و  تشوگ و  شورف  دـیرخ و  هلأسم 2070 .

نآ هلماعم  هن ، ای  هدش  هتـشک  عرـش  روتـسد  هب  هک  تسا  یناویح  زا  هک  هدرکن  قیقحت  هتفرگ و  رفاک  تسد  زا  ار  نآ  ناملـسم  نآ  هک  دنادب 
نآ اب  ناملـسم  هک  نآ  رگم  تسا ، لطاب  نآ  هلماعم  مزال  طایتحا  رباـنب  دوش ، هتفرگ  راـفک  رازاـب  رد  ناملـسم  تسد  زا  رگا  و  تسا ، لـطاب 

. تسا هدروآ  تسد  هب  ار  نآ  ندوبكاپ  هک  دوش  هداد  لامتحا  دنک و  ندوبكاپ  هلماعم 
. تسا لطاب  اهنآ  هلماعم  و  مارح ، تارکسم  شورف  دیرخ و  هلأسم 2071 .

وا هب  هتفرگ  رادـیرخ  زا  هک  ار  یلوپ  دـیاب  هدنـشورف  و  تسا ، لطاب  درک  در  ار  هلماعم  نآ ، کـلام  رگا  یبصغ  لاـم  نتخورف  هلأسم 2072 .
. دنادرگرب

رگا و  دراد ، لاکـشا  هلماعم  دشاب  هتـشادن  هلماعم  دصق  هک  يوحن  هب  دهدن  ار  سنج  لوپ  هک  دشاب  نیا  شدصق  رادیرخ  رگا  هلأسم 2073 .
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. درادن لاکشا  دشاب ، هتشاد  هلماعم  دصق  ًادج 
زا ًادعب  ار  سنج  لوپ  دهاوخب  دهد و  ماجنا  همذ  هب  ار  هلماعم  رادیرخ  رگا  هلأسم 2074 .
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. دوشیمن ادا  شنید  دهدب  مارح  زا  رگا  و  دهدب ، لالح  لام  زا  تسا  راکهدب  هک  ار  يرادقم  دیاب  یلو  تسا ، حیحص  هلماعم  دهدب ، مارح 

کچوک ياهزاس  یتح  اهنیا ، ریغ  روتنـس و  زاس و  رات و  لثم  بعل ، وهل و  تالآ  رامق و  تـالآ  نتخاـس  شورف و  دـیرخ و  هلأسم 2075 .
. تسا بجاو  اهنآ  تئیه  رییغت  اهنآ و  نتسکش  هکلب  تسا ، مارح 

ار روگنا  اًلثم  دننک ، فرصم  مارح  رد  ار  نآ  هک  دشورفب  نیا  دصق  هب  دنربب  نآ  زا  لالح  هدافتـسا  دوشیم  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2076 .
. تسا لطاب  مارح و  نآ  هلماعم  دننک ، تسرد  بارش  نآ  زا  هک  دشورفب  دصق  نیا  هب 

. تسا نآ  شورف  دیرخ و  كرت  بجاو ، طایتحا  و  تسا ، مارح  همسجم  نتخاس  هلأسم 2077 .
رگا و  تسا ، مارح  تیـصعم و  نآ  رد  فرـصت  لطاب و  هدـش ، هیهت  لطاب  هلماعم  زا  ای  يدزد  اـی  راـمق  زا  هک  يزیچ  ندـیرخ  هلأسم 2078 .

. دنادرگرب شایلصا  بحاص  هب  دیاب  درخب ، ار  نآ  یسک 
، مشورفیم ار  نغور  نم  کی  نیا  دـیوگب : اًلثم  دـنک  نیعم  ار  نآ  هچنانچ  دـشورفب ، تسا  طولخم  هیپ  اب  هک  ار  ینغور  رگا  هلأسم 2079 .
و تسا ، هدنشورف  لام  هیپ  و  يرتشم ، لام  هتفرگ  نآ  هیپ  يارب  هدنـشورف  هک  یلوپ  و  دوشیم ، لطاب  تسا  نآ  رد  هک  یهیپ  رادقم  هب  هلماعم 
، دشورفب نغور  نم  کی  هکلب  دـنکن  نیعم  ار  نآ  رگا  یلو  دـنزب ، مه  هب  تسا  نآ  رد  هک  مه  ار  یـصلاخ  نغور  هلماعم  دـناوتیم  يرتشم 

. دیامن هبلاطم  صلاخ  نغور  و  دهدب ، سپ  ار  نغور  نآ  دناوتیم  يرتشم  دهدب ، دراد  هیپ  هک  ینغور  دعب 
هب ار  مدـنگ  نم  کی  اًلثم  دـشورفب ، سنج  نامه  زا  رتدایز  هب  دنـشورفیم ، هنامیپ  ای  نزو  اـب  هک  ار  یـسنج  زا  يرادـقم  رگا  هلأسم 2080 .

بوخ و یکی  سنج  اـی  بویعم ، يرگید  ملاـس و  سنج ، نآ  زا  عوـن  کـی  رگا  هکلب  تسا ، مارح  اـبر و  دـشورفب ، مدـنگ  مین  نم و  کـی 
مارح ابر و  مه  زاب  دریگب ، دـهدیم  هک  يرادـقم  زا  رتشیب  هچنانچ  دنـشاب ، هتـشاد  تمیق  توافت  رگیدـکی  اب  ای  دـشاب ، دـب  يرگید  سنج 

ای دریگب  هدرگ  جنرب  نآ  زا  رتشیب  دهدب و  ار  يردـص  جـنرب  ای  دریگب ، هتـسکش  سم  نآ  زا  رتشیب  دـهدب و  ار  تسرد  سم  رگا  سپ  تسا .
. دشابیم مارح  ابر و  دریگب ، هتخاسن  يالط  نآ  زا  رتشیب  دهدب و  ار  هتخاس  يالط 
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نارق کی  مدـنگ و  نم  کی  هب  مدـنگ  نم  کی  اًلثم  دـشورفیم ، هک  دـشاب  یـسنج  زا  ریغ  دریگیم  هفاضا  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2081 .

ابر مه  زاب  دهد ، ماجنا  وا  يارب  یلمع  رادیرخ  هک  دنک  طرـش  یلو  دریگن  رتدایز  يزیچ  رگا  هکلب  تسا ، مارح  ابر و  مه  زاب  دشورفب ، لوپ 
. دشابیم مارح  و 

مدنگ مین  نم و  کی  هب  ار  لامتـسد  کی  مدنگ و  نم  کی  اًلثم  دنک ، هوالع  يزیچ  دـهدیم  ار  رتمک  رادـقم  هک  یـسک  رگا  هلأسم 2082 .
مین نم و  کی  هب  ار  لامتـسد  کی  مدنگ و  نم  کی  اًلثم  دننک  دایز  يزیچ  فرط  ود  ره  زا  رگا  تسا  نینچمه  و  درادن ، لاکـشا  دشورفب ،

. دشورفب لامتسد  کی  مدنگ و 
، دننکیم هلماعم  هرامش  اب  غرممخت  ودرگ و  لثم  هک  ار  يزیچ  ای  دنـشورفیم ، عرذ  رتم و  اب  هچراپ  لثم  رد  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2083 .

. درادن لاکشا  دریگب  ات  هدزای  دهدب و  غرممخت  ات  هد  اًلثم  دریگب  رتدایز  دشورفب و 
هک يرهش  رد  دننکیم ، هلماعم  هرامش  اب  اهرهش  زا  یضعب  رد  دنشورفیم و  هنامیپ  ای  نزو ، اب  اهرهش  زا  یضعب  هک  ار  یسنج  هلأسم 2084 .
نآ زا  رتدایز  هب  تسا  زیاج  دنـشورفیم  هرامـش  اب  هک  يرهـش  رد  و  دـشورفب ، نآ  زا  رتدایز  هب  تسین  زیاج  دنـشورفیم  هنامیپ  اـی  نزو ، اـب 

. دنشورفب
نم کی  رگا  سپ  درادن . لاکشا  نتفرگيدایز  دشابن ، سنج  کی  زا  دریگیم  هک  ار  یضوع  دشورفیم و  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2085 .
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. تسا حیحص  هلماعم  دریگب  مدنگ  نم  ود  دشورفب و  جنرب 
سپ دریگن . يدایز  هلماعم  رد  دیاب  دشاب ، هدمآ  لمع  زیچ  کی  زا  دریگیم ، هک  ار  یضوع  و  دشورفیم ، هک  ار  یـسنج  رگا  هلأسم 2086 .
هوـیم رگا  هک  تسا  نآ  بجاو  طاـیتحا  و  تسا ، مارح  اـبر و  دریگب ، رینپ  مین  نم و  کـی  نآ  ضوـع  رد  دـشورفب و  نغور  نـم  کـی  رگا 

. دریگن يدایز  دنک ، هلماعم  سران  هویم  اب  ار  هدیسر 
ابر و دریگب ، وج  ریـس  جـنپ  نم و  کی  دـهدب و  مدـنگ  نم  کی  رگا  سپ  دوشیم . باسح  سنج  کی  ابر  رد  مدـنگ  وج و  هلأسم 2087 .
، دهدیم ار  مدنگ  یتدم  زا  دعب  هتفرگ و  دقن  ار  وج  نوچ  دهدب ، مدـنگ  نم  هد  نمرخ  رـس  هک  درخب  وج  نم  هد  اًلثم  رگا  زین  تسا و  مارح 

. دشابیم مارح  هتفرگ و  يدایز  هک  تسا  نآ  لثم 
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زا دنناوتیم  رهوش  نز و  دنزرف و  ردپ و  زین  و  درادـن ، لاکـشا  دریگب  ابر  تسین ، مالـسا  هانپ  رد  هک  يرفاک  زا  ناملـسم  رگا  هلأسم 2088 .
. دنریگب ابر  رگیدکی 
رادیرخ هدنشورف و  طیارش 

: تسا طرش  زیچ  شش  رادیرخ  هدنشورف و  يارب  هلأسم 2089 .
. دنشاب غلاب  هک  نآ  لوا 

. دنشاب لقاع  هک  نآ  مود 
. دننکن فرصم  هدوهیب  دوخیب و  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  ینعی  دنشابن ، هیفس  هک  نآ  موس 

. تسا لطاب  هلماعم  متخورف ، ار  دوخ  لام  هک  دیوگب  یخوش  هب  اًلثم  رگا  سپ  دنشاب . هتشاد  شورف  دیرخ و  دصق  هک  نآ  مراهچ 
. دشاب هدرکن  روبجم  ار  اهنآ  یسک  هک  نآ  مجنپ 

هدنیآ لئاسم  رد  اهنیا  ماکحا  و  دنشاب ، هتشاد  وا  فرط  زا  تلاکو  ای  وا  رب  تیالو  ای  دنشاب ، کلام  دنهدیم  هک  ار  یـضوع  سنج و  مشش 
. دوشیم هتفگ 

هچ رگا  لفط ، رگا  اما  دنک ، هلماعم  هک  دنـشاب  هداد  هزاجا  وا  هب  هچب  نآ  دج  ای  ردپ  هچ  رگا  تسا ، لطاب  غلابان  هچب  اب  هلماعم  هلأسم 2090 .
هب ار  لوپ  دـهدب و  رادـیرخ  هب  ار  سنج  ای  دـناسرب ، رادـیرخ  هب  ار  سنج  دـهدب و  هدنـشورف  هب  ار  لوپ  هک  دـشاب  هلیـسو  دـشابن ، مه  زیمم 

هتـشاد نیقی  رادیرخ  هدنـشورف و  دـیاب  یلو  تسا ، حیحـص  هلماعم  دـناهدرک  هلماعم  رگیدـکی  اب  غلاب  رفن  ود  ًاعقاو  نوچ  دـناسرب ، هدنـشورف 
وا هب  ات  دهدب  هچب  هب  ار  نآ  هک  دنشاب  هداد  نذا  سنج  ای  لوپ  بحاص  هک  نآ  ای  دناسریم  نآ  بحاص  هب  ار  لوپ  سنج و  لفط  هک  دنشاب 

. دناسرب
زا ای  دـهدب ، نآ  بحاص  هب  هتفرگ  وا  زا  هک  ار  یلوپ  ای  سنج  دـیاب  دـشورفب ، وا  هب  يزیچ  ای  درخب ، يزیچ  غلابان  هچب  زا  رگا  هلأسم 2091 .
زا هتفرگ ، هچب  زا  هک  ار  يزیچ  دیاب  درادن ، ياهلیسو  مه  وا  نتخانـش  يارب  دسانـشیمن و  ار  نآ  بحاص  رگا  دهاوخب و  تیاضر  شبحاص 
هب دـیاب  دـشاب  هچب  دوخ  لام  سنج  ای  لوپ  رگا  دریگب و  نذا  مه  عرـش  مکاح  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دـهدب ، ملاظم  نآ  بحاص  فرط 

. دهدب عرش  مکاح  هب  درکن ، ادیپ  ار  وا  رگا  دریگب و  نذا  وا  یلو  زا  ای  دناسرب  وا  یلو 
زا هداد  هچب  هب  هک  یلوپ  ای  سنج ، دنک و  هلماعم  غلابان  هچب  اب  یسک  رگا  هلأسم 2092 .
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. دیامن هبلاطم  وا  یلو  ای  هچب  زا  دناوتیمن  دورب ، نیب 

هلماعم متسه ، یـضار  هک  دیوگب  دوش و  یـضار  هلماعم  زا  دعب  هچنانچ  دننک ، روبجم  هلماعم  هب  ار  هدنـشورف  ای  رادیرخ  رگا  هلأسم 2093 .
. دنناوخب ار  هلماعم  هغیص  هرابود  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  تسا ، حیحص 
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هلماعم دنکن ، هزاجا  دوشن و  یـضار  نآ  شورف  هب  لام  بحاص  هچنانچ  دـشورفب ، وا  هزاجا  نودـب  ار  یـسک  لام  ناسنا  رگا  هلأسم 2094 .
. تسا لطاب 

لفط يارب  رگا  يردپ  دـج  یـصو  ردـپ و  یـصو  زین  و  دـشاب ، هتـشادن  ياهدـسفم  لفط  يارب  رگا  لفط  يردـپ  دـج  ردـپ و  هلأسم 2095 .
میتی لفط  ای  هناوید  لام  دناوتیم  تحلصم  تیاعر  اب  یلو و  ندوبن  اب  مه  لداع  دهتجم  دنـشورفب ، ار  لفط  لام  دنناوتیم  دشاب ، تحلـصم 

. دشورفب تسا  بیاغ  هک  ار  یسک  لام  ای 
و تسا ، حیحـص  هلماعم  دـهد ، هزاجا  ار  هلماعم  لام  بحاص  شورف ، زا  دـعب  دـشورفب و  دـنک و  بصغ  ار  یلاـم  یـسک  رگا  هلأسم 2096 .
هداد و يرتـشم  هـک  ار  يزیچ  و  تـسا ، يرتـشم  کـلم  هلماـعم ، عـقوم  زا  نآ  ياـهتعفنم  هداد و  يرتـشم  هـب  هدــننکبصغ  هـک  ار  يزیچ 

. دناهدرک بصغ  ار  وا  لام  هک  تسا  یسک  کلم  هلماعم ، عقوم  زا  نآ  ياهتعفنم 
ار هلماعم  لام ، بحاص  هچنانچ  دـشاب ، شدوخ  لام  نآ  لوپ  هکنیا  دـصق  هب  دـشورفب ، دـنک و  بصغ  ار  یلام  یـسک  رگا  هلأسم 2097 .

. دوشیم کلام  لام  لوپ ، تسا و  حیحص  هلماعم  دیامن ، هراجا  رگا  و  تسا ، لطاب  هلماعم  دنکن ، هزاجا 

نآ ضوعو  سنج  طیارش  * 

: دراد طرش  جنپ  دنریگیم  نآ  ضوع  هک  يزیچ  دنشورفیم و  هک  یسنج  هلأسم 2098 .
. دشاب مولعم  اهنیا  دننام  هرامش و  ای  هنامیپ  ای  نزو  اب  نآ  رادقم  هک  نآ  لوا 

يزیچ اب  هدرک  رارف  هک  ار  یبسا  رگا  یلو  تسین ، حیحـص  هدرک  رارف  هک  یبسا  نتخورف  نیاربانب  دنهد . لیوحت  ار  نآ  دـنناوتب  هک  نآ  مود 
. تسا حیحص  هلماعم  دوشن ، ادیپ  بسا  نآ  هچ  رگا  دشورفب ، شرف  کی  اب  اًلثم  دهد ، لیوحت  دناوتیم  هک 

. دنیامن نیعم  دنکیم ، قرف  هلماعم  هب  مدرم  لیم  اهنآ  هطساو  هب  تسه و  ضوع  سنج و  رد  هک  ار  یتایصوصخ  هک  نآ  موس 
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وا هزاجا  نودب  هتـشاذگ ، ورگ  یـسک  شیپ  ناسنا  هک  ار  یلام  سپ  دشاب . هتـشادن  یقح  نآ  ضوع  رد  ای  سنج ، رد  یـسک  هک  نآ  مراهچ 
. دشورفب دناوتیمن 

هچنانچ یلو  تسین ، حیحـص  دـشورفب ، ار  هناخ  لاس  کـی  تعفنم  اًـلثم  رگا  سپ  ار . نآ  تعفنم  هن  دـشورفب  ار  سنج  دوخ  هک  نآ  مجنپ 
وا هب  ار  دوخ  هناخ  هلاس  کـی  تعفنم  نآ ، ضوع  درخب و  یـسک  زا  ار  یـشرف  اًـلثم  دـهدب ، ار  دوخ  کـلم  تعفنم  لوپ ، ياـج  هب  رادـیرخ 

. دش دهاوخ  هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  اهنیا  ماکحا  و  درادن ، لاکشا  دنک  راذگاو 
دناوتیم یلو  درخب ، هنامیپ  ای  نزو  اب  دـیاب  ناسنا  رهـش  نآ  رد  دـننکیم ، هلماعم  هنامیپ  ای  نزو  اـب  يرهـش  رد  هک  ار  یـسنج  هلأسم 2099 .

. دیامن يرادیرخ  ندید  اب  دننکیم ، هلماعم  ندید  اب  هک  يرهش  رد  ار  سنج  نامه 
نم هد  دـهاوخیم  اًلثم  رگا  هک  روطنیا  هب  درک ، هلماعم  دوشیم  مه  هنامیپ  اب  دـننکیم  شورف  دـیرخ و  نزو  اب  هک  ار  يزیچ  هلأسم 2100 .

. دهدب هنامیپ  هد  دریگیم  مدنگ  نم  کی  هک  ياهنامیپ  اب  دشورفب ، مدنگ 
رادـیرخ و رگا  یلو  تسا ، لـطاب  هلماـعم  دـشابن ، هلماـعم  رد  مراـهچ  طرـش  زا  ریغ  دـش  هـتفگ  هـک  ییاهطرـش  زا  یکی  رگا  هلأسم 2101 .
ار هلماعم  هدنریگ  ورگ  رگا  مراهچ  طرش  رد  و  درادن ، لاکشا  اهنآ  فرصت  دننک ، فرـصت  رگیدکی  لام  رد  هک  دنـشاب  یـضار  هدنـشورف 

. تسا حیحص  هلماعم  دیایب ، نوریب  ورگ  زا  کلم  ای  دنک  اضما 
فقو نآ  يارب  لام  هک  ار  ياهدافتـسا  دنناوتن  هک  دوش  بارخ  يروط  هب  رگا  یلو  تسا ، لطاب  هدـش  فقو  هک  يزیچ  هلماعم  هلأسم 2102 .

هک یتروص  رد  و  درادن ، لاکشا  نآ  شورف  دنناوخب ، زامن  نآ  يور  دنناوتن  هک  دوش  هراپ  يروط  هب  دجـسم  ریـصح  اًلثم  دنربب ، نآ  زا  هدش 
. دشاب رتکیدزن  نآ  فقاو  دوصقم  هب  هک  دنناسرب  یفرصم  هب  دجسم  نامه  رد  ار  نآ  لوپ  دیاب  دشاب ، نکمم 
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، دنـشورفن ار  فقو  لام  رگا  هک  دوش  ادـیپ  فالتخا  يروط  هب  دـناهدرک  فقو  ناـنآ  يارب  ار  لاـم  هک  یناـسک  نیب  هاـگ  ره  هلأسم 2103 .
. دنناسرب تسا  رتکیدزن  فقاو  دوصقم  هب  هک  یفرصم  هب  دنشورفب و  ار  لام  نآ  دنناوتیم  دوش ، فلت  یناج  ای  لام  هک  دورب  نآ  نامگ 

، درادن لاکشا  دناهداد  هراجا  يرگید  هب  ار  نآ  هک  یکلم  شورف  دیرخ و  هلأسم 2104 .
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هک نیا  نامگ  هب  ای  دـناهداد  هراجا  ار  کلم  نآ  هک  دـنادن  رادـیرخ  رگا  و  تسا ، رجأتـسم  لام  هراـجا ، تدـم  رد  کـلم  نآ  هدافتـسا  یلو 
. دنزب مه  هب  ار  شدوخ  هلماعم  دناوتیم  عالطا  زا  سپ  دشاب ، هدیرخ  ار  کلم  تسا  مک  هراجا  تدم 

شورف دیرخ و  هغیص  * 

لوپ نیا  ضوع  رد  ار  لام  نیا  دیوگب : یـسراف  هب  هدنـشورف  رگا  هکلب  دنناوخب ، یبرع  هغیـص  تسین  مزال  شورف  دیرخ و  رد  هلأسم 2105 .
نیا نتفگ  هب  ینعی  دنشاب ، هتشاد  ءاشنا  دصق  دیاب  هدنـشورف  رادیرخ و  یلو  تسا ، حیحـص  هلماعم  مدرک ؛ لوبق  دیوگب : يرتشم  و  متخورف ؛

. دشاب شورف  دیرخ و  ناشدوصقم  هلمج  ود 
وا دنک و  وا  کلم  ار  دوخ  لام  دریگیم ، رادیرخ  زا  هک  یلام  لباقم  رد  هدنـشورف  یلو  دنناوخن ، هغیـص  هلماعم  عقوم  رد  رگا  هلأسم 2106 .

. دنوشیم کلام  ود  ره  و  تسا ، حیحص  هلماعم  دریگب ،

اههویم شورف  دیرخ و  * 

. درادن لاکشا  تخرد  رب  هروغ  نتخورف  زین  و  تسا ، حیحص  ندیچ  زا  شیپ  هتسب ، هناد  هتخیر و  نآ  لگ  هک  ياهویم  شورف  هلأسم 2107 .
زا يزیچ  عبت  هب  ار  وا  دیاب  دنشورفب ، دزیرب  شلگ  ددنبب و  هناد  هک  نآ  زا  شیپ  تسا ، تخرد  رب  هک  ار  ياهویم  دنهاوخب  رگا  هلأسم 2108 .
اب رگا  یلب ، دنـشورفب . ار  لاس  کی  زا  شیب  هویم  رگا  مزال  طایتحا  رباـنب  مکح  تسا  نینچمه  و  دنـشورفب ، اـهيزبس  دـننام  نیمز  لـصاح 

. تسا حیحص  هلماعم  همیمض  نودب  دنیچب ، نتسب  هناد  زا  شیپ  ار  هویم  هک  دننک  طرش  يرتشم 
رگا اما  دنریگب ، امرخ  ار  نآ  ضوع  دیابن  یلو  درادن ، لاکـشا  دنـشورفب  تخرد  رب  هدـش ، خرـس  ای  درز  هک  ار  ییامرخ  رگا  هلأسم 2109 .

ار نآ  تخرد  بحاص  دننزب و  نیمخت  ار  نآ  رادقم  هک  یتروص  رد  دشاب ، هتـشاد  يرگید  سک  غاب  ای  هناخ  رد  امرخ  تخرد  کی  یـسک 
زا رتدایز  ای  رتمک  دریگیم  هک  ار  ییامرخ  هچنانچ  دریگب ، تخرد  نآ  زا  ریغ  يامرخ  زا  ار  نآ  ضوع  دـشورفب و  غاب  ای  هناخ  بحاـص  هب 

. درادن لاکشا  دشابن ، دناهدز  نیمخت  هک  يرادقم 
هدش نایامن  رهاظ و  هک  یتروص  رد  دوشیم ، هدیچ  هبترم  دنچ  یلاس  هک  اهنیا  دننام  اهيزبس و  ناجنداب و  رایخ و  نتخورف  هلأسم 2110 .

لاس  رد  يرتشم  هک  دننک  نیعم  دشاب و 
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. درادن لاکشا  دنیچب  ار  نآ  هعفد  دنچ 
. درادن لاکشا  دشورفب  وج  مدنگ و  ریغ  يرگید  زیچ  هب  هتسب ، هناد  هک  نآ  زا  دعب  ار  وج  مدنگ و  هشوخ  رگا  هلأسم 2111 .

هیسن دقن و  * 

هدومن و هبلاطم  رگیدـکی  زا  ار  لوپ  سنج و  دـنناوتیم  هلماعم  زا  دـعب  هدنـشورف  رادـیرخ و  دنـشورفب ، دـقن  ار  یـسنج  رگا  هلأسم 2112 .
فرـصت نآ  رد  دناوتب  هک  دنراذگب  رادیرخ  رایتخا  رد  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هب  اهنیا  دننام  نیمز و  هناخ و  ندادلیوحت  و  دـنریگب ، لیوحت 

هب ار  نآ  دـهاوخب  رگا  هک  دـنراذگب  رادـیرخ  رایتخا  رد  يروط  ار  نآ  هک  تسا  نیا  هب  اهنیا  دـننام  سابل و  شرف و  ندادلـیوحت  و  دـنک ،
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. دنکن يریگولج  هدنشورف  دربب  رگید  ياج 
تدم نوچ  دریگب ، ار  نآ  لوپ  نمرخ  رـس  هک  دشورفب  ار  یـسنج  رگا  سپ  دشاب . مولعم  اًلماک  تدـم  دـیاب  هیـسن  هلماعم  رد  هلأسم 2113 .

. تسا لطاب  هلماعم  هدشن  نیعم  اًلماک 
هبلاطم رادیرخ  زا  ار  نآ  ضوع  دـناوتیمن  دناهتـشاذگ ، رارق  هک  یتدـم  ندـشمامت  زا  شیپ  دـشورفب ، هیـسن  ار  یـسنج  رگا  هلأسم 2114 .

وا هثرو  زا  دراد  هک  ار  یبلط  تدم ، ندشمامت  زا  شیپ  دناوتیم  هدنـشورف  دشاب ، هتـشاد  لام  شدوخ  زا  دریمب و  رادیرخ  رگا  یلو  دـیامن ،
. دیامن هبلاطم 

، دیامن هبلاطم  رادیرخ  زا  ار  نآ  ضوع  دناوتیم  دناهتشاذگ ، رارق  هک  یتدم  ندشمامت  زا  دعب  دشورفب ، هیسن  ار  یـسنج  رگا  هلأسم 2115 .
. دهد تلهم  ار  وا  دیاب  دزادرپب ، دناوتن  رادیرخ  رگا  یلو 

هب رگا  یلو  تسا ، لطاب  هلماعم  دیوگن  وا  هب  ار  نآ  تمیق  دهدب و  هیسن  يرادقم  دنادیمن ، ار  سنج  تمیق  هک  یسک  هب  رگا  هلأسم 2116 .
کی یناموت  مهدیم  هیسن  وت  هب  هک  ار  یـسنج  دیوگب : اًلثم  دنک ، باسح  رتنارگ  دهدب و  هیـسن  دنادیم  ار  سنج  يدقن  تمیق  هک  یـسک 

. درادن لاکشا  دنک ، لوبق  وا  منکیم و  باسح  رتنارگ  مشورفیم  دقن  هک  یتمیق  زا  لایر 
يرادقم تدم ، فصن  نتشذگ  زا  دعب  اًلثم  رگا  هداد ، رارق  یتدم  نآ  لوپ  نتفرگ  يارب  هتخورف و  هیسن  ار  یـسنج  هک  یـسک  هلأسم 2117 .

دریگب دقن  ار  هیقب  دنک و  مک  ار  دوخ  بلط  زا 
340 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. درادن لاکشا 

فلس هلماعم  * 

هراشا

ار لوـپ  نیا  دـیوگب : رگا  دریگب و  لـیوحت  ار  سنج  یتدـم  زا  دـعب  هک  دـهدب  ار  لوـپ  يرتـشم  هک  تسا  نآ  فلـس  هلماـعم  هلأسم 2118 .
سنج نالف  دیوگب : دریگب و  ار  لوپ  هدنشورف  ای  مدرک ، لوبق  دیوگب : هدنـشورف  و  مریگب ؛ ار  سنج  نالف  هام  شـش  زا  دعب  اًلثم  هک  مهدیم 

. تسا حیحص  هلماعم  مهدب ، لیوحت  هام  شش  زا  دعب  هک  متخورف  ار 
رگا یلو  تسا  لطاب  هلماـعم  هرقن ، ـالط و  هب  اـی  هرقن  ـالط و  لوپ  هب  دـشورفب  فلـس  ار  هرقن  ـالط و  اـی  هرقن  ـالط و  لوپ  رگا  هلأسم 2119 .

یسنج ضوع  رد  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و  تسا ، حیحص  هلماعم  دریگب ، لوپ  ای  رگید  سنج  ار  نآ  ضوع  دشورفب و  فلس  ار  یـسنج 
. دریگن رگید  سنج  دریگب و  لوپ  دشورفیم  هک 

فلس هلماعم  طیارش 

: دراد طرش  شش  فلس  هلماعم  هلأسم 2120 .
مدرم هک  ردـقنیمه  تسین ، مزـال  مه  داـیز  تقد  یلو  دـنیامن  نیعم  دـنکیم  قرف  اـهنآ  هطـساو  هب  سنج  تمیق  هک  ار  یتایـصوصخ  لوا 

دوشیمن هک  اـهنیا  دـننام  ناویح و  تسوپ  تشوگ و  ناـن و  رد  فلـس  هلماـعم  سپ  تسا . یفاـک  هدـش  مولعم  نآ  تایـصوصخ  دـنیوگب :
. تسا لطاب  درک ، نیعم  اًلماک  ار  ناشتایصوصخ 

هدنـشورف زا  نآ  لوپ  رادقم  هب  ای  دهدب ، هدنـشورف  هب  ار  تمیق  مامت  رادیرخ  دنوش ، ادـج  مه  زا  هدنـشورف  رادـیرخ و  هک  نآ  زا  شیپ  مود 
هلماعم هچ  رگا  دهدب ، ار  نآ  تمیق  زا  يرادقم  هچنانچ  و  دیامن ، لوبق  وا  دنک و  باسح  سنج  تمیق  تباب  ار  دوخ  بلط  دشاب و  راکبلط 
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. دنزب مه  هب  ار  رادقم  نامه  هلماعم  دناوتیم  هدنشورف  یلو  تسا ، حیحص  رادقم  نآ  هب 
لطاب هلماعم  هدشن ، مولعم  اًلماک  تدـم  نوچ  مهدیم  لیوحت  ار  سنج  نمرخ  لوا  ات  دـیوگب  اًلثم  رگا  و  دـننک ، نیعم  اًلماک  ار  تدـم  موس 

. تسا
. دهد لیوحت  ار  نآ  دناوتن  هدنشورف  هک  دشابن  بایمک  يردق  هب  سنج  تقو ، نآ  رد  هک  دننک  نیعم  سنج  لیوحت  يارب  ار  یتقو  مراهچ 

341 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دنربب ار  اجنآ  مسا  تسین  مزال  دشاب ، مولعم  نآ  ياج  نانآ  ياهفرح  زا  رگا  یلو  دنیامن ، نیعم  ار  سنج  لیوحت  ياج  مجنپ 

دیاب یلو  درادن ، لاکشا  دنـشورفب  فلـس  رگا  دننکیم  هلماعم  ندید  اب  ًالومعم  هک  مه  ار  یـسنج  دننک و  نیعم  ار  نآ  هنامیپ  ای  نزو  مشش 
. دنهدن تیمها  نآ  هب  مدرم  هک  دشاب  مک  يردق  هب  نآ  دارفا  توافت  غرممخت  ودرگ و  ماسقا  زا  یضعب  لثم 

فلس هلماعم  ماکحا 

ار نآ  هچ  رگا  تدم ، ندشمامت  زا  دعب  دشورفب و  تدم  ندـشمامت  زا  شیپ  هدـیرخ  فلـس  هک  ار  یـسنج  دـناوتیمن  ناسنا  هلأسم 2121 .
. تسا هورکم  نآ  نتفرگلیوحت  زا  شیپ  وج  مدنگ و  دننام  هلغ ، نتخورف  یلو  درادن  لاکشا  نآ  نتخورف  دشاب ، هتفرگن  لیوحت 

رگا زین  و  دنک ، لوبق  دیاب  يرتشم  دهدب ، لیوحت  شدـعوم  رد  هدرک  دادرارق  هک  ار  یـسنج  هدنـشورف  رگا  فلـس  هلماعم  رد  هلأسم 2122 .
. دیامن لوبق  دیاب  يرتشم  دوش ، باسح  سنج  نامه  زا  هک  دشاب  يروط  دهدب و  هتشاذگ  رارق  هچنآ  زا  رتهب 

. دنکن لوبق  دناوتیم  يرتشم  هدرک ، دادرارق  هک  دشاب  یسنج  زا  رتتسپ  دهدیم  هدنشورف  هک  ار  یسنج  رگا  هلأسم 2123 .
. درادن لاکشا  دوش  یضار  يرتشم  هک  یتروص  رد  دهدب ، يرگید  سنج  هدرک ، دادرارق  هک  یسنج  ياج  هب  هدنشورف  رگا  هلأسم 2124 .

يرتشم دـنک ، هیهت  ار  نآ  دـناوتن  دوش و  باـیان  دـهد  لـیوحت  ار  نآ  دـیاب  هک  یعقوم  رد  هتخورف  فلـس  هک  ار  یـسنج  رگا  هلأسم 2125 .
. دریگب سپ  هداد  هک  ار  يزیچ  دنزب و  مه  هب  ار  هلماعم  ای  دیامن ، هیهت  ات  دنک  ربص  دناوتیم 

لطاب هلماعم  دریگب ، یتدم  زا  دعب  مه  ار  نآ  لوپ  دهد و  لیوحت  یتدم  زا  دـعب  هک  دراذـگب  رارق  دـشورفب و  ار  یـسنج  رگا  هلأسم 2126 .
. تسا

هرقن الط و  هب  هرقن  الط و  شورف  * 

زا رتدایز  اهنآ  زا  یکی  نزو  هک  یتروص  رد  هکـسیب ، ای  دـشاب  رادهکـس  دـشورفب ، هرقن  هب  ار  هرقن  اـی  ـالط  هب  ار  ـالط  رگا  هلأسم 2127 .
. تسا لطاب  مارح و  هلماعم  دشاب ، يرگید 

342 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دشاب يواسم  اهنآ  نزو  تسین  مزال  و  تسا ، حیحص  هلماعم  دشورفب ، الط  هب  ار  هرقن  ای  هرقن  هب  ار  الط  رگا  هلأسم 2128 .

سنج و دـنوش ، ادـج  رگیدـکی  زا  هک  نآ  زا  شیپ  رادـیرخ  هدنـشورف و  دـیاب  دنـشورفب ، هرقن  ای  الط  هب  ار  هرقن  ای  ـالط  رگا  هلأسم 2129 .
. تسا لطاب  هلماعم  دنهدن ، لیوحت  دناهتشاذگ  رارق  هک  ار  يزیچ  زا  رادقم  چیه  رگا  و  دنهد ، لیوحت  رگیدکی  هب  ار  نآ  ضوع 

زا دـهد و  لـیوحت  ار  نآ  زا  يرادـقم  يرگید  دـهد و  لـیوحت  هتـشاذگ  رارق  هک  ار  يزیچ  ماـمت  رادـیرخ  اـی  هدنـشورف  رگا  هلأسم 2130 .
مه هب  ار  هلماعم  دناوتیم  هدیـسرن  وا  تسد  هب  لام  مامت  هک  یـسک  یلو  تسا  حیحـص  رادقم  نآ  هب  هلماعم  هچ  رگا  دنوش ، ادـج  رگیدـکی 

. دنزب
یلو تسا  لطاب  هلماعم  دنـشورفب ، صلاخ  يالط  هب  ار  ندـعم  يـالط  كاـخ  و  صلاـخ ، هرقن  هب  ار  ندـعم  هرقن  كاـخ  رگا  هلأسم 2131 .

. درادن لاکشا  هرقن  هب  الط  كاخ  الط و  هب  هرقن  كاخ  نتخورف 
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دز مه  هب  ار  هلماعم  ناوتیم  هک  يدراوم  * 

: دننزب مه  هب  ار  هلماعم  دنناوتیم  تروص  هدزاود  رد  هدنشورف  رادیرخ و  دنیوگیم و  رایخ  ار  هلماعم  ندز  مه  هب  قح  هلأسم 2132 .
. دنیوگیم سلجم  رایخ  ار  رایخ  نیا  دنشاب و  هدشن  قرفتم  هلماعم  سلجم  زا  هک  نآ  لوا 

«. نبغ رایخ   » دشاب هدش  نوبغم  رادیرخ  ای  هدنشورف  هک  نآ  مود 
«. طرش رایخ   » دننزب مه  هب  ار  هلماعم  دنناوتب  نانآ  زا  یکی  ای  ود  ره  ینیعم  تدم  ات  هک  دننک  داد  رارق  هلماعم  رد  موس 

رایخ  » دوش دایز  مدرم  رظن  رد  لام  تمیق  هک  دـنک  يروط  و  دـهد ، ناشن  تسه  هچنآ  زا  رتهب  ار  دوخ  لاـم  رادـیرخ ، اـی  هدنـشورف  مراـهچ 
«. سیلدت

طرـش نآ  هب  و  دشاب ، یـصوصخم  روط  دهدیم  هک  ار  یلام  دنک  طرـش  ای  دهد ، ماجنا  يراک  هک  دـنک  طرـش  رادـیرخ  ای  هدنـشورف  مجنپ 
«. طرش فلخت  رایخ   » دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  يرگید  تروص ، نیا  رد  هک  دنکن  لمع 

«. بیع رایخ   » دشاب یبیع  نآ  ضوع  ای  سنج  رد  مشش 
عاشم  روط  هب  يرگید  هدنشورف و  نایم  هدش  هتخورف  هک  یسنج  دوش  مولعم  متفه 

343 ص : لئاسملا ، حیضوت 
هک تسا ، عاشم  يرگید  اب  دشاب  هتفگن  دشاب و  هتخورف  ار  شدوخ  لام  طقف  ای  دشاب  هتخورف  مه  ار  ریغ  لام  هدنشورف  هاوخ  هدوب ؛ كرتشم 

«. تکرش رایخ   » دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  دشن  یضار  هلماعم  هب  رگا  رادیرخ  تروص  نیا  رد 
زا ار  نآ  لوپ  دناوتیم  رادیرخ  دنک ، در  صخـش  نآ  دشورفب و  يرگید  صخـش  لام  اب  تسا  ادـج  هک  ار  دوخ  لام  هدنـشورف  رگا  متـشه 

«. هقفص ضعبت  رایخ   » دیامن خسف  ار  هلماعم  لصا  ای  دریگب ، سپ  هدنشورف 
رتصقان ینعی  تسا  هدوبن  هتفگ  هک  يروط  دوش  مولعم  دعب  دـیوگب ، وا  هب  هدـیدن  يرتشم  هک  ار  ینیعم  سنج  تایـصوصخ  هدنـشورف  مهن 

، دیوگب دـهد  یم  هک  ار  ینیعم  ضوع  تایـصوصخ  يرتشم  رگا  زین  و  دـنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  يرتشم  تروص  نیا  رد  هک  تسا ،
دوش هلماعم  هقباس  تیؤر  اب  رگا  تسا  نینچمه  و  دنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  هدنـشورف  تسا ، هدوبن  هتفگ  هک  يروط  دوش  مولعم  دـعب 

دناوتیم هدنـشورف  مود  تروص  رد  و  رادـیرخ ، لوا  تروـص  رد  هک  هدوـمن  صقن  هب  رییغت  نآ  ضوـع  اـی  سنج  هک  ددرگ  موـلعم  دـعب  و 
«. تیؤر رایخ   » دنزب مه  هب  ار  هلماعم 

دـشاب هدرکن  طرـش  يرتشم  رگا  هک  دهدن  لیوحت  ار  سنج  مه  هدنـشورف  دهدن و  زور  هس  ات  هدیرخ  دقن  هک  ار  یـسنج  لوپ  يرتشم  مهد 
هک دشاب  اههویم  زا  یـضعب  لثم  هدیرخ  هک  ار  یـسنج  رگا  یلو  دنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  هدنـشورف  دزادـنیب ، ریخأت  ار  لوپ  نداد  هک 

هدنـشورف دزادـنیب ، ریخأت  ار  لوپ  نداد  هک  دـشاب  هدرکن  طرـش  دـهدن و  ار  نآ  لوپ  بش  ات  هچنانچ  دوشیم ، عیاض  دـنامب  زور  کی  رگا 
«. ریخأت رایخ   » دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم 

هداد يرگید  ناویح  هدیرخ ، هک  یناویح  ضوع  رد  رگا  و  دنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  زور  هس  ات  هک  دشاب  هدـیرخ  ار  یناویح  مهدزای 
«. ناویح رایخ   » دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  زور  هس  ات  مه  هدنشورف  دشاب ،

دناوتیم يرتشم  تروص  نیا  رد  هک  دیامن  رارف  هتخورف  هک  ار  یبسا  اًلثم  دـهد ، لیوحت  هتخورف  هک  ار  یـسنج  دـناوتن  هدنـشورف  مهدزاود 
. دوشیم هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  اهنیا  ماکحا  و  میلست .» رذعت  رایخ   » دنزب مه  هب  ار  هلماعم 

هچنانچ درخب ، نآ  یلومعم  تمیق  زا  رتنارگ  ار  سنج  دنک و  تلفغ  هلماعم  عقوم  رد  ای  دنادن  ار  سنج  تمیق  رادـیرخ  رگا  هلأسم 2133 .
ای دنادن ، ار  سنج  تمیق  هدنـشورف  رگا  زین  و  دنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  دـنهدیم ، تیمها  نآ  هب  مدرم  هک  هدـیرخ  نارگ  يردـق  هب 

عقوم 
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344 ص : لئاسملا ، حیضوت 
دناوتیم دنهدب ، تیمها  هتخورف  نازرا  هک  يرادقم  هب  مدرم  هک  یتروص  رد  دشورفب  نآ  تمیق  زا  رتنازرا  ار  سنج  دنک و  تلفغ  هلماعم 

. دنزب مه  هب  ار  هلماعم 
رـس هدنـشورف  رگا  هک  دـنراذگیم  رارق  دنـشورفیم و  ناموتتسیود  هب  ار  یناموت  رازه  هناخ  اًلثم  هک  طرـش  عیب  هلماـعم  رد  هلأسم 2134 .

حیحـص هلماعم  دنـشاب ، هتـشاد  شورف  دیرخ و  دصق  هدنـشورف  رادیرخ و  هک  یتروص  رد  دنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دناوتب  دهدب  ار  لوپ  تدم 
. تسا

وا هب  ار  کلم  رادـیرخ  دـهدن ، ار  لوپ  تدـم  رـس  هاگره  هک  دـشاب  هتـشاد  نانیمطا  هدنـشورف  هچ  رگا  طرـش  عیب  هلماعم  رد  هلأسم 2135 .
. دنک هبلاطم  رادیرخ  زا  ار  کلم  درادن  قح  دهدن ، ار  لوپ  تدم  رس  رگا  یلو  تسا ، حیحص  هلماعم  دهدیم 

دناوتیم تسناد  هک  دـعب  دـمهفن ، يرتشم  دـشورفب و  العا  ياچ  مسا  هب  دـنک و  طولخم  تسپ  ياـچ  اـب  ار  ـالعا  ياـچ  رگا  هلأسم 2136 .
. دنزب مه  هب  ار  هلماعم 

دمهفب درخب و  ار  یناویح  اًلثم  دراد ، یبیع  هتفرگ  هک  ار  یلام  دمهفب  رادیرخ  دشاب و  هدش  عقاو  یصخشم  لام  هب  هلماعم  رگا  هلأسم 2137 .
لام نآ  دنزب و  مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  هتـسنادیمن ، وا  هدوب و  لام  رد  هلماعم  زا  شیپ  بیع  نآ  هچنانچ  تسا ، روک  نآ  مشچ  کی  هک 

و دنک ، افتکا  نآ  هب  هلماعم  ندزمه  هب  هدنـشورف و  هب  نآ  ندـنادرگرب  ناکما  اب  هک  تسا  نیا  بجاو  طایتحا  و  دـنادرگرب ، هدنـشورف  هب  ار 
نیا رد  دشاب ، هدرک  نآ  رد  دـشاب  در  زا  عنام  هک  یفرـصت  ای  هدـش  لصاح  نآ  رد  هک  يرییغت  هطـساو  هب  هدنـشورف  هب  نآ  ندـنادرگرب  رگا 

، دریگب سپ  هداد  هدنشورف  هب  هک  یلوپ  زا  بویعم  ملاس و  تمیق  توافت  تبسن  هب  و  دنک ، نیعم  ار  نآ  بویعم  ملاس و  تمیق  قرف  تروص 
شـش نآ  بویعم  تمیق  ناموت و  تشه  نآ  ملاس  تمیق  هک  یتروص  رد  تسا  بویعم  دـمهفب  رگا  هدـیرخ ، ناموت  راهچ  هب  ار  یلاـم  اًـلثم 

زا ناـموت  کـی  ینعی  هداد ، هک  ار  یلوپ  مراـهچ  کـی  دـناوتیم  دـشابیم ، مراـهچ  کـی  بویعم  ملاـس و  تمیق  قرف  نوچ  دـشاب ، ناـموت 
. دریگب هدنشورف 

، نآ یلک  هب  هن  دشاب  هدش  عقاو  ضوع  نآ  صخش  هب  مه  هلماعم  تسه و  یبیع  هتفرگ  هک  یـضوع  رد  دمهفب  هدنـشورف  رگا  هلأسم 2138 .
مه هب  ار  هلماعم  ای  دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  يروتسد  هب  دناوتیم  هتـسنادیمن ، وا  هدوب و  ضوع  رد  هلماعم  زا  شیپ  بیع  نآ  هچنانچ 

. دریگب ار  بویعم  ملاس و  تمیق  توافت  ای  دنزب و 
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زا شیپ  هلماعم و  زا  دـعب  لاـم ، ضوع  رد  اـی  و  دوش ، ادـیپ  نآ  رد  یبیع  لاـم ، نتفرگلـیوحت  زا  شیپ  هلماـعم و  زا  دـعب  رگا  هلأسم 2139 .
. دنیامن لمع  دش  هتفگ  هلأسم 2137  رد  هک  يروتسد  هب  دنناوتیم  رادیرخ  اب  هدنشورف  دوش ، ادیپ  یبیع  نتفرگلیوحت ،

هک نآ  رگم  درادـن  ار  هلماعم  ندزمه  هب  قح  رگید  دـنزن ، مه  هب  ار  هلماعم  ًاروف  دـمهفب و  ار  لاـم  بیع  هلماـعم ، زا  دـعب  رگا  هلأسم 2140 .
بیع تفتلم  هدنـشورف  هب  لام  ّدر  زا  عنام  لوصح  زا  دـعب  رگا  و  دـنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دـناوتیم  دـیمهف  یتقو  هک  دـشاب  هلأسم  هب  لـهاج 

. دوشیم طقاس  وا  هبلاطم  قح  درکن ، هبلاطم  ار  بویعم  حیحص و  تمیق  توافت  ًاروف  رگا  دوش ،
. دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  دشابن  رضاح  هدنشورف  هچ  رگا  دمهفب ، ار  نآ  بیع  سنج ، ندیرخ  زا  دعب  هاگ  ره  هلأسم 2141 .

: دریگب تمیق  توافت  ای  دنزب  مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیمن  تسا ، لام  رد  هک  یبیع  هطساو  هب  رادیرخ  تروص  راهچ  رد  هلأسم 2142 .
. دنادب ار  لام  بیع  ندیرخ  عقوم  هکنآ  لوا 

. دوش یضار  لام  بیع  هب  مود 
. مریگیمن مه  تمیق  توافت  و  مهدیمن ، سپ  دشاب  هتشاد  یبیع  لام  رگا  دیوگب : هلماعم  تقو  رد  موس 

اب ار  لام  دـیوگب : دـنک و  نیعم  ار  یبیع  رگا  یلو  مشورفیم ، دراد  هک  یبیع  ره  اب  ار  لام  نیا  دـیوگب : هلماعم  تقو  رد  هدنـشورف  مراهچ -
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و دهد ، سپ  ار  لام  هدرکن  نیعم  هدنـشورف  هک  یبیع  يارب  دـناوتیم  رادـیرخ  دراد ، مه  يرگید  بیع  دوش  مولعم  و  مشورفیم ؛ بیع  نیا 
. دریگب تمیق  توافت  تسین ، نکمم  نآ  ندادسپ  رگا 

ار مدنگ  ای  دربب  ار  هماج  هک  نآ  لثم  دنک  رییغت  دـشابن و  لوا  لاح  هب  لام  هک  يروط  هب  دـنک  فرـصت  لام  رد  رادـیرخ  رگا  هلأسم 2143 .
زا دـعب  رگا  نینچمه  و  دریگب ، تمیق  توافت  دـناوتیم  یلو  دـنزب ؛ مه  هب  ار  هلماـعم  دـناوتیمن  دراد ، یبیع  لاـم ، دـمهفب  دـعب  دـنک ، درآ 
دنک ادیپ  يرگید  بیع  زور  هس  نتـشذگ  زا  شیپ  درخب و  ار  یبویعم  ناویح  رگا  یلو  دوش ؛ ادیپ  نآ  رد  يرگید  بیع  لام ، نتفرگلیوحت 

هتـشاد ار  هلماعم  ندزمه  هب  قح  یتدم  ات  رادیرخ  طقف  رگا  زین  و  دـهد ، سپ  ار  نآ  دـناوتیم  مه  زاب  دـشاب ، هتفرگ  لیوحت  ار  نآ  هچ  رگا 
ار هلماعم  دناوتیم  دشاب ، هتفرگ  لیوحت  ار  نآ  هچرگا  دنک ، ادیپ  يرگید  بیع  لام  تدم ، نآ  رد  دشاب و 
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. دنزب مه  هب 

نامه وا  هچنانچ  دشاب ، هتفگ  وا  يارب  ار  نآ  تایصوصخ  يرگید  هدیدن و  ار  نآ  شدوخ  هک  دشاب  هتـشاد  یلام  ناسنا  رگا  هلأسم 2144 .
. دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  هدوب ، نآ  زا  رتهب  هک  دمهفب  شورف  زا  دعب  دشورفب و  ار  نآ  دیوگب و  يرتشم  هب  ار  تایصوصخ 

هقرفتم لئاسم  * 

دایز ای  مک  لام  تمیق  اهنآ  هطـساو  هب  هک  ار  ییاهزیچ  مامت  دیاب  دـیوگب ، يرتشم  هب  ار  سنج  دـیرخ  تمیق  هدنـشورف  رگا  هلأسم 2145 .
نآ زا  یـضعب  هچنانچ  و  هیـسن ، ای  هدیرخ  دقن  هک  دیوگب : دـیاب  اًلثم  دـشورفب ، نآ  زا  رتمک  هب  ای  تمیق  نامه  هب  هچ  رگا  دـیوگب ، دوشیم 

. دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  دمهفب ، يرتشم  ًادعب  دیوگن و  ار  تایصوصخ 
هچ ره  و  شورفب ، تمیق  نیا  هب  ار  سنج  نیا  دـیوگب : دـنک و  نیعم  ار  نآ  تمیق  دـهدب و  یـسک  هـب  ار  یـسنج  ناـسنا  رگا  هلأسم 2146 .

تمحز دزم  دناوتیم  طقف  هدنشورف  و  تسا ، لام  بحاص  لام  دشورفب ، نآ  تمیق  زا  رتدایز  هچ  ره  دشاب ؛ تدوخ  ترجا  یتخورف  رتدایز 
وا لام  تخورف  رتدایز  هچ  ره  و  تسا ، حیحـص  دـهد ، رارق  وا  يارب  هلاـعج  ناونع  هب  ار  يداـیز  رگا  یلو  دریگب ؛ لاـم  بحاـص  زا  ار  دوخ 

دـصق هب  اـی  مدرک ؛ لوـبق  دـیوگب : وا  و  متخورف ؛ وـت  هب  تمیق  نیا  هب  ار  سنج  نیا  دـیوگب : رگا  نینچمه  و  لاـم ، بحاـص  لاـم  هـن  تـسا 
. تسا وا  دوخ  لام  دشورفب  تمیق  نآ  زا  رتدایز  هچ  ره  دریگب ، ندیرخ  دصق  هب  مه  وا  دهدب و  وا  هب  ار  سنج  نتخورف ،

نیعم ار  تشوگ  نآ  رگا  سپ  تسا . هدرک  تیـصعم  دـهدب ، هدام  تشوگ  نآ ، ياج  هب  دـشورفب و  رن  تشوگ  باـصق ، رگا  هلأسم 2147 .
هب يرتشم  هک  یتروص  رد  هدرکن ، نیعم  ار  نآ  رگا  و  دنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  يرتشم  مشورفیم ؛ ار  رن  تشوگ  نیا  هتفگ : هدرک و 

. دهدب وا  هب  رن  تشوگ  دیاب  باصق  دوشن ، یضار  هتفرگ  هک  یتشوگ 
، دورب نآ  گـنر  هک  دـشورفب  وا  هب  ياهچراـپ  زازب  دورن و  نآ  گـنر  هک  مهاوخیم  ياهچراـپ  دـیوگب  زازب  هب  يرتـشم  رگا  هلأسم 2148 .

. دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  يرتشم 
. تسا مارح  دشاب  غورد  رگا  و  هورکم ، دشاب  تسار  رگا  هلماعم  رد  ندروخمسق  هلأسم 2149 .
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* تکرش ماکحا  * 

دنک طولخم  يروط  هب  يرگید  لام  اب  ار  دوخ  لام  زا  يرادقم  مادک  ره  هچنانچ  دننک ، تکرش  مه  اب  دنهاوخب  رفن  ود  رگا  هلأسم 2150 .
اب دنهاوخیم  دشاب  مولعم  هک  دننک  يراک  ای  دنناوخب ، ار  تکرـش  هغیـص  رگید  نابز  هب  ای  یبرع  هب  دوشن و  هداد  صیخـشت  رگیدکی  زا  هک 
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. تسا حیحص  نانآ  تکرش  دنشاب ، کیرش  رگیدکی 
ردق ره  دنراذگیم  رارق  هک  اهكالد  لثم  دننک ، تکرش  رگیدکی  اب  دنریگیم  ناشدوخ  راک  زا  هک  يدزم  رد  رفن  دنچ  رگا  هلأسم 2151 .

هب دـنهاوخب  رگا  یلو  دـنوشیم ، کلام  ار  دوخ  راـک  دزم  مادـک  ره  و  تسین ، حیحـص  ناـنآ  تکرـش  دـننک ، تمـسق  مه  اـب  دـنتفرگ  دزم 
. درادن لاکشا  دنیامن ، میسقت  دناهتفرگ  دزم  ار  هچنآ  تیاضر 

دـصق هـب  سک  نآ  دـنک و  کیرــش  ار  وا  هـک  دـنک  شهاوـخ  يرگید  هدـیرخ ، دوـخ  يارب  ار  یــسنج  هـک  یــسک  زا  رگا  هلأسم 2152 .
هک یـسک  ار  لوپ  فصن  دیاب  و  تسا ، حیحـص  تکرـش  نیا  مدرک ؛ لوبق  دیوگب : مه  وا  و  مدرک ؛ کیرـش  ار  وت  دـیوگب : وا  ندوبکیرش 

ار سنج  یکیرـش  ره  دعب  درخب ، هیـسن  وا  يارب  ار  سنج  هک  دـنک  لیکو  ار  يرگید  مادـک  ره  رگا  نینچمه  و  دـهدب ؛ وا  هب  هدـش  کیرش 
مادک ره  هک  دننک  تکرش  رگیدکی  اب  رفن  ود  رگا  نکل  تسا ، حیحص  تکرش  دنوش ، راکهدب  ود  ره  هک  درخب  شکیرـش  شدوخ و  يارب 

رگیدکی اب  نآ  هدافتـسا  رد  دناهدیرخ و  مادک  ره  هک  یـسنج  رد  یلو  دوش ، راکهدـب  شدوخ  ار  نآ  تمیق  درخب و  یـسنج  دوخ  رابتعا  اب 
. تسین حیحص  دنشاب ، کیرش 

تکرـش رایتخا  دصق و  يور  زا  دنـشاب و  لقاع  فلکم و  دیاب  دنوشیم ، کیرـش  مه  اب  تکرـش  دقع  هطـساو  هب  هک  یناسک  هلأسم 2153 .
نوچ دنکیم ، فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  یسک  ینعی  هیفس ، سپ  دنیامن . فرـصت  دوخ  لام  رد  دنناوتب  دیاب  زین  و  دننک ،

. تسین حیحص  دنک  تکرش  رگا  دیامن ، فرصت  دوخ  لام  رد  درادن  قح 
کیرش  زا  رتشیب  ای  دنکیم ، راک  هک  یسک  دننک  طرش  تکرش  دقع  رد  رگا  هلأسم 2154 .
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رتمک ای  دنکیمن  راک  هک  یـسک  دننک  طرـش  رگا  یلو  دنهدب ، وا  هب  دناهدرک  طرـش  ار  هچنآ  دـیاب  دربب ، تعفنم  رتشیب  دـنکیم  راک  رگید 

دوشیم میسقت  اهنآ  نیب  لام ، تبسن  هب  تعفنم  و  تسا ، حیحص  ناشتکرـش  نکل  تسا ، لطاب  طرـش  نآ  دربب ، تعفنم  رتشیب  دنکیم  راک 
. تسا لطاب  تکرش  لصا  تروص ، نیا  رد  هک  دشاب ، طرش  نیا  هب  دیقم  كرتشم  لام  رد  فرصت  رد  نذا  هک  نآ  رگم 

یلو تسا ؛ لطاب  دـهدب ، نانآ  زا  یکی  ار  نآ  رتشیب  ای  ررـض  مامت  اـی  دربب  رفن  کـی  ار  هدافتـسا  همه  هک  دـنراذگب  رارق  رگا  هلأسم 2155 .
. دش هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  یتروص  رد  رگم  دوشیم  میسقت  اهنآ  نیب  لام ، تبسن  هب  ررض  عفن و  و  تسا ، حیحص  تکرش  لصا 

ار ررـض  تعفنم و  دشاب ، هزادنا  کی  هب  نانآ  هیامرـس  هچنانچ  دربب ، تعفنم  رتشیب  اهکیرـش  زا  یکی  هک  دننکن  طرـش  رگا  هلأسم 2156 .
ود رگا  اًلثم  دنیامن ، تمسق  هیامرس  تبسن  هب  ار  ررـض  تعفنم و  دیاب  دشابن  هزادنا  کی  هب  نانآ  هیامرـس  رگا  و  دنربیم ، هزادنا  کی  هب  مه 
ره هچ  تسا  يرگید  مهس  ربارب  ود  ررض  تعفنم و  زا  وا  مهـس  دشاب ، يرگید  هیامرـس  ربارب  ود  نانآ  زا  یکی  هیامرـس  دننک و  تکرـش  رفن 

. دنکن راک  چیه  ای  دنک  راک  رتمک  یکی  ای  دننک ، راک  هزادنا  کی  هب  ود 
زا یکی  طقف  ای  دنک ، هلماعم  ییاهنت  هب  مادک  ره  ای  دنیامن  شورف  دیرخ و  مه  اب  ود  ره  هک  دننک  طرش  تکرش  دقع  رد  رگا  هلأسم 2157 .

. دنیامن لمع  دادرارق  هب  دیاب  دنک ، هلماعم  نانآ 
اب دناوتیمن  يرگید  هزاجا  نودب  نانآ  زا  کیچیه  دیامن ، شورف  دیرخ و  هیامرس  اب  نانآ  زا  کیمادک  هک  دننکن  نیعم  رگا  هلأسم 2158 .

. دنک هلماعم  هیامرس  نآ 
هیسن هک  دناهتشاذگ  رارق  وا  اب  رگا  اًلثم  دنک ، لمع  تکرش  دادرارق  هب  دیاب  تسا ، وا  اب  تکرـش  هیامرـس  رایتخا  هک  یکیرـش  هلأسم 2159 .
دیاب دنشاب ، هتشاذگن  يرارق  وا  اب  رگا  و  دیامن ، راتفر  دادرارق  نامه  هب  دیاب  درخب ، یصوصخم  لحم  زا  ار  سنج  ای  دشورفب ، دقن  ای  درخب ،
تسا فراعتم  هک  يروط  هب  ار  تالماعم  دیاب  و  دشاب ، هتـشادن  ررـض  تکرـش  يارب  هک  دیامن  يدتـس  داد و  دنک و  هلماعم  لومعم  روط  هب 

و دیامن ، لمع  روطنیمه  هب  دیاب  دربن ، دوخ  هارمه  ترفاسم  رد  ار  تکرش  لام  ای  دشورفب  دقن  هک  تسا  لومعم  اًلثم  رگا  سپ  دهد . ماجنا 
. دنک لمع  روطنیمه  دناوتیم  دربب ، رفس  هب  ار  لام  ای  دهدب  هیسن  هک  تسا  لومعم  رگا 
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349 ص : لئاسملا ، حیضوت 
یتراسخ دنک و  شورف  دیرخ و  دناهدرک  وا  اب  هک  يدادرارق  فالخ  رب  رگا  دنکیم ، هلماعم  تکرش  هیامرـس  اب  هک  یکیرـش  هلأسم 2160 .

هدرکن يدادرارق  وا  اب  رگا  زین  و  تسا ، حیحـص  دـنک  هلماعم  هدـش  هک  يدادرارق  هب  ًادـعب  رگا  یلو  تسا ، نماض  دـیآ  شیپ  تکرـش  يارب 
نذا هک  نآ  رگم  تسا  حیحص  وا  هلماعم  دنک ، هلماعم  لومعم  قباطم  ًادعب  رگا  اما  دشابیم ، نماض  دنک ، هلماعم  لومعم  فالخ  رب  دنشاب و 

رد دعب  هلماعم  نیاربانب  هک  دنکن  لمع  مود  تروص  رد  لومعم  فالخ  لوا و  تروص  رد  داد  رارق  فالخرب  هک  نیا  هب  دشاب  دـیقم  ءاکرش 
نآ ضوع  نیع  فلت ، تروص  رد  و  ار ، شلام  نیع  دناوتیم  دنکن  هزاجا  هچنانچ  و  تسا ، یلوضف  کیرش  مهس  هب  تبسن  تروص  ود  ره 

. دریگب ار 
ًاقافتا دـنکن و  یهاتوک  هیامرـس  يرادـهگن  رد  دـیامنن و  يورهداـیز  رگا  دـنکیم  هلماـعم  تکرـش  هیامرـس  اـب  هک  یکیرـش  هلأسم 2161 .

. تسین نماض  دوش ، فلت  نآ  مامت  ای  نآ  زا  يرادقم 
فرح دیاب  دروخب ، مسق  عرش  مکاح  شیپ  هدش و  فلت  هیامرس  دیوگب  رگا  دنکیم ، هلماعم  تکرش  هیامرـس  اب  هک  یکیرـش  هلأسم 2162 .

. درک لوبق  ار  وا 
تکرـش لام  رد  دناوتیمن  مادـک  چـیه  دـندرگرب ، دـناهداد  رگیدـکی  لام  رد  فرـصت  هب  هک  ياهزاجا  زا  ءاکرـش  مامت  رگا  هلأسم 2163 .

، هتـشگرب دوخ  هزاجا  زا  هک  یـسک  یلو  دـنرادن  فرـصت  قح  رگید  ياکرـش  ددرگرب ، دوخ  هزاجا  زا  ناـنآ  زا  یکی  رگا  و  دـنک ، فرـصت 
. دنک فرصت  تکرش  لام  رد  دناوتیم 

نارگید دیاب  دشاب ، هتشاد  تدم  تکرش ، هچ  رگا  دننک ، تمسق  ار  تکرش  هیامرس  هک  دنک  اضاقت  ءاکرش  زا  یکی  تقو  ره  هلأسم 2164 .
. دنیامن لوبق 

نینچمه و  دننک ، فرصت  تکرش  لام  رد  دنناوتیمن  رگید  ياکرـش  دوش ، شوهیب  ای  هناوید و  ای  دریمب  ءاکرـش  زا  یکی  رگا  هلأسم 2165 .
زا عرش  مکاح  مکح  هب  ندشسلفم  تهج  زا  ای  دیامن  فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  ینعی  دوش ، هیفـس  نانآ  زا  یکی  رگا  تسا 

. دوش عونمم  شلام  رد  فرصت 
کیرـش و  درخب ، تکرـش  يارب  رگا  یلو  تسوا ، دوخ  لام  شررـض  عفن و  درخب ، دوخ  يارب  هیـسن  ار  يزیچ  کیرـش ، رگا  هلأسم 2166 .

. تسا ود  ره  لام  شررض  عفن و  متسه ؛ یضار  هلماعم  نآ  هب  دیوگب : رگید 
350 ص : لئاسملا ، حیضوت 

تکرش دنتسنادیم  رگا  هک  دشاب  يروط  هچنانچ  هدوب ، لطاب  تکرش  دنمهفب  دعب  دننک ، ياهلماعم  تکرـش  هیامرـس  اب  رگا  هلأسم 2167 .
و تسا ، نانآ  همه  لام  دوش ، ادیپ  هلماعم  نآ  زا  هچ  ره  و  تسا ، حیحص  هلماعم  دندوب ، یضار  رگیدکی  لام  رد  فرصت  هب  تسین ، تسرد 
، حیحص هلماعم  میتسه ؛ یضار  هلماعم  نآ  هب  دنیوگب : دناهدوبن ، یضار  نارگید  فرصت  هب  هک  یناسک  هک  یتروص  رد  دشابن ، روطنیا  رگا 
، هدرکن راـک  یناـجم  دـصق  هب  رگا  تسا ، هدرک  يراـک  تکرـش  يارب  هـک  ناـنآ  زا  مادـک  ره  تروـص  ره  رد  و  دـشابیم ، لـطاب  هـنرگ  و 

دزم دـشاب  یلوضف  هلماعم  رگا  هداد  ماجنا  هک  يراـک  یلب ، دریگب . رگید  ياکرـش  زا  لومعم  هزادـنا  هب  ار  دوخ  ياـهتمحز  دزم  دـناوتیم 
. دیامن اضما  ار  هلماعم  لام  بحاص  هچ  رگا  درادن 

351 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* حلص ماکحا  * 

ای بلط  زا  ای  دـنک ، وا  کلم  ار  دوخ  لام  تعفنم  ای  لام  زا  يرادـقم  هک  دـنک  شزاس  يرگید  اب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  حلـص  هلأسم 2168 .
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، درذگب دراد  هک  یقح  ای  بلط  زا  ای  دیامن ، راذـگاو  وا  هب  ار  دوخ  لام  تعفنم  ای  لام  زا  يرادـقم  ضوع  رد  مه  وا  هک  درذـگب  دوخ  قح 
زاب درذگب ، دوخ  قح  ای  بلط  زا  ای  دنک ، راذگاو  یـسک  هب  ار  دوخ  لام  تعفنم  ای  لام  زا  يرادـقم  دریگب  ضوع  هک  نآ  نودـب  رگا  هکلب 

. تسا حیحص  حلص  مه 
حلـص دصق  و  دشاب ، هدرکن  روبجم  ار  وا  یـسک  و  دـشاب ، لقاع  غلاب و  دـیاب  دـنکیم ، حلـص  يرگید  هب  ار  يزیچ  هک  یـسک  هلأسم 2169 .

. دشابن سالفا  هطساو  هب  عرش  مکاح  مکح  هب  ناشلاوما  رد  فرصت  زا  عونمم  هیفس و  و  دشاب ، هتشاد 
. تسا حیحص  دناهدرک ، شزاس  حلص و  مه  اب  دنامهفب  هک  یظفل  ره  اب  هکلب  دوش ، هدناوخ  یبرع  هب  حلص  هغیص  تسین  مزال  هلأسم 2170 .

يرادقم دیامن و  هدافتسا  اهنآ  ریش  زا  دنک و  يرادهگن  لاس  کی  اًلثم  هک  دهدب  ناپوچ  هب  ار  دوخ  ياهدنفسوگ  یسک  رگا  هلأسم 2171 .
ار دنفسوگ  ریش  هچنانچ  دهدب ، نغور 

352 ص : لئاسملا ، حیضوت 
رگا زین  و  تسا ، حیحـص  دشاب  ریـش  نآ  دوخ  زا  لصاح  نغور  هک  دنراذگن  رارق  دنک و  حلـص  نغور  نآ  ناپوچ و  ياهتمحز  لباقم  رد 

. تسا حیحص  دهدب ، نغور  يرادقم  ضوع ، رد  دنک و  هدافتسا  اهنآ  ریش  زا  هک  دهد  هراجا  ناپوچ  هب  لاس  کی  ار  دنفسوگ 
رگا یلو  دـیامن ، لوبق  وا  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  دـنک  حلـص  يرگید  هب  ار  دوـخ  قـح  اـی  بلط  دـهاوخب  یـسک  رگا  هلأسم 2172 .

. تسین مزال  وا  ندرکلوبق  درذگب ، حلص  نودب  دوخ  قح  ای  بلط  زا  دهاوخب 
تـسه هک  يرادقم  زا  رتمک  هب  ار  دوخ  بلط  راکبلط  هچنانچ  دـنادن ، وا  راکبلط  دـنادب و  ار  دوخ  یهدـب  رادـقم  ناسنا  رگا  هلأسم 2173 .
رادقم هک  نآ  رگم  تسین ، لالح  راکهدب  يارب  يدایز  دیامن ، حلص  ناموت  هد  هب  ار  دوخ  بل  دشاب و  راکبلط  ناموت  هاجنپ  اًلثم  دنک ، حلص 

حلـص رادـقم  نآ  هب  مه  زاـب  تسنادیم ، ار  دوخ  بلط  رادـقم  رگا  هک  دـشاب  يروط  اـی  دـنک  یـضار  ار  وا  دـیوگب و  وا  هب  ار  دوخ  یهدـب 
. درکیم

زا رتشیب  یکی  نزو  دـیاب  دـننک ، حلـص  رگیدـکی  هب  تسا  مولعم  اهنآ  نزو  سنج و  کی  زا  هک  ار  يزیچ  ود  دـنهاوخب  رگا  هلأسم 2174 .
هب ار  اهنآ  هک  تسا  نآ  طایتحا  تسا ، يرگید  زا  رتشیب  یکی  نزو  هک  دنهد  لامتحا  دشابن و  مولعم  اهنآ  نزو  رگا  هکلب  دشابن ، يرگید 

. دننکن حلص  رگیدکی 
رگیدـکی هب  ار  دوخ  ياهبلط  دـنهاوخب  دنـشاب و  راکبلط  رگید  رفن  ود  زا  رفن  ود  ای  دنـشاب  راکبلط  رفن  کـی  زا  رفن  ود  رگا  هلأسم 2175 .

، تسا حیحص  هحلاصم  دنـشاب ، راکبلط  مدنگ  نم  هد  ود  ره  اًلثم  دشاب ، یکی  اهنآ  نزو  سنج و  کی  زا  نانآ  بلط  هچنانچ  دننک ، حلص 
بلط رگا  یلو  دـشاب ، راکبلط  مدـنگ  نم  هدزاود  يرگید  جـنرب و  نم  هد  یکی  اًـلثم  دـشابن ، یکی  ناـنآ  بلط  سنج  رگا  تسا  نینچمه  و 

، دشابن يواسم  اهنآ  هنامیپ  ای  نزو  هک  یتروص  رد  دننکیم ، هلماعم  ار  نآ  هنامیپ  ای  نزو  اب  ًالومعم  هک  دشاب  يزیچ  سنج و  کی  زا  نانآ 
. تسا لطاب  نانآ  هحلاصم 

نیا شدوصقم  دنک و  حلص  يرتمک  رادقم  هب  ار  دوخ  بلط  هچنانچ  دریگب ، یتدم  زا  دعب  دیاب  هک  دراد  یبلط  یسک  زا  رگا  هلأسم 2176 .
. درادن لاکشا  دریگب ، دقن  ار  هیقب  دنک و  تشذگ  دوخ  بلط  زا  يرادقم  زا  هک  دشاب 

حلص  دنناوتیم  رگیدکی  تیاضر  اب  دننک ، حلص  مه  اب  ار  يزیچ  رفن  ود  رگا  هلأسم 2177 .
353 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ار قح  نآ  هک  یسک  دنـشاب ، هداد  رارق  ار  هلماعم  ندزمه  هب  قح  نانآ  زا  یکی  ای  ود ، ره  يارب  هلماعم  نمـض  رد  رگا  زین  و  دننزب ، مه  هب  ار 
. دنزب مه  هب  ار  حلص  دناوتیم  دراد 

ار یناویح  يرتشم  رگا  زین  و  دننزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دنناوتیم  دناهدشن  قرفتم  هلماعم  سلجم  زا  هدنشورف  رادیرخ و  یتقو  ات  هلأسم 2178 .
لیوحت ار  سنج  دـهدن و  زور  هس  اـت  هدـیرخ  دـقن  هک  ار  یـسنج  لوپ  رگا  نینچمه  و  دراد ، ار  هلماـعم  ندزمه  هب  قـح  زور  هس  اـت  درخب ،

لئاسملا www.Ghaemiyeh.comحیضوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 241 

http://www.ghaemiyeh.com


، درادن ار  حلص  ندزمه  هب  قح  تروص  هس  نیا  رد  دنکیم  حلص  ار  یلام  هک  یسک  یلو  دنزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  هدنشورف  دریگن ،
. دنزب مه  هب  ار  حلص  دناوتیم  دش - هتفگ  شورف  دیرخ و  ماکحا  رد  هک  رگید - تروص  هن  رد  و 

حیحـص و تمیق  توافت  دهاوخب  رگا  یلو  دنزب ، مه  هب  ار  حلـص  دناوتیم  دـشاب ، بویعم  هتفرگ  حلـص  هب  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2179 .
. دراد لاکشا  دریگب  ار  بویعم 

مه وا  و  ینک ، فقو  مدرک  حلـص  وت  هب  هک  ار  يزیچ  دیاب  هک  دنک  طرـش  وا  اب  دـیامن و  حلـص  یـسک  هب  ار  دوخ  لام  هاگره  هلأسم 2180 .
. دیامن لمع  طرش  هب  دیاب  دنک ، لوبق  ار  طرش  نیا 

354 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* هراجا ماکحا  * 

هراشا

دنهد و ماجنا  ار  هراجا  ناشدوخ  رایتخا  هب  دنـشاب و  لقاع  فلکم و  دیاب  دـنکیم  هراجا  ار  يزیچ  هک  یـسک  هدـنهدهراجا و  هلأسم 2181 .
لام رد  درادن  قح  نوچ  دنکیم  فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  هیفس  سپ  دنشاب . هتـشاد  فرـصت  قح  دوخ  لام  رد  دیاب  زین 
اهنآ رد  فرصت  زا  هک  یلاوما  هب  ار  يزیچ  رگا  هدش ، عونمم  عرش  مکاح  مکح  هب  شلام  رد  فرصت  زا  هک  یسک  و  دیامن ، فرـصت  دوخ 

. تسین حیحص  دهد ، هراجا  ار  لاوما  نآ  ای  دنک  هراجا  هدش  عونمم 
. دهد هراجا  ار  وا  لام  دوش و  لیکو  يرگید  فرط  زا  دناوتیم  ناسنا  هلأسم 2182 .

رگا و  درادـن ، لاکـشا  دـیامن  يرگید  ریجا  ار  وا  دوخ  ای  دـهد ، هراجا  وا  تحلـصم  تیاعر  اب  ار  وا  لام  هچب  میق  ای  یلو  رگا  هلأسم 2183 .
ار هراجا  هیقب  دناوتیمن  شلاوما  هراجا  هب  تبـسن  دش ، غلاب  هچب  هک  نآ  زا  دعب  دهد ، رارق  هراجا  تدم  ءزج  ار  وا  ندشغلاب  نامز  زا  یتدـم 

ریغص تایح  ظفح  لثم  دشاب ، مزال  نآ  ءافیتسا  هک  یتحلـصم  رگم  تسا  لاکـشا  لحم  یلو  هزاجا  ذوفن  شدوخ ، هب  تبـسن  و  دنزب ، مه  هب 
. دشاب هدش  هظحالم  نآ  رد 

دناوتیم درادن ، یسرتسد  دهتجم  هب  هک  یـسک  و  درک ، ریجا  دوشیمن  دهتجم  هزاجا  نودب  درادن ، یلو  هک  ار  يریغـص  هچب  هلأسم 2184 .
. دیامن ریجا  ار  وا  دریگب و  هزاجا  دنشاب ، لداع  هک  نمؤم  رفن  دنچ  زا 

؛ مداد هراجا  وت  هب  ار  دوخ  کلم  دیوگب : یسک  هب  کلام  رگا  هکلب  دنناوخب ، یبرع  هغیص  تسین  مزال  رجأتسم  هدنهدهراجا و  هلأسم 2185 .
رجأتـسم هب  ار  نآ  دـهد  هراجا  ار  کلم  هک  نیا  دـصق  هب  کلام  دـننزن و  یفرح  رگا  زین  و  تسا ، حیحـص  هراجا  مدرک ؛ لوبق  دـیوگب : وا  و 

. دشابیم حیحص  هراجا  دریگب ، ندرکهراجا  دصق  هب  مه  وا  دنک و  راذگاو 
. تسا حیحص  هراجا  دش ، لمع  نآ  لوغشم  هکنیمه  دوش ، ریجا  یلمع  ماجنا  يارب  دهاوخب  ندناوخهغیص  نودب  ناسنا  رگا  هلأسم 2186 .

. تسا حیحص  هدرک ، هراجا  ای  هداد  هراجا  ار  کلم  هک  دنامهفب  هراشا  اب  رگا  دنزب ، فرح  دناوتیمن  هک  یسک  هلأسم 2187 .
رجأتسم دیامن ، هدافتـسا  نآ  زا  وا  دوخ  طقف  هک  دنک  طرـش  وا  اب  کلم  بحاص  دنک و  هراجا  ار  یقاطا  ای  ناکد  ای  هناخ  رگا  هلأسم 2188 .
يرادقم زا  رتدایز  هب  دهاوخب  رگا  یلو  دهد ، هراجا  يرگید  هب  ار  نآ  دناوتیم  دنکن  طرش  رگا  و  دهد ، هراجا  يرگید  هب  ار  نآ  دناوتیمن 

یسنج ریغ  هب  هاوخ  دشاب ؛ هداد  ماجنا  يراکدیفس  ریمعت و  دننام  يراک  نآ ، رد  دیاب  مزال  طایتحا  ربانب  دهد ، هراجا  ار  نآ  هدرک  هراجا  هک 
. سنج نامه  هب  ای  دهد  هراجا  ار  نآ  هدرک  هراجا  هک 

، دنکن طرش  رگا  و  داد ، هراجا  يرگید  هب  ار  وا  دوشیمن  دنک ، راک  ناسنا  دوخ  يارب  طقف  هک  دنک  طرـش  ناسنا  اب  ریجا  رگا  هلأسم 2189 .
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هراجا هک  یـسنج  ریغ  هب  ای  دهد  هراجا  سنج  نامه  هب  هاوخ  دهدن ؛ هراجا  هدرک  هراجا  ار  وا  هک  هچنآ  زا  رتدایز  هب  دـیاب  مزال  طایتحا  ربانب 
. تسا هدرک 

هچنآ  زا  رتدایز  هب  تسا  بایسآ  یتشک و  نیمز و  ندادنهراجا  مزال ، طایتحا  هلأسم 2190 .
355 ص : لئاسملا ، حیضوت 

طقف هک  دـنکن  طرـش  وا  اب  کلام  دـنک و  هراجا  ار  يرگید  زیچ  رگا  ریجا ، ناـکد و  هناـخ و  ریغ  زیچ و  هس  نیا  ریغ  رد  یلو  هدرک ، هراـجا 
. دهد هراجا  هدرک  هراجا  هک  يرادقم  زا  رتشیب  هب  دناوتیم  دیامن ، هدافتسا  شدوخ 

فـصن دـناوتیم  دـیامن ، هدافتـسا  شدوخ  نآ  فصن  زا  دـنک و  هراجا  ناموت  دـص  هب  هلاس  کی  اًلثم  ار  یناکد  ای  هناـخ  رگا  هلأسم 2191 .
ناموت تسیب  دص و  هب  اًلثم  هدرک ، هراجا  هک  يرادقم  زا  رتدایز  هب  ار  نآ  فصن  دهاوخب  رگا  یلو  دهد ، هراجا  ناموت  دـص  هب  ار  نآ  رگید 

. دشاب هداد  ماجنا  ریمعت  دننام  يراک  نآ ، رد  دیاب  دهد ، هراجا 

دنهدیم هراجا  ار  نآ  هک  یلام  طیارش  * 

: دراد طرش  دنچ  دنهدیم  هراجا  هک  ار  یلام  هلأسم 2192 .
. تسین تسرد  مداد ؛ هراجا  ار  دوخ  ياههناخ  زا  یکی  دیوگب : رگا  سپ  دشاب . نیعم  هک  نآ  لوا -

. دشاب مولعم  اًلماک  هک  دیوگب  ار  نآ  تایصوصخ  يروط  دهدیم  هراجا  ار  نآ  هک  یسک  ای  دنیبب ، ار  نآ  رجأتسم  مود 
. تسا لطاب  هدرک ، رارف  هک  یبسا  ندادهراجا  سپ  دشاب . نکمم  نآ  ندادلیوحت  موس 

. تسین حیحص  رگید  ياهیندروخ  هویم و  نان و  ندادهراجا  سپ  دشابن . شندربنیب  زا  ندرکفلت و  هب  لام  نآ  زا  هدافتسا  مراهچ 
تیافک ناراب  بآ  هک  یتروص  رد  تعارز  يارب  نیمز  ندادهراجا  سپ  دشاب . نکمم  دناهداد  هراجا  نآ  يارب  ار  لام  هک  ياهدافتـسا  مجنپ 

. تسین حیحص  دوشن ، بورشم  مه  رهن  بآ  زا  دنکن و  ار  نآ 
شبحاص هک  تسا  حیحـصیتروص  رد  دـهد ، هراـجا  ار  رگید  یـسک  لاـم  رگا  و  دـشاب ، وا  دوخ  لاـم  دـهدیم  هراـجا  هک  ار  يزیچ  مشش 

. دهد تیاضر 
هک یلاح  رد  ار  تخرد  رگا  اما  دراد ، لاکشا  دننک  کیلمت  تخرد  عفانم  ناونع  هب  ار  نآ  هویم  نیع  رگا  تخرد  ندادهراجا  هلأسم 2193 .

. تسا حیحص  نآ ، هویم  فرص  هب  نآ  زا  عافتنا  تهج  هب  دهد  هراجا  دشاب  هتشادن  هویم 
مزال  و  دوش ، ریجا  دننک  هدافتسا  شریش  زا  هک  نآ  يارب  دناوتیم  نز  هلأسم 2194 .

356 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دوش ریجا  دناوتیمن  وا  هزاجا  نودب  دورب  نیب  زا  رهوش  قح  نداد ، ریش  هطساو  هب  رگا  یلو  دریگب ، هزاجا  دوخ  رهوش  زا  تسین 

دنهدیم هراجا  نآ  يارب  ار  لام  هک  ياهدافتسا  طیارش  * 

: دراد طرش  راهچ  دنهدیم  هراجا  نآ  يارب  ار  لام  هک  ياهدافتسا  هلأسم 2195 .
بارش لقن  لمح و  يارب  ناویح  ندادهیارک  بارش و  يرادهگن  ای  یشورفبارش  يارب  ناکد  ندادهراجا  نیاربانب  دشاب . لالح  هک  نآ  لوا 

. تسا لطاب 
. دشاب هدشن  بجاو  ناجم  روط  هب  عرش  فرط  زا  لمع  نآ  نینچمه  و  دشابن ، هدوهیب  مدرم  رظن  رد  هدافتسا  نآ  يارب  ندادلوپ  هک  نآ  مود 

ماـجنا يارب  ندـش  ریجا  یلو  تسین ، زیاـج  تاوـما  نفد  نیفکت و  لیـسغت و  اـی  و  شدوـخ ، هنازور  ياـهزامن  ماـجنا  يارب  ندـش  ریجا  سپ 
. تسا زیاج  تبابط  يزاسوراد و  لثم  اههشیپ ، اهتعنص و  عاونا  لثم  تسا ، بجاو  تحلصم  ماظن و  ظفح  تهج  هک  یتابجاو 
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ار یناویح  رگا  اًلثم  دنیامن ، نیعم  دنکب  نآ  زا  دیاب  رجأتسم  هک  ياهدافتسا  دراد ، هدیاف  دنچ  دنهدیم  هراجا  هک  ار  يزیچ  رگا  هک  نآ  موس 
همه ای  تسا  رجأتـسم  لام  نآ ، يربراب  اـی  يراوس  هک  دـننک  نیعم  هراـجا  عقوم  رد  دـیاب  دـنهد ، هراـجا  دربیم  راـب  دـهدیم و  يراوس  هک 

. نآ ياههدافتسا 
سابل هک  دنراذگب  رارق  طایخ  اب  اًلثم  دننک ، نیعم  ار  لمع  یلو  دشابن  مولعم  تدم ، رگا  و  دـنیامن ، نیعم  ار  هدافتـسا  تدـم  هک  نآ  مراهچ 

. تسا یفاک  دزودب  یصوصخم  روط  هب  ار  ینیعم 
. تسا هراجا  هغیص  ندناوخ  زا  دعب  نآ  يادتبا  دننکن ، نیعم  ار  هراجا  تدم  يادتبا  رگا  هلأسم 2196 .

، تسا حیحـص  هراجا  دنهد ، رارق  هغیـص  ندناوخ  زا  دعب  هام  کی  ار  نآ  يادتبا  دنهد و  هراجا  هلاس  کی  اًلثم  ار  ياهناخ  رگا  هلأسم 2197 .
. دشاب يرگید  هراجا  رد  هناخ  دنناوخیم  هغیص  هک  یعقوم  هچ  رگا 

حیحـص هراجا  تسا ، ناموت  هد  یهاـم  نآ ، هراـجا  یتسـشن  هناـخ  رد  تقو  ره  دـیوگب : دـنکن و  مولعم  ار  هراـجا  تدـم  رگا  هلأسم 2198 .
. تسین

و مداد ، هراجا  وت  هب  ناموت  هد  هب  ههام  کی  ار  هناخ  دیوگب : رجأتسم  هب  رگا  هلأسم 2199 .
357 ص : لئاسملا ، حیضوت 

نیعم ار  هراجا  تدم  يادتبا  هک  یتروص  رد  مدرک ؛ لوبق  دیوگب : مه  وا  و  تسا ، ناموت  هد  یهام  نآ  هراجا  ینیشنب  ردق  ره  مه  نآ  زا  دعب 
. تسا حیحص  لوا  هام  هراجا  دشاب ، مولعم  نآ  يادتبا  ای  دننک 

یبش اًلثم  هک  دنراذگب  رارق  رگا  دـننامیم ، نآ  رد  ردـقچ  تسین  مولعم  و  دـننکیم ، لزنم  نآ  رد  راوز  ابرغ و  هک  ار  ياهناخ  هلأسم 2200 .
هراجا دناهدرکن ، مولعم  ار  هراجا  تدـم  نوچ  یلو  درادـن ، لاکـشا  هناخ  نآ  زا  هدافتـسا  دوش ، یـضار  هناخ  بحاص  دـنهدب و  ناموت  کی 

. دنک نوریب  ار  نانآ  دناوتیم  دهاوخب  تقو  ره  هناخبحاص  و  تسین ، حیحص 

هراجا هقرفتم  لئاسم  * 

هلماعم نزو  اب  مدـنگ  لـثم  هک  تسا  ییاـهزیچ  زا  رگا  سپ  دـشاب . مولعم  دـیاب  دـهدیم  هراـجا  تباـب  رجأتـسم  هک  ار  یلاـم  هلأسم 2201 .
و دشاب ، نیعم  نآ  هرامـش  دیاب  دننکیم ، هلماعم  هرامـش  اب  غرممخت  لثم  هک  تسا  ییاهزیچ  زا  رگا  و  دشاب ، مولعم  نآ  نزو  دیاب  دننکیم ،

. دیوگب وا  هب  ار  نآ  تایصوصخ  رجأتسم  ای  دنیبب ، ار  نآ  هدنهدهراجا  دیاب  تسا ، دنفسوگ  بسا و  لثم  رگا 
حیحـص هراجا  دهد ، رارق  نیمز  نامه  مدنگ  ای  وج ، ار  هراجالا  لام  دهد و  هراجا  مدـنگ  ای  وج ، تعارز  يارب  ار  ینیمز  رگا  هلأسم 2202 .

. تسین
ماجنا يارب  رگا  زین  و  دـنک ، هبلاطم  ار  نآ  هراجا  درادـن  قح  دـهدن ، لیوحت  ار  زیچ  نآ  اـت  هداد ، هراـجا  ار  يزیچ  هک  یـسک  هلأسم 2203 .

لمع زا  لبق  هک  دـشاب  لومعم  ای  دـشاب  هدرک  طرـش  هک  نآ  رگم  درادـن  ترجا  هبلاطم  قح  لـمع  ماـجنا  زا  شیپ  دـشاب ، هدـش  ریجا  یلمع 
. دنهدب ار  ترجا 

نآ زا  هراجا  تدم  رخآ  ات  دریگب و  لیوحت  ای  دریگن  لیوحت  رجأتسم  هچ  رگا  دهد ، لیوحت  هداد  هراجا  هک  ار  يزیچ  هاگ  ره  هلأسم 2204 .
. دهدب ار  نآ  هراجالا  لام  دیاب  دنکن ، هدافتسا 

ار وا  هک  یسک  دوش ، رضاح  راک  نآ  ماجنا  يارب  زور  نآ  رد  دهد و  ماجنا  ار  يراک  ینیعم  زور  رد  هک  دوش  ریجا  ناسنا  رگا  هلأسم 2205 .
ریجا یسابل  نتخود  يارب  ینیعم  زور  رد  ار  یطایخ  رگا  اًلثم  دهدب ، ار  وا  ترجا  دیاب  دنکن ، هعجارم  وا  هب  راک  نآ  رد  هچ  رگا  هدرک  ریجا 

358 ص : لئاسملا ، حیضوت 
هچ دشاب ، راکیب  طایخ  هچ  دهدب ؛ ار  شترجا  دیاب  دزودب ، هک  دهدن  وا  هب  ار  هچراپ  هچ  رگا  دشاب ، راک  هدامآ  زور  نآ  رد  طایخ  دـیامن و 
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. دنک راک  يرگید  ای  شدوخ  يارب 
رادـقم هب  ار  اهب » هراجا   » هراجالا لام  دـیاب  رجأتـسم  هدوب ، لطاب  هراجا  هک  دوش  مولعم  هراـجا  تدـم  ندـشمامت  زا  دـعب  رگا  هلأسم 2206 .
هراجا هچنانچ  هدوب ، لطاب  هراجا  دمهفب  دـعب  دـنک ، هراجا  ناموت  دـص  هب  هلاس  کی  ار  ياهناخ  رگا  اًلثم  دـهدب ، کلم  بحاص  هب  لومعم 

رگا زین  و  دزادرپب ، ار  ناموت  تسیود  دـیاب  تسا ، ناموت  تسیود  رگا  و  دـهدب ، ار  ناموت  هاجنپ  دـیاب  تسا ، ناموت  هاجنپ  ًالومعم  هناـخ  نآ 
کلم بحاص  هب  لومعم  رادقم  هب  ار  تدـم  نآ  هراجا  دـیاب  هدوب ، لطاب  هراجا  هک  دوش  مولعم  هراجا  تدـم  زا  يرادـقم  نتـشذگ  زا  دـعب 

. دهدب
مه نآ  زا  ندربهدافتــسا  رد  هدرکن و  یهاـتوک  نآ  يرادــهگن  رد  هچناـنچ  دورب ، نـیب  زا  هدرک  هراــجا  هـک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2207 .
وا روتـسد  فالخ  رب  طایخ  هک  یتروص  رد  دورب ، نیب  زا  هداد  طاـیخ  هب  هکار  ياهچراـپ  اًـلثم  رگا  زین  و  تسین ، نماـض  هدومنن  يورهداـیز 

. دهدب ار  نآ  ضوع  دیابن  دشاب ، هدرکن  یهاتوک  مه  نآ  يرادهگن  رد  هدرکن و  لمع 
. تسا نماض  دنک ، عیاض  هتفرگ  هک  ار  يزیچ  رگتعنص  هاگ  ره  هلأسم 2208 .

هب ار  نآ  تمیق  دیاب  دشاب ، هدیرب  رس  یناجم  هچ  دشاب و  هتفرگ  دزم  هچ  دنک ؛ مارح  ار  نآ  دربب و  ار  یناویح  رـس  باصق  رگا  هلأسم 2209 .
. دهدب شبحاص 

ناویح نآ  دنک و  راب  رادقم  نآ  زا  رتشیب  هچنانچ  دراذگب ، نآ  رب  راب  ردـقچ  هک  دـیامن  نیعم  دـنک و  هراجا  ار  یناویح  رگا  هلأسم 2210 .
بویعم ای  دوش  فلت  ناویح  دـنک و  راب  لومعم  زا  رتشیب  دـشاب و  هدرکن  نیعم  ار  راب  رادـقم  رگا  زین  و  تسا ، نماض  دوش  بویعم  اـی  دریمب 

. دهدب دیاب  زین  لومعم  بسح  رب  ار  راب  يدایز  ترجا  تروص ، ود  ره  رد  و  دشابیم ، نماض  ددرگ ،
ناویح بحاص  دنکـشب ، ار  راب  دنک و  مر  ای  دزغلب  ناویح  نآ  هچنانچ  دهد ، هراجا  ینتـسکش  راب  ندرب  يارب  ار  یناویح  رگا  هلأسم 2211 .

. تسا نماض  دنکشب ، ار  راب  دروخب و  نیمز  ناویح  هک  دنک  يراک  نآ  دننام  ندزهطساو و  هب  رگا  یلو  تسین ، نماض 
و تسا ، نماض  دشاب  هدیرب  لومعم  زا  رتشیب  هچنانچ  دریمب ، ای  دسرب  هچب  نآ  هب  يررـض  دـنک و  هنتخ  ار  ياهچب  یـسک  رگا  هلأسم 2212 .

ار نتشادن  ررض  ای  نتشاد  ررض  صیخشت  رگا  اما  و  تسین ، نماض  دشاب  هدش  عوجر  وا  هب  طقف  رگا  دشاب  هدیربن  لومعم  زا  رتشیب  رگا 
359 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. تسا نماض  حارج  دشاب ، هتشاذگ  وا  هدهع  هب  مه 
رد هچنانچ  دروخب ، ار  اود  ضیرم  دـیوگب و  وا  هب  ار  ضیرم  ياود  درد و  ای  دـهدب ، اود  ضیرم  هب  دوخ  تسد  هب  رتکد  رگا  هلأسم 2213 .

و دراد ؛ هدیاف  ضرم  نالف  يارب  اود  نالف  دیوگب : طقف  رگا  یلو  تسا ، نماض  رتکد  دریمب ، ای  دسرب  يررض  ضیرم  هب  دنک و  اطخ  هجلاعم 
. تسین نماض  رتکد  دریمب ، ای  دسرب  ضیرم  هب  يررض  اود  ندروخ  هطساو  هب 

طایتحا تقد و  هک  یتروص  رد  دـشابن ؛ نماض  دـسرب  ضیرم  هب  يررـض  رگا  هک  دـیوگب : وا  یلو  ای  ضیرم  هب  رتکد  هاگ  ره  هلأسم 2214 .
. تسین نماض  رتکد  دریمب ، ای  دسرب  يررض  ضیرم  هب  دنکب و  ار  دوخ 

طرش هراجا  رد  رگا  زین  و  دننزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دنناوتیم  رگیدکی  تیاضر  اب  هداد ، هراجا  ار  يزیچ  هک  یـسک  رجأتـسم و  هلأسم 2215 .
. دننزب مه  هب  ار  هراجا  داد ، رارق  قباطم  دنناوتیم  دنشاب ، هتشاد  ار  هلماعم  ندزمه  هب  قح  نانآ  زا  یکی  ای  ود  ره  هک  دننک 

، تسا نوبغم  هک  دشابن  تفتلم  هغیـص  ندناوخ  عقوم  رد  هچنانچ  تسا ، هدش  نوبغم  هک  دمهفب  رجأتـسم  ای  هدنهدهراجا  رگا  هلأسم 2216 .
، دنـشاب هتـشادن  ار  هلماعم  ندزمه  هب  قح  دنـشاب  مه  نوبغم  رگا  هک  دننک  طرـش  هراجا  هغیـص  رد  رگا  یلو  دنزب ، مه  هب  ار  هراجا  دناوتیم 

. دننزب مه  هب  ار  هراجا  دنناوتیمن 
، دنزب مه  هب  ار  هراجا  دناوتیم  رجأتسم  دیامن ، بصغ  ار  نآ  یسک  دهد  لیوحت  هک  نآ  زا  شیپ  دهد و  هراجا  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2217 .
زا لومعم  نازیم  هب  هدوب  بصاغ  فرصت  رد  هک  ار  یتدم  هراجا  دنزن و  مه  هب  ار  هراجا  ای  دریگب  سپ  هداد ، هدنهدهراجا  هب  هک  ار  يزیچ  و 
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هدزناپ نآ  زور  هد  یلومعم  هراجا  دنک و  بصغ  زور  هد  ار  نآ  یسک  دیامن و  هراجا  ناموت  هد  هب  ههام  کی  ار  یناویح  رگا  سپ  دریگب . وا 
. دریگب بصاغ  زا  ار  ناموت  هدزناپ  دناوتیم  دشاب ، ناموت 

قح طقف  و  دنزب ، مه  هب  ار  هراجا  دناوتیمن  دنک ، بصغ  ار  نآ  يرگید  دعب  و  دریگب ، لیوحت  هدرک  هراجا  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2218 .
. دریگب بصاغ  زا  لومعم  رادقم  هب  ار  زیچ  نآ  هیارک  دراد 

هراجا  دشورفب ، رجأتسم  هب  ار  کلم  دوش ، مامت  هراجا  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  هلأسم 2219 .
360 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دروخیمن مه  هب  هراجا  دشورفب ، يرگید  هب  ار  نآ  رگا  نینچمه  دهدب ؛ ار  هراجالا  لام  دیاب  رجأتسم  و  دوشیمن ، لطاب 
طرـش هک  ياهدافتـسا  لباق  ای  دشابن ، هدافتـسا  لباق  چیه  هک  دوش  بارخ  يروط  هب  کلم  هراجا ، تدم  يادـتبا  زا  شیپ  رگا  هلأسم 2220 .
دناوتب هک  دـشاب  يروط  رگا  هکلب  ددرگیمرب . وا  هب  هداد  کـلم  بحاـص  هب  رجأتـسم  هک  یلوپ  دوـشیم و  لـطاب  هراـجا  دـشابن ، دـناهدرک 

. دنزب مه  هب  ار  هراجا  دناوتیم  دربب ، نآ  زا  مه  يرصتخم  هدافتسا 
ای دشابن  هدافتـسا  لباق  چیه  هک  دوش  بارخ  يروط  هب  هراجا  تدم  زا  يرادقم  نتـشذگ  زا  دـعب  دـنک و  هراجا  ار  یکلم  رگا  هلأسم 2221 .

، دربب نآ  زا  دناوتب  مه  يرـصتخم  هدافتـسا  رگا  و  دوشیم ، لطاب  هدنام  یقاب  هک  یتدم  هراجا  دشابن ، دـناهدرک  طرـش  هک  ياهدافتـسا  لباق 
. دنزب مه  هب  ار  هدنامیقاب  تدم  هراجا  دناوتیم 

دـشاب هراجا  ءزج  اهقاطا  زا  کی  ره  رگا  دوش ، بارخ  نآ  قاطا  کی  و  دـهد ، هراجا  دراد  قاطا  ود  اًلثم  هک  ار  ياهناخ  رگا  هلأسم 2222 .
. دنزب مه  هب  ار  هدنامیقاب  هراجا  دناوتیم  رجأتسم  و  دزاسب ، ار  نآ  ًاروف  هچرگا  دوشیم  لطاب  هدش  بارخ  هک  یقاطا  هب  تبسن  هراجا 

هدرک تیصو  يرگید  اًلثم  دشابن ، هدنهدهراجا  لام  هناخ  رگا  یلو  دوشیمن ، لطاب  هراجا  دریمب ، رجأتسم  ای  هدنهدهراجا  رگا  هلأسم 2223 .
یتقو زا  دریمب ، هراجا  تدم  ندشمامت  زا  شیپ  دـهد و  هراجا  ار  هناخ  نآ  هچنانچ  دـشاب ، وا  لام  هناخ  تعفنم  تسا  هدـنز  وا  ات  هک  دـشاب 

. تسا لطاب  هراجا  هدرم  هک 
هب دریگیم  راک  بحاص  زا  هک  يرادـقم  زا  رتمک  انب  هچنانچ  دریگب ، هلمع  وا  يارب  هک  دـنک  لیکو  ار  انب  راک  بحاـص  رگا  هلأسم 2224 .

يارب دـنک و  مامت  ار  نامتخاس  هک  دوش  ریجا  رگا  زین  و  دـهدب ، راک  بحاـص  هب  ار  نآ  دـیاب  و  تسا ، مارح  وا  رب  نآ  يداـیز  دـهدب ، هلمع 
نآ يدایز  دهدب ، يرگید  هب  هدش  ریجا  هک  يرادقم  زا  رتمک  هک  یتروص  رد  دهدب ، يرگید  هب  ای  دزاسب  شدوخ  هک  دراذگب  رایتخا  دوخ 

. دهدب رادقم  نآ  زا  رتمک  هب  ار  هدنامیقاب  دشاب و  هدرک  راک  شدوخ  يرادقم  هکنآ  رگم  دشابیم ، مارح  وا  يارب 
يزیچ درادـن  قح  دـیامن ، گنر  يرگید  گنر  اب  هچنانچ  دـنک ، گنر  لین  اب  ار  هچراـپ  اًـلثم  هک  دراذـگب  رارق  زرگنر  رگا  هلأسم 2225 .

. دریگب
361 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* هلاعج ماکحا  * 

سک ره  دیوگب  اًلثم  دهدب ، ینیعم  لام  دنهدیم  ماجنا  وا  يارب  هک  يراک  لباقم  رد  دراذـگب  رارق  ناسنا  هک  تسا  نآ  هلاعج  هلأسم 2226 .
لماع دهدیم  ماجنا  ار  راک  هک  یـسک  هب  و  لعاج ، دراذگیم  ار  رارق  نیا  هک  یـسک  هب  و  مهدیم ؛ وا  هب  ناموت  هد  دنک ، ادیپ  ارم  هدشمگ 

ار لمع  دیاب  ریجا  هغیص ، ندناوخ  زا  دعب  هراجا  رد  هک  تسا  نیا  دننک ، ریجا  يراک  يارب  ار  یسک  هک  نیا  هلاعج و  نیب  قرف  و  دنیوگیم ،
لماع دشاب ، نیعم  صخـش  لماع ، هچ  رگا  هلاعج  رد  یلو  دوشیم ، راکهدـب  وا  هب  ار  ترجا  هدرک  ریجا  ار  وا  هک  مه  یـسک  دـهد و  ماجنا 

. دوشیمن راکهدب  لعاج  دهدن ، ماجنا  ار  لمع  ات  دوشن و  لمع  لوغشم  دناوتیم 
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نیاربانب دیامن . فرـصت  دوخ  لام  رد  دناوتب  ًاعرـش  و  دنک ، داد  رارق  رایتخا  دصق و  يور  زا  و  دشاب ، لقاع  غلاب و  دیاب  لعاج  هلأسم 2227 .
رد فرصت  زا  ًاعرش  هک  یلاوما  هب  تبسن  روجحم  هلاعج  و  دنکیم - فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  یسک  هیفس - مدآ  هلاعج 

. تسین حیحص  تسا  عونمم  اهنآ 
، دوش هدروآ  ًاناجم  تسین  مزال  ًاعرـش  هک  یتابجاو  زا  ای  هدیافیب  ای  مارح  دـیاب  دـنهد ، ماجنا  دـیوگیم  لعاج  هک  ار  يراک  هلأسم 2228 .

. تسین حیحص  هلاعج  مهدیم ، وا  هب  ناموت  هد  دورب  یکیرات  ياج  هب  بش  رد  ای  دروخب  بارش  سک  ره  دیوگب  رگا  سپ  دشابن .
؛ مهدیم وا  هب  ار  مدنگ  نیا  دنک ، ادـیپ  ارم  بسا  سک  ره  دـیوگب : اًلثم  دـنک ، نیعم  دـهدب  دراذـگیم  رارق  هک  ار  یلام  رگا  هلأسم 2229 .

ادیپ ارم  بسا  هک  یـسک  دیوگب : اًلثم  دنکن ، نیعم  ار  لام  رگا  یلو  تسا ، ردقچ  نآ  تمیق  تساجک و  لام  مدـنگ  نآ  دـیوگب  تسین  مزال 
. دیامن نیعم  اًلماک  ار  نآ  تایصوصخ  دیاب  مهدیم ؛ وا  هب  مدنگ  نم  هد  دنک 

هچب  سک  ره  دیوگب : اًلثم  دهدن ، رارق  راک  يارب  ینیعم  دزم  لعاج  رگا  هلأسم 2230 .
362 ص : لئاسملا ، حیضوت 

دیاب دهد ، ماجنا  ار  لمع  نآ  یـسک  هچنانچ  یلو  تسین ، حیحـص  هلاعج  دنکن ، نیعم  ار  نآ  رادـقم  و  مهدیم ؛ وا  هب  یلوپ  دـنک  ادـیپ  ارم 
. دهدب دراد  شزرا  مدرم  رظن  رد  وا  راک  هک  يرادقم  هب  ار  وا  دزم 

هب یقح  دـهد ، ماجنا  دریگن  لوپ  هک  نیا  دـصق  هب  دادرارق ، زا  دـعب  ای  دـشاب ، هداد  ماجنا  ار  راک  داد ، رارق  زا  شیپ  لماع  رگا  هلأسم 2231 .
. درادن دزم 

. دنزب مه  هب  ار  هلاعج  دناوتیم  لعاج  دنک ، راکهب  عورش  لماع  هک  نآ  زا  شیپ  هلأسم 2232 .
. دراد لاکشا  دنزب ، مه  هب  ار  هلاعج  دهاوخب  لعاج  رگا  درک ، راک  هب  عورش  لماع  هک  نآ  زا  دعب  هلأسم 2233 .

اًلثم دیامن ، مامت  ار  نآ  دیاب  دوش ، لعاج  ررـض  بابـسا  لمع  ندرکنمامت  رگا  یلو  دراذگب ، مامتان  ار  لمع  دـناوتیم  لماع  هلأسم 2234 .
دـشاب يروط  هچنانچ  دنک ، لمع  هب  عورـش  یحارج  رتکد  و  مهدیم ؛ وا  هب  رادقم  نالف  دنک  لمع  ارم  مشچ  سک  ره  دیوگب : یـسک  رگا 

و درادن ، لعاج  هب  یقح  دراذـگب ، مامتان  هک  یتروص  رد  و  دـیامن ، مامت  ار  نآ  دـیاب  دوشیم ، بویعم  مشچ  دـنکن ، مامت  ار  لمع  رگا  هک 
. دشابیم زین  دوشیم  لصاح  هک  یبیع  نماض 

، درادن هدیاف  لعاج  يارب  دوشن ، مامت  ات  هک  تسا  بسا  ندرک  ادیپ  لثم  راک  نآ  هچنانچ  دراذگب ، مامتان  ار  راک  لماع  رگا  هلأسم 2235 .
سابل سک  ره  دیوگب : اًلثم  دراذگب ، رارق  لمع  ندرکمامت  يارب  ار  دزم  لعاج  رگا  تسا  نینچمه  و  دـنک ، هبلاطم  يزیچ  دـناوتیمن  لماع 

، دـهدب دزم  رادـقم  نآ  يارب  دریگ  ماـجنا  هک  لـمع  زا  رادـقم  ره  هک  دـشاب  نیا  شدوصقم  رگا  یلو  مهدیم ؛ وا  هب  ناـموت  هد  دزودـب  ارم 
. دنیامن یضار  ار  رگیدکی  هحلاصم  روط  هب  هک  تسا  نیا  طایتحا  هچ  رگا  دهدب ، لماع  هب  هدش  ماجنا  هک  ار  يرادقم  دزم  دیاب  لعاج 

363 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* هعرازم ماکحا  * 

زا يرادقم  و  دنک ، تعارز  ات  دراذگب  وا  رایتخا  رد  ار  نیمز  هک  دنک  هلماعم  مسق  نیا  هب  عراز  اب  کلام  هک  تسا  نآ  هعرازم  هلأسم 2236 .
. دهدب کلام  هب  ار  نآ  لصاح 

: دراد طرش  دنچ  هعرازم  هلأسم 2237 .
، کلام دننزب ، یفرح  هکنیا  نودب  ای  مدرک ؛ لوبق  دـیوگب : مه  عراز  و  مدرک ؛ راذـگاو  وت  هب  ار  نیمز  دـیوگب : عراز  هب  کلام  هک  نآ  لوا 

مههب ار  هلماعم  دـنناوتیم  عراز  کلام و  هدـشن ، راـک  لوغـشم  عراز  اـت  تروص  نیا  رد  یلو  دـیامن ، لوبق  عراز  دـنک و  راذـگاو  ار  نیمز 
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. تسا مزال  طایتحا  تاعارم  زاوج ، موزل و  راثآ  بیترت  رد  دننزن ، مههب  ار  هلماعم  هک  یتروص  رد  یلو  دننزب ،
ار دوخ  لام  ینعی  دنشابن ، هیفس  دنهد و  ماجنا  ار  هعرازم  دوخ  رایتخا  دصق و  اب  دنـشاب و  لقاع  فلکم و  ود  ره  عراز  کلام و  هک  نآ  مود 

روجحم دشاب ، هتشاد  لام  رد  فرـصت  هب  زاین  عرز  ای  دشاب و  وا  لام  زا  رذب  رگا  عراز  هکلب  کلام و  دننکن و  فرـصم  هدوهیب  ياهراک  رد 
. دشابن لام  رد  فرصت  زا 

، دشاب نانآ  زا  یکی  لام  دسریم ، رخآ  ای  لوا  هچنآ  هک  دننک  طرش  اًلثم  رگا  سپ  دنربب . نیمز  لصاح  مامت  زا  عراز  کلام و  هک  نآ  موس 
. تسا لطاب  هعرازم 

هچ ره  نک و  تعارز  نیمز  نیا  رد  هک  دیوگب  کلام  رگا  سپ  دشاب . اهنیا  دننام  لصاح و  ثلث  ای  فصن  مادـک  ره  مهـس  هک  نآ  مراهچ 
حیحـص دنهد  رارق  کلام  ای  عراز  يارب  طقف  نم  هد  اًلثم  ار  لصاح  زا  ینیعم  رادقم  رگا  نینچمه  و  تسین ، حیحـص  هدب  نم  هب  یهاوخیم 

. تسین
ندمآتسد هب  تدم  نآ  رد  هک  دشاب  يردـق  هب  تدـم  دـیاب  و  دـننک ، نیعم  دـشاب  عراز  رایتخا  رد  نیمز  دـیاب  هک  ار  یتدـم  هک  نآ  مجنپ 

بـسح هب  دیآیم و  تسد  هب  لاس  نآ  لصاح  هک  دـنهد  رارق  یعقوم  ار  نآ  رخآ  ینیعم و  زور  ار  تدـم  لوا  رگا  و  دـشاب ، نکمم  لصاح 
. تسا حیحص  دشاب  مولعم  عقوم  نآ  تداع ،

هعرازم دوـش ، نکمم  تعارز  هک  دـننک  يراـک  دـنناوتب  اـما  دـشابن ، نکمم  نآ  رد  تعارز  رگا  دـشاب و  تعارز  لـباق  نیمز  هک  نآ  مشش 
. تسا حیحص 

ار ینیعم  تعارز  رگا  یلو  دننک ، نیعم  دراکب  دیاب  عراز  هک  ار  يزیچ  تسا ، یـصوصخم  تعارز  نانآ  مادک  ره  روظنم  رگا  هک  نآ  متفه 
رظن رد  ود  ره  هک  ار  یتعارز  ای  دنرادن ، رظن  رد 

364 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دنیامن نیعم  ار  نآ  تسین  مزال  تسا ، مولعم  دنراد 

زا یکی  رد  دیوگب  عراز  هب  رگا  دنراد ، توافت  مه  اب  دراد و  نیمز  هعطق  دـنچ  هک  یـسک  سپ  دـنک . نیعم  ار  نیمز  کلام ، هک  نآ  متـشه 
. تسا لطاب  هعرازم  دنکن ، نیعم  ار  نآ  نک و  تعارز  اهنیمز  نیا 

ار نآ  تسین  مزال  دشاب ، مولعم  دننکب  دیاب  مادک  ره  هک  ار  یجرخ  رگا  یلو  دنیامن ، نیعم  دـننکب  دـیاب  نانآ  مادـک  ره  هک  ار  یجرخ  مهن 
. دنیامن نیعم 

زا دعب  هک  دننادب  دننک ، تمسق  ناشدوخ  نیب  ار  هیقب  دشاب و  وا  يارب  لصاح  زا  يرادقم  هک  دنک  طرـش  عراز  ای  کلام  رگا  هلأسم 2238 .
. دننکن ار  طرش  نیا  هک  تسا  نیا  طایتحا  یلو  تسین ، دیعب  هعرازم  تحص  دنامیم ، یقاب  رگید  يرادقم  رادقم ، نآ  نتشادرب 

رد تعارز  هراجا  نودب  ای  هراجا  اب  هک  دوش  یـضار  کلام  هچنانچ  دیاین ، تسد  هب  لصاح  دوش و  مامت  هعرازم  تدـم  رگا  هلأسم 2239 .
و دنیچب ، ار  تعارز  هک  دنک  راداو  ار  عراز  دـناوتیم  دوشن ، یـضار  کلام  رگا  و  درادـن ، یعنام  دوش ، یـضار  مه  عراز  دـنامب و  وا  نیمز 

يزیچ کلام  هب  هک  دوش  یضار  هچ  رگا  عراز  یلو  دهدب ، وا  هب  ار  نآ  ضوع  تسین  مزال  دسرب  عراز  هب  يررض  تعارز  ندیچ  يارب  رگا 
. دنامب نیمز  رد  تعارز  هک  دنک  روبجم  ار  کلام  دناوتیمن  دهدب ،

رگا و  دروخیم ، مه  هب  هعرازم  دوش ، عطق  نیمز  زا  بآ  اًـلثم  دـشابن ، نکمم  نیمز  رد  تعارز  يدـمآشیپ ، هطـساو  هب  رگا  هلأسم 2240 .
هب ار  تدم  نآ  هراجا  دـیاب  تسا ، هتـشادن  یفرـصت  نآ  رد  کلام  هدوب و  وا  فرـصت  رد  نیمز  هچنانچ  دـنکن ، تعارز  رذـع  نودـب  عراز 

. دهدب کلام  هب  لومعم  رادقم 
هب کلام  رگا  زین  و  دننزب ، مه  هب  ار  هعرازم  دنناوتیمن  رگیدـکی  تیاضر  نودـب  دنـشاب ، هدـناوخ  هغیـص  عراز  کلام و  رگا  هلأسم 2241 .
مه هب  ار  هلماعم  رگیدکی  تیاضر  نودب  تسین  زیاج  دش ، لمع  لوغـشم  وا  هک  نآ  زا  دعب  دنک ، راذگاو  یـسک  هب  ار  ینیمز  هعرازم ، دصق 
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هعرازم هغیـص  ندناوخ  نمـض  رد  رگا  یلو  تسا ، مزال  طایتحا  تیاعر  دـش ، هتفگ  هلأسم 2237  رد  هچنانچ  زین  نآ  زا  لـبق  هکلب  دـننزب ،
هب ار  هلماعم  دناهتشاذگ  هک  يرارق  قباطم  دنناوتیم  دنشاب ، هتـشاد  ار  هلماعم  ندزمه  هب  قح  نانآ  زا  یکی  ای  ود  ره  هک  دنـشاب  هدرک  طرش 

. دننزب مه 
دروخیمن و مه  هب  هعرازم  دریمب ، عراز  ای  کلام  هعرازم ، دادرارق  زا  دعب  رگا  هلأسم 2242 .

365 ص : لئاسملا ، حیضوت 
و دروخیم ، مه  هب  هعرازم  دهد ، ماجنا  ار  تعارز  عراز  دوخ  هک  دنشاب  هدرک  طرـش  دریمب و  عراز  رگا  یلو  تسا ، نانآ  ياج  هب  ناشثراو 

یلو دنربیم ، ثرا  وا  هثرو  هتـشاد ، عراز  هک  مه  يرگید  قوقح  دهدب و  شاهثرو  هب  ار  وا  مهـس  دیاب  دشاب  هدـش  نایامن  تعارز  هچنانچ 
. دنامب یقاب  نیمز  رد  تعارز  هک  دننک  روبجم  ار  کلام  دنناوتیمن 

وا لام  دیآیم  تسد  هب  هک  مه  یلـصاح  هدوب ، کلام  لام  رذب  هچنانچ  هدوب ، لطاب  هعرازم  هک  دنمهفب  تعارز  زا  دعب  رگا  هلأسم 2243 .
عراز لام  هک  ار  يرگید  ناویح  ای  واگ  هیارک  هدرک و  هک  ار  یجراخم  وا و  دزم  کلام  هدرک ، راـک  کـلام  رما  هب  عراز  رگا  دـیاب  و  تسا ،

رد نیمز  رگا  ار  نیمز  هراجا  دـیاب  و  تسا ، وا  لاـم  مه  تعارز  هدوب ، عراز  لاـم  رذـب  رگا  و  دـهدب ، وا  هب  هدرک  راـک  نیمز  نآ  رد  هدوب و 
نآ رد  هدوب و  کـلام  لاـم  هک  يرگید  ناویح  اـی  واـگ  هیارک  نینچمه  هدرک و  عراز  رما  هب  کـلام  هک  ار  ییاـهجرخ  هدوب و  عراز  تسد 

. دهدب وا  هب  هدرک  راک  تعارز 
اب هک  دـنوش  یـضار  عراز  کلام و  هچنانچ  هدوب ، لـطاب  هعرازم  هک  دـنمهفب  تعارز  زا  دـعب  دـشاب و  عراز  لاـم  رذـب ، رگا  هلأسم 2244 .
ار عراز  دـناوتیم  مه  تعارز  ندیـسر  زا  شیپ  دوشن ، یـضار  کلام  رگا  و  درادـن ، لاکـشا  دـنامب ، نیمز  رد  تعارز  ترجایب  ای  ترجا 

نیمز رد  تعارز  هک  دنک  روبجم  ار  وا  دناوتیمن  دـهدب ، کلام  هب  يزیچ  دوش  یـضار  هچ  رگا  عراز  و  دـنیچب ، ار  تعارز  هک  دـنک  راداو 
. دراذگب یقاب  نیمز  رد  ار  تعارز  دهدب و  هراجا  هک  دنک  روبجم  ار  عراز  دناوتیمن  کلام  زین  دنامب و 

، دهد لصاح  هبترم  ود  دعب  لاس  دنامب و  نیمز  رد  تعارز  هشیر  هعرازم ، تدم  ندشمامت  لصاح و  ندرکعمج  زا  دـعب  رگا  هلأسم 2245 .
دشاب لومعم  رگا  دننک  تمـسق  لوا  لاس  لثم  دیاب  مه  ار  مود  لاس  لصاح  دنـشاب ، هدرکن  رظن  فرـص  تعارز  زا  عراز  کلام و  هچنانچ 
رذـب بحاص  لام  مود  لاس  لصاح  مامت  دـشابن ، لومعم  لاس  کی  رب  دـیاز  رگا  و  دـننک ، هدافتـسا  لاس  کـی  زا  رتشیب  لـصاح  نیا  زا  هک 

. تسا
366 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* تاقاسم ماکحا  * 

هراشا

نآ ياههویم  رایتخا  ای  تسوا ، دوخ  لام  نآ  هویم  هک  ار  ياهویم  ياهتخرد  هک  دنک  هلماعم  مسق  نیا  هب  یسک  اب  ناسنا  رگا  هلأسم 2246 .
، درادرب نآ  هویم  زا  دنراذگیم ، رارق  هک  يرادقم  هب  دهد و  بآ  دیامن و  تیبرت  هک  دـنک  راذـگاو  سک  نآ  هب  ینیعم  تدـم  ات  تسوا ، اب 

. دنیوگیم تاقاسم  ار  هلماعم  نیا 
نآ گرب  زا  هک  انح  تخرد  لثم  رد  و  تسین ، حیحـص  دنهدیمن  هویم  رانچ  دـیب و  لثم  هک  ییاهتخرد  رد  تاقاسم  هلماعم  هلأسم 2247 .

. تسین دیعب  نآ  تحص  دننکیم ، هدافتسا  نآ  لگ  زا  هک  یتخرد  ای 
هک یسک  دنک و  راذگاو  ار  نآ  تاقاسم  دصق  هب  تخرد  بحاص  رگا  هکلب  دنناوخب ، هغیـص  تسین  مزال  تاقاسم  هلماعم  رد  هلأسم 2248 .
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. تسا حیحص  هلماعم  دوش ، راک  لوغشم  دصق  نیمه  هب  دنکیم  راک 
دشاب هدرکن  روبجم  ار  اهنآ  یسک  و  دنشاب ، لقاع  فلکم و  دیاب  دریگیم ، هدهع  هب  ار  اهتخرد  تیبرت  هک  یسک  کلام و  هلأسم 2249 .

عرش مکاح  مکح  هب  شلام  رد  فرصت  زا  کلام ، دیاب  زین  دننکن و  فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  ینعی  دنشابن ، هیفس  دیاب  زین  و 
. دشابن عونمم 

تـسد هب  لاس  نآ  هویم  هک  دنهد  رارق  یعقوم  ار  نآ  رخآ  دننک و  نیعم  ار  نآ  لوا  رگا  دـشاب و  مولعم  دـیاب  تاقاسم  تدـم  هلأسم 2250 .
. تسا حیحص  دشاب  مولعم  عقوم  نآ  تداع  بسح  هب  دیآیم و 

و کلام ، لام  اههویم  زا  نم  دص  اًلثم  هک  دنراذگب  رارق  رگا  دشاب و  اهنیا  دننام  لصاح و  ثلث  ای  فصن  مادک  ره  مهس  دیاب  هلأسم 2251 .
. تسا لطاب  هلماعم  دنکیم ، راک  هک  دشاب  یسک  لام  هیقب 

رارق نآ  ندیــسر  زا  شیپ  هوـیم و  ندـش  رهاـظ  زا  دـعب  رگا  و  دـنراذگب ، هوـیم  ندـش  رهاـظ  زا  شیپ  ار  تاـقاسم  رارق  دـیاب  هلأسم 2252 .
يارب  هک  يرایبآ  لثم  هک  يراک  رگا  سپ  دنراذگب ،

367 ص : لئاسملا ، حیضوت 
يرادهگن هویم و  ندیچ  دننام  يراک ، هب  جایتحا  هچ  رگا  دراد  لاکشا  هن  رگو  تسا ، حیحص  هلماعم  دشاب ، هدنام  یقاب  تسا ، مزال  تخرد 

. دشاب هتشاد  نآ 
. تسین حیحص  طایتحا  ربانب  اهنیا  دننام  رایخ و  هزبرخ و  هتوب  رد  تاقاسم  هلماعم  هلأسم 2253 .

دننام يرگید ، ياـهراک  هب  رگا  درادـن ، جاـیتحا  يراـیبآ  هب  دـنکیم و  هدافتـسا  نیمز  تبوطر  اـی  ناراـب  بآ  زا  هک  یتخرد  هلأسم 2254 .
. تسا حیحص  نآ  رد  تاقاسم  هلماعم  دشاب ، جاتحم  هویم  ندش  دایز  يارب  نداد  دوک  ندزلیب و 

تاقاسم دادرارق  نمـض  رد  رگا  زین  و  دننزب ، مه  هب  ار  هلماعم  دنناوتیم  رگیدکی  تیاضر  اب  دـناهدرک ، تاقاسم  هک  يرفن  ود  هلأسم 2255 .
لاکـشا هلماعم  ندزمه  هب  دناهتـشاذگ ، هک  يرارق  قباطم  دنـشاب ، هتـشاد  ار  هلماعم  ندزمه  هب  قح  نانآ  زا  یکی  اـی  ود  ره  هک  دـننک  طرش 

. دنزب مه  هب  ار  هلماعم  دناوتیم  دناهدرک ، طرش  وا  عفن  يارب  هک  یسک  دوشن ، یلمع  دننک و  یطرش  هلماعم  رد  رگا  و  درادن ،
. دنتسه وا  ياج  هب  شاهثرو  و  دروخیمن ، مه  هب  تاقاسم  هلماعم  دریمب ، کلام  رگا  هلأسم 2256 .

هدرکن طرـش  دقع  رد  رگا  سپ  دوشیمن . لطاب  تاقاسم  هلماعم  دریمب ، هدش  راذـگاو  وا  هب  اهتخرد  تیبرت  هک  یـسک  رگا  هلأسم 2257 .
مکاح دنریگن ، مه  ریجا  دنهدن و  ماجنا  ار  لمع  ناشدوخ  هچنانچ  و  دنتسه ، وا  ياج  هب  شاهثرو  دنک ، تیبرت  ار  اهنآ  شدوخ  هک  دنشاب 

ار اهتخرد  وا  دوخ  هک  دنشاب  هدرک  طرـش  رگا  و  دنکیم ، تمـسق  کلام  تیم و  هثرو  نیب  ار  لصاح  دریگیم و  ریجا  تیم  لام  زا  عرش 
ار اهتخرد  دننکیم  شریجا  اهنآ  هک  یسک  ای  وا  هثرو  هک  دوش  یضار  ای  دنک  خسف  ار  هلماعم  دناوتیم  وا  ندرم  اب  کلام  دیامن ، تیبرت 

. دوشیم لطاب  هلماعم  وا  ندرم  اب  دشاب  هدش  عقاو  ترشابم  هب  تاقاسم  صوصخ  رب  دقع  رگا  یلب ، دیامن . تیبرت 
راک هک  یـسک  و  دـشابیم ، کلام  لام  هویم  و  تسا ، لطاب  تاقاسم  دـشاب ، کلام  يارب  لـصاح  ماـمت  هک  دـنک  طرـش  رگا  هلأسم 2258 .

هب هدرک  تیبرت  ار  اهتخرد  هک  یـسک  رگا  دشاب ، يرگید  تهج  هب  تاقاسم  ندوبلطاب  رگا  یلو  دیامن ، ترجا  هبلاطم  دناوتیمن  دنکیم 
. تسا راکبلط  کلام  زا  ار  شراک  دزم  دشاب ، هدرک  راک  کلام  رما 

368 ص : لئاسملا ، حیضوت 
مزال طایتحا  ربانب  دشاب ، ود  ره  لام  دیآیم  لمع  هچنآ  دراکب و  تخرد  نآ  رد  هک  دـنک  راذـگاو  يرگید  هب  ار  ینیمز  رگا  هلأسم 2259 .

تیبرت ار  اهنآ  هک  یـسک  دزم  دـیاب  و  تسوا ، لام  مه  تیبرت  زا  دـعب  هدوب ، نیمز  بحاص  لاـم  اـهتخرد  رگا  سپ  تسا . لـطاب  هلماـعم 
ار اهنآ  دناوتیم  تسوا و  لام  مه  تیبرت  زا  دعب  هدرک ، تیبرت  ار  اهنآ  هک  هدوب  یـسک  لام  رگا  و  دهدب ، هدرک  راک  وا  رما  هب  رگا  هدرک 
هب هتـشاک  ار  اهتخرد  هک  يزور  زا  ار  نیمز  هراجا  و  دنک ، رپ  هدش  ادیپ  اهتخرد  ندنک  هطـساو  هب  هک  ار  ییاهلادوگ  دـیاب  یلو  دـنکب ،
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نآ رد  یبیع  تخرد ، ندنک  هطـساو  هب  هچنانچ  و  دنکب ، ار  اهتخرد  هک  دیامن  روبجم  ار  وا  دناوتیم  مه  کلام  و  دـهدب ، نیمز  بحاص 
روبجم ار  يرگید  دناوتیمن  مادکچیه  و  دـهدب ، تخرد  بحاص  هب  ار  نآ  تمیق  توافت  دـیاب  دـشاب ، هدـنک  ار  نآ  کلام  رگا  دوش  ادـیپ 

. دراذگب یقاب  نیمز  رد  ار  تخرد  هراجا ، نودب  ای  هراجا  اب  هک  دیامن 

دننک فرصت  دوخ  لام  رد  دنناوتیمن  هک  یناسک  * 

: تسا زیچ  هس  زا  یکی  درم  نز و  رد  ندشغلاب  هناشن  دنک و  فرصت  دوخ  لام  رد  دناوتیمن  ًاعرش  هدشن  غلاب  هک  ياهچب  هلأسم 2260 .
. نز رد  يرمق  لاس  هن  و  درم ، رد  يرمق  لاس  هدزناپ  ندشمامت  لوا 

. تروع يالاب  مکش  ریز  تشرد  يوم  ندییور  مود 
. ینم ندمآنوریب  موس 

ندـشغلاب هناشن  اهنیا  دـننام  ادـص و  ندـشتشرد  لغب و  ریز  هنیـس و  رد  بل و  تشپ  تروص و  رد  تشرد  يوم  ندـییور  هلأسم 2261 .
. دنک نیقی  ندشغلاب  هب  اهنیا  هطساو  هب  ناسنا  هک  نآ  رگم  تسین ،

مکاح سالفا ، هطـساو  هب  هک  یـسک  و  دـنکیم ، فرـصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  یـسک  ینعی  هیفـس ، هناوید و  هلأسم 2262 .
. دنیامن فرصت  دوخ  لام  رد  دنناوتیمن  دشاب ، هدرک  عنم  شلام  رد  فرصت  زا  ار  وا  عرش 

. تسین حیحص  دنکیم  دوخ  لام  رد  یگناوید  عقوم  هک  یفرصت  تسا ، هناوید  یهاگ  لقاع و  یهاگ  هک  یسک  هلأسم 2263 .
369 ص : لئاسملا ، حیضوت 

نامهم و لایع و  دوخ و  فرـصم  هب  ار  دوخ  لام  زا  ردـق  ره  دوریم ، اـیند  زا  ضرم  نآ  هب  هک  یـضرم  رد  دـناوتیم  ناـسنا  هلأسم 2264 .
لام اًلثم  رگا  هکلب  درادن ، لاکـشا  دهد  هراجا  ای  دشورفب  تمیق  هب  ار  دوخ  لام  رگا  زین  و  دناسرب ، دوشیمن  هدرمـش  فارـسا  هک  ییاهراک 

هزاجا هب  جاتحم  و  دشاب ، لام  مامت  رد  هچرگا  تسا  حیحص  وا  فرـصت  يوقا  ربانب  دشورفب ، تمیق  زا  رتنازرا  ای  دشخبب  یـسک  هب  ار  دوخ 
. تسین هثرو 

370 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* تلاکو ماکحا  * 

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 
، دنکیم فرـصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  یهیفـس  مدآ  سپ  دیامن . دقع  وا  يارب  ار  ینز  ای  دشورفب  ار  وا  هناخ  هک  دنک  لیکو 

نآ شورف  يارب  دناوتیمن  دشاب ، هدرک  عنم  شلام  رد  فرصت  زا  ار  وا  عرش  مکاح  هک  یسک  دنک و  فرصت  دوخ  لام  رد  درادن  قح  نوچ 
. دیامن لیکو  ار  یسک 

دیایب نم  رفاسم  هچنانچ  دیوگب : رگا  سپ  دشابن . يزیچ  رب  قلعم  تلاکو  لصا  ینعی  دشاب ، زجنم  هک  تسا  طرش  تلاکو  رد  هلأسم 2265 .
لطاب هدـش ، هام  لوا  ندیـسر  ای  ترفاسم  ندـمآ  رب  قلعم  تلاکو ، دوخ  هک  یتسه ؛ نم  لیکو  هناخ  شورف  رد  وت  دـش  هام  لوا  هک  یتقو  ای 

ای دـمآ  نم  رفاسم  یتقو  ار  هناخ  نکل  یتسه  نم  لـیکو  ماهناـخ  نتخورف  رد  وت  دـیوگب : هکنیا  لـثم  تلاـکو ، قلعتم  رد  قیلعت  یلو  تسا ،
لیکو ار  وا  هک  دنامهفب  يرگید  هب  ناسنا  رگا  سپ  دنناوخب . هغیـص  تسین  مزال  تلاکو  رد  و  درادـن ، لاکـشا  شورفب ؛ دـش  هام  لوا  یتقو 

. تسا حیحص  تلاکو  دریگب ، ار  لام  وا  دشورفب و  وا  يارب  هک  دهدب  یسک  هب  ار  دوخ  لام  اًلثم  هدومن ، لوبق  هک  دنامهفب  مه  وا  هدرک و 
هچ رگا  دـنک  لوـبق  وا  دتـسرفب و  هماـنتلاکو  وا  يارب  دـیامن و  لـیکو  تـسا  يرگید  رهــش  رد  هـک  ار  یــسک  ناـسنا  رگا  هلأسم 2266 .
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. تسا حیحص  تلاکو  دسرب ، یتدم  زا  دعب  همانتلاکو 
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دصق و يور  زا  و  دنشاب ، لقاع  غلاب و  دیاب  دوشیم ، لیکو  هک  یسک  زین  دنکیم و  لیکو  ار  يرگید  هک  یسک  ینعی  لکوم ، هلأسم 2267 .
. دننک مادقا  رایتخا 

، دوش لیکو  يرگید  فرط  زا  نآ  ماجنا  يارب  دناوتیمن  دهد  ماجنا  دیابن  ًاعرش  ای  دهد ، ماجنا  دناوتیمن  ناسنا  هک  ار  يراک  هلأسم 2268 .
لیکو يرگید  فرط  زا  هغیـص  ندناوخ  يارب  دناوتیمن  دناوخب ، ار  ییوشانز  دقع  هغیـص  دـیابن  نوچ  تسا  جـح  مارحا  رد  هک  یـسک  اًلثم 

. دوش
دوخ ياهراک  زا  یکی  يارب  رگا  یلو  تسا ، حیحـص  دـنک ، لیکو  شدوخ  ياهراک  ماـمت  ماـجنا  يارب  ار  یـسک  ناـسنا  رگا  هلأسم 2269 .

. تسین حیحص  تلاکو  دنکن ، نیعم  ار  راک  نآ  دیامن و  لیکو 
یلو دهد ؛ ماجنا  ار  راک  نآ  دناوتیمن  دیـسر  وا  هب  ربخ  هک  نآ  زا  دعب  دیامن ، رانکرب  راک  زا  ینعی  دـنک ، لزع  ار  لیکو  رگا  هلأسم 2270 .

. تسا حیحص  دشاب ، هداد  ماجنا  ار  راک  نآ  ربخ ، ندیسر  زا  شیپ  رگا 
. درادن لاکشا  دشاب ، مه  بیاغ  لکوم ، رگا  و  دنک ، يریگهرانک  تلاکو  زا  دناوتیم  لیکو  هلأسم 2271 .

دـشاب هداد  هزاجا  وا  هب  لکوم  رگا  یلو  دیامن ، لیکو  ار  يرگید  هدش  راذگاو  وا  هب  هک  يراک  ماجنا  يارب  دـناوتیمن  لیکو  هلأسم 2272 .
وا فرط  زا  دیاب  ریگب ؛ لیکو  نم  يارب  دشاب : هتفگ  رگا  سپ  دیامن . راتفر  دناوتیم  هداد ، روتـسد  وا  هب  هک  يروط  ره  هب  دریگب ، لیکو  هک 

. دنک لیکو  شدوخ  فرط  زا  ار  یسک  دناوتیمن  و  دریگب ، لیکو 
لوا لیکو  رگا  و  دیامن ، لزع  ار  لیکو  نآ  دناوتیمن  دـنک ، لیکو  وا  فرط  زا  ار  یـسک  شدوخ  لکوم  هزاجا  اب  ناسنا  رگا  هلأسم 2273 .

. دوشیمن لطاب  یمود  تلاکو  دنک ، لزع  ار  وا  لکوم  ای  دریمب ،
و دننک ، لزع  ار  لیکو  نآ  دنناوتیم  لوا  لیکو  لکوم و  دنک ، لیکو  شدوخ  فرط  زا  ار  یسک  لکوم ، هزاجا  اب  لیکو  رگا  هلأسم 2274 .

. دوشیم لطاب  یمود  تلاکو  دوش ، لزع  ای  دریمب  لوا  لیکو  رگا 
ره هک  دهد  هزاجا  اهنآ  هب  دنک و  لیکو  يراک  ماجنا  يارب  ار  رفن  دنچ  رگا  هلأسم 2275 .
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تلاکو دریمب ، نانآ  زا  یکی  هچنانچ  و  دـهد ، ماجنا  ار  راـک  نآ  دـناوتیم  ناـنآ  زا  کـی  ره  دـننک ، مادـقا  راـک  نآ  رد  ییاـهنت  هب  مادـک 

هب دـنناوتیمن  دـنهد ، ماجنا  مه  اب  هک  دـشاب  هتفگ  ای  دـنهد ، ماجنا  ییاهنت  هب  ای  مه  اـب  هک  دـشاب  هتفگن  رگا  یلو  دوشیمن ، لـطاب  نارگید 
. دوشیم لطاب  نارگید  تلاکو  دریمب ، نانآ  زا  یکی  هک  یتروص  رد  و  دنیامن ، مادقا  ییاهنت 

، دورب نیب  زا  تسا  هدش  لیکو  نآ  رد  فرصت  يارب  هک  يزیچ  رگا  زین  و  دوشیم ، لطاب  تلاکو  دریمب ، لکوم  ای  لیکو  رگا  هلأسم 2276 .
، دوش شوهیب  ای  هناوید  لکوم ، ای  لیکو  زا  یکی  رگا  و  دوشیم ، لطاب  تلاکو  دریمب ، هدـش  لیکو  نآ  شورف  يارب  هک  يدنفـسوگ  اًـلثم 
، دشاب رثایب  شلمع  یگناوید  ای  یـشوهیب  لاوز  زا  دعب  هک  يوحن  هب  نآ  نالطب  اما  درادن ، يرثا  تلاکو  یـشوهیب  یگناوید و  عقوم  رد 

. تسا لمأت  لحم 
رارق هـک  ار  يزیچ  راـک ، نآ  ماـجنا  زا  دـعب  دراذـگب ، رارق  وا  يارب  يزیچ  دـنک و  لـیکو  يراـک  يارب  ار  یـسک  ناـسنا  رگا  هلأسم 2277 .

. دهدب وا  هب  دیاب  هتشاذگ 
فرـصت دـناهداد ، هزاجا  وا  هب  هک  یفرـصت  زا  ریغ  دـنکن و  یهاـتوک  تسوا  راـیتخا  رد  هک  یلاـم  يرادـهگن  رد  لـیکو  رگا  هلأسم 2278 .

. دهدب ار  نآ  ضوع  دیابن  دورب ، نیب  زا  لام  نآ  ًاقافتا  دیامنن و  نآ  رد  يرگید 
فرـصت دـناهداد  هزاجا  وا  هب  هک  یفرـصت  زا  ریغ  اـی  دـنک ، یهاـتوک  تسوا  راـیتخا  رد  هک  یلاـم  يرادـهگن  رد  لـیکو  رگا  هلأسم 2279 .
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دیاب دوش ، فلت  سابل  نآ  دشوپب و  شورفب ، دناهتفگ  هک  ار  یـسابل  رگا  سپ  تسا . نماض  دورب ، نیب  زا  لام  نآ  دـیامنب و  نآ  رد  يرگید 
. دهدب ار  نآ  ضوع 

، شورفب دـناهتفگ  هک  ار  یـسابل  اًلثم  دـنکب ، لام  رد  يرگید  فرـصت  دـناهداد ، هزاـجا  وا  هب  هک  یفرـصت  زا  ریغ  لـیکو  رگا  هلأسم 2280 .
. تسا حیحص  فرصت  نآ  دیامنب ، دناهداد  هزاجا  وا  هب  هک  ار  یفرصت  ًادعب  دشوپب و 
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* ضرق ماکحا  * 

هیلع و هللا  یلص  مرکا  ربمغیپ  زا  تسا ، هدش  شرافس  دایز  نآ  هب  عجار  رابخا  نآرق و  تایآ  رد  هک  تسا  یبحتـسم  ياهراک  زا  ندادضرق 
اب رگا  دنتـسرفیم و  تمحر  وا  رب  هکئـالم  و  دوـشیم ، داـیز  وا  لاـم  دـهدب  ضرق  دوـخ  ناملـسم  ردارب  هب  سک  ره  هک  هدـش  تیاور  هـلآ 

، دهدن دهاوخب و  ضرق  وا  زا  شناملـسم  ردارب  هک  یـسک  و  درذگیم ، طارـص  زا  تعرـس  هب  باسح و  نودب  دـنک ، ارادـم  دوخ  راکهدـب 
. دوشیم مارح  وا  رب  تشهب 

دریگب دـصق  نیمه  هب  مه  وا  دـهدب و  یـسک  هب  ضرق  تین  هـب  ار  يزیچ  رگا  هـکلب  دـنناوخب ، هغیـص  تـسین  مزـال  ضرق  رد  هلأسم 2281 .
. دشاب مولعم  اًلماک  دیاب  نآ  رادقم  یلو  تسا ، حیحص 

، دشاب هتـشاد  تدم  رگا  و  دیامن ، لوبق  دیاب  راکبلط  دهدب ، ار  دوخ  یهدب  راکهدب  تقو  ره  دـشاب ، هتـشادن  تدـم  نید  رگا  هلأسم 2282 .
. دنک لوبق  دیاب  طایتحا  ربانب  تدم  زا  شیپ 

، تدم ندـشمامت  زا  شیپ  راکبلط  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـنهد ، رارق  یتدـم  نآ  تخادرپ  يارب  ضرق  هغیـص  رد  رگا  هلأسم 2283 .
. دیامن هبلاطم  ار  دوخ  بلط  دناوتیم  دهاوخب ، تقو  ره  راکبلط  دشاب  هتشادن  تدم  رگا  یلو  دنکن ، هبلاطم  ار  دوخ  بلط 

ریخأت رگا  و  دزادرپب ، ار  نآ  ًاروف  دیاب  دهدب ، ار  دوخ  یهدب  دناوتب  راکهدب  هچنانچ  دنک ، هبلاطم  ار  دوخ  بلط  راکبلط  رگا  هلأسم 2284 .
. تسا راکهانگ  دزادنیب 

هتـشادن يزیچ  دراد  جایتحا  اهنآ  هب  هک  يرگید  ياهزیچ  لزنم و  هیثاـثا  هتـسشن و  نآ  رد  هک  ياهناـخ  زا  ریغ  راکهدـب  رگا  هلأسم 2285 .
. دهدب ار  دوخ  یهدب  دناوتب  ات  دنک  ربص  دیاب  هکلب  دیامن ، هبلاطم  وا  زا  ار  دوخ  بلط  دناوتیمن  راکبلط  دشاب ،

دنک و بسک  هک  تسا  بجاو  دنک ، یبساک  دناوتب  هچنانچ  دـهدب ، ار  دوخ  یهدـب  دـناوتیمن  تسا و  راکهدـب  هک  یـسک  هلأسم 2286 .
. دهدب ار  دوخ  یهدب 

بلط عرش  مکاح  هزاجا  اب  دیاب  دنک ، ادیپ  ار  وا  هک  دشاب  هتـشادن  دیما  هچنانچ  درادن ، دوخ  راکبلط  هب  یـسرتسد  هک  یـسک  هلأسم 2287 .
. دهدن ریقف  دیس  هب  ار  وا  بلط  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دشابن ، دیس  وا  راکبلط  رگا  و  دهدب ، ریقف  هب  ار  وا 
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ثراو هب  و  دنناسرب ، اهفرـصم  نیمه  هب  ار  شلام  دیاب  دشابن ، وا  یهدب  نفد و  نفک و  بجاو  جرخ  زا  رتشیب  تیم  لام  رگا  هلأسم 2288 .

. دسریمن يزیچ  وا 
یفاک دهدب  سپ  هتفرگ  هک  ار  رادقم  نامه  هچنانچ  دوش ، مک  نآ  تمیق  دنک و  ضرق  هرقن  ای  الط  لوپ  يرادقم  یسک  رگا  هلأسم 2289 .

ریغ هب  راکبلط  راکهدـب و  رگا  تروص  ود  ره  رد  یلو  دـهدب ، هتفرگ  هک  ار  رادـقم  نامه  تسا  مزال  ددرگ  رتدایز  نآ  تمیق  رگا  و  تسا ،
. درادن لاکشا  دنوش ، یضار  نآ 

راکهدـب هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  دـنک ، هبلاطم  ار  نآ  لام  بحاص  دـشاب و  هتفرن  نیب  زا  هدرک  ضرق  هک  ار  یلام  رگا  هلأسم 2290 .

لئاسملا www.Ghaemiyeh.comحیضوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 253 

http://www.ghaemiyeh.com


. دهدب وا  هب  ار  لام  نامه 
دنک طرش  دهدب و  مدنگ  نم  کی  اًلثم  دریگب ، دهدیم  هک  يرادقم  زا  رتدایز  هک  دنک  طرـش  دهدیم  ضرق  هک  یـسک  رگا  هلأسم 2291 .

يراک راکهدـب  هک  دراذـگب  رارق  رگا  هکلب  تسا ، مارح  ابر و  دریگب ، ات  هدزای  هک  دـهدب  غرم  مخت  هد  ای  دریگب ، ریـس  جـنپ  نم و  کی  هک 
اب هدرک  ضرق  هک  ار  یناموت  کی  هک  دنک  طرـش  اًلثم  دهد ، سپ  رگید  سنج  يرادقم  اب  هدرک  ضرق  هک  ار  يزیچ  ای  دهد ، ماجنا  وا  يارب 

اًلثم دهدب ، سپ  صوصخم  روط  هب  دریگیم  ضرق  هک  ار  يزیچ  هک  دنک  طرـش  وا  اب  رگا  زین  و  تسا ، مارح  ابر و  دهد ، سپ  تیربک  کی 
، دنک طرـش  هکنیا  نودب  رگا  یلو  دشابیم ، مارح  ابر و  مه  زاب  دریگب ، سپ  هتخاس  هک  دنک  طرـش  دهدب و  وا  هب  هتخاسن  يالط  يرادـقم 

. تسا بحتسم  هکلب  درادن  لاکشا  دهدب ، سپ  هدرک  ضرق  هچنآ  زا  رتدایز  راکهدب  دوخ 
یلو تسا ، لمأت  لحم  نآ  رد  وا  فرـصت  زاوج  ییابر و  ضرق  هدنریگ  ندـشکلام  و  تسا ، مارح  نتفرگ  ابر  لثم  نداد  ابر  هلأسم 2292 .

رب ینبم  وا  تیاضر  هک  يروط  هب  دشاب ، هدنریگ  ضرق  فرصت  هب  یضار  دوس  ندشنکلام  ضرق و  نالطب  هب  ملع  اب  هدنهدضرق  هچنانچ 
. تسا زیاج  لام  نآ  رد  هدنریگضرق  فرصت  دشابن ، لطاب  هلماعم  نیا 

نآ زا  هک  یلصاح  هک  تسا  نیا  طایتحا  دنک ، تعارز  نآ  اب  دریگب و  ییابر  ضرق  روط  هب  ار  نآ  دننام  يزیچ  ای  مدنگ ، رگا  هلأسم 2293 .
فرـصت هب  یـضار  هدـنهدضرق  لـبق ، هلأـسم  مود  تروـص  بسح  رب  هـک  نآ  رگم  دـنیامن ، هحلاـصم  هدـنهدضرق  اـب  دـیآیم  تـسد  هـب 

. تسا هدنریگ  ضرق  لام  لصاح ، تروص ، نیا  رد  هک  دشاب  ییابر  هلماعم  رب  ینبم  وا  تیاضر  هکنآیب  دشاب ، هدنریگضرق 
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بحاص هب  تسا  ابر  اب  طولخم  هک  یلالح  لوپ  زا  ای  هتفرگ ، ییابر  ضرق  هب  هک  یلوپ  زا  ًادـعب  درخب و  همذ  هب  ار  یـسابل  رگا  هلأسم 2294 .
، مرخیم لوپ  نیا  اب  ار  سابل  نیا  هک  دیوگب  هدنـشورف  هب  رگا  یلو  درادن ، لاکـشا  نآ  اب  ندناوخ  زامن  سابل و  نآ  ندیـشوپ  دهدب ، سابل 

. دشابیم لطاب  نآ  اب  مه  زامن  تسا ، مارح  نآ  ندیشوپ  دنادب  رگا  و  تسا ، مارح  سابل  نآ  ندیشوپ 
تارب فرص  ار  نیا  و  درادن ، لاکشا  دریگب ، رتمک  وا  فرط  زا  رگید  رهـش  رد  هک  دهدب  يرجات  هب  لوپ  يرادقم  ناسنا  رگا  هلأسم 2295 .

. دنیوگیم
دعب هک  دهدب  ناموت  دون  دصهن و  اًلثم  دریگب ، رتدایز  رگید  رهـش  رد  زور  دنچ  زا  دعب  هک  دهدب  یـسک  هب  لوپ  يرادقم  رگا  هلأسم 2296 .

ای دـهدب  سنج  يدایز ، لباقم  رد  دریگیم  ار  يدایز  هک  یـسک  رگا  یلو  تسا ، مارح  ابر و  دریگب  ناـموت  رازه  رگید  رهـش  رد  زور  هد  زا 
. درادن لاکشا  دهد ، ماجنا  یلمع 

نآ زا  رتمک  هب  نآ  هدعو  زا  شیپ  ار  دوخ  بلط  دهاوخب  دشاب و  هتشاد  یتارب  ای  هتفس  دراد  یسک  زا  هک  یبلط  لباقم  رد  رگا  هلأسم 2297 .
. درادن لاکشا  دشورفب ،

376 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* ندادهلاوح ماکحا  * 

وا هب  هک  یسک  دنیامن ، لوبق  يرگید  نآ  راکبلط و  دریگب و  يرگید  زا  ار  شبلط  هک  دهد  هلاوح  ار  دوخ  راکبلط  ناسنا  رگا  هلأسم 2298 .
. دیامن هبلاطم  یلوا  راکهدب  زا  دناوتیمن  راکبلط  رگید  و  دوشیم ، راکهدب  هدش  هلاوح 

ار نانآ  یسک  دنشاب و  لقاع  فلکم و  دیاب  دشابن ، نویدم  هک  یتروص  رد  هدش  هلاوح  وا  هب  هک  یـسک  راکبلط و  راکهدب و  هلأسم 2299 .
هک یـسک   » روجحم دیاب  نینچمه  و  دننکن ، فرـصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  ینعی  دنـشابن ، هیفـس  دیاب  زین  دـشاب و  هدرکن  روبجم 

عرش  مکاح 
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هب هک  یسک  هدنهدهلاوح و  رگا  دوش ، هداد  تسین  نویدم  هک  یـسک  رب  هلاوح  رگا  یلو  دنـشابن ، هدرک » عونمم  شلام  رد  فرـصت  زا  ار  وا 
. درادن لاکشا  دنشاب ، روجهم  هدش  هلاوح  وا 

راکهدب رگا  نینچمه  و  دیامن ، لوبق  تسین  راکهدب  رگا  دوشیم  هلاوح  وا  رب  هک  یسک  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  هلاوح  هلأسم 2300 .
تسا حیحص  یتروص  رد  دننک ، هلاوح  مدنگ  تسا ، راکهدب  وج  رگا  اًلثم  دنهد ، هلاوح  وا  هب  تسا  راکهدب  هک  ار  یـسنج  نآ  ریغ  دشاب و 

. دنک لوبق  دنیامن ، هلاوح  وا  هب  مه  تسا  راکهدب  هک  ار  یسنج  نامه  رگا  هک  تسا  نیا  بحتسم  طایتحا  هکلب  دیامن ، لوبق  هک 
هدرکن ضرق  وا  زا  یتقو  ات  دنک ، ضرق  یـسک  زا  دـهاوخب  رگا  سپ  دـشاب . راکهدـب  دـیاب  دـهدیم  هلاوح  ناسنا  هک  یعقوم  هلأسم 2301 .

. دریگب سک  نآ  زا  دهدیم  ضرق  ًادعب  ار  هچنآ  هک  دهد  هلاوح  یسک  هب  ار  وا  دناوتیمن 
رفنکی هب  لوپ  ناموت  هد  مدـنگ و  نم  هد  اًلثم  رگا  سپ  دـننادب . ار  نآ  سنج  هلاوح و  رادـقم  دـیاب  راـکبلط  هدـنهدهلاوح و  هلأسم 2302 .

. تسین تسرد  هلاوح  دنکن ، نیعم  ار  نآ  ریگب و  ینالف  زا  ار  دوخ  بلط  ود  زا  یکی  هک  دیوگب  وا  هب  دشاب و  راکهدب 
حیحـص هلاوح  دننادن  ار  نآ  سنج  ای  نآ  رادقم  ندادهلاوح ، عقوم  رد  راکبلط  راکهدب و  یلو  دـشاب  نیعم  ًاعقاو  یهدـب  رگا  هلأسم 2303 .

ار شبلط  رادقم  راکبلط  هب  دنیبب و  ار  رتفد  دعب  دهدب و  هلاوح  رتفد  ندـید  زا  شیپ  دـشاب و  هتـشون  رتفد  رد  ار  یـسک  بلط  رگا  اًلثم  تسا ،
. دشابیم حیحص  هلاوح  دیوگب ،

یهاتوک مه  هلاوح  نتخادرپ  رد  و  دشابن ، ریقف  هدش  هلاوح  وا  هب  هک  یـسک  هچ  رگا  دـنکن ، لوبق  ار  هلاوح  دـناوتیم  راکبلط  هلأسم 2304 .
. دیامنن

رادقم دناوتیمن  هلاوح  نتخادرپ  زا  شیپ  دـنک ، لوبق  ار  هلاوح  وا  هچنانچ  تسین ، راکهدـب  هک  دـهدب  هلاوح  یـسک  رب  رگا  هلأسم 2305 .
دناوتیم هدرک  لوبق  ار  هلاوح  هک  یـسک  دـنک ، حلـص  يرتمک  رادـقم  هب  ار  دوخ  بلط  راـکبلط  رگا  یلو  دریگب ، هدـنهدهلاوح  زا  ار  هلاوح 

. دیامن هبلاطم  هدنهدهلاوح  زا  ار  هدشهلاوح  رادقم  مامت 
هاگ ره  و  دننزب ، مه  هب  ار  هلاوح  دنناوتیمن  هدش ، هلاوح  وا  هب  هک  یـسک  هدنهدهلاوح و  دـش ، تسرد  هلاوح  هک  نآ  زا  دـعب  هلأسم 2306 .

ریقف هلاوح  عقوم  رد  هدش  هلاوح  وا  هب  هک  یسک 
377 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ریقف دنادب  راکبلط  دشاب و  ریقف  هلاوح  عقوم  رگا  تسا  نینچمه  و  دنزب ، مه  هب  ار  هلاوح  دناوتیمن  راکبلط  دوش ، ریقف  ًادعب  هچ  رگا  دـشابن ،
بلط دنزب و  مه  هب  ار  هلاوح  دناوتیم  راکبلط  دشاب ، هدـش  رادـلام  تقو  نآ  رد  هچ  رگا  دـمهفب ، دـعب  تسا و  ریقف  دـنادن  رگا  یلو  تسا ،

. دریگب هدنهدهلاوح  زا  ار  دوخ 
زا یکی  ای  دـشاب » ربتعم  هلاوح  تحـص  رد  وا  لوبق  هک  یتروص  رد  ، » هدـش هلاوح  وا  هب  هک  یـسک  راکبلط و  راکهدـب و  رگا  هلأسم 2307 .

. دننزب مه  هب  ار  هلاوح  دنناوتیم  دناهتشاذگ ، هک  يرارق  قباطم  دنهد ، رارق  ار  هلاوح  ندزمه  هب  قح  دوخ  يارب  نانآ 
هدنهدهلاوح نویدم  هدـش و  هلاوح  وا  هب  هک  یـسک  شهاوخ  هب  هچنانچ  دـهدب ، ار  راکبلط  بلط  شدوخ  هدـنهدهلاوح  رگا  هلأسم 2308 .

، هدوبن هدـنهدهلاوح  نویدـم  وا  هک  نیا  ای  هداد ، وا  شهاوخ  نودـب  رگا  دریگب و  وا  زا  هداد  هک  ار  يزیچ  دـناوتیم  تسا ، هداد  تسا ، هدوب 
. دیامن هبلاطم  وا  زا  هداد  هک  ار  يزیچ  دناوتیمن 

378 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* نهر ماکحا  * 

هب لام  نآ  زا  ار  شبلط  دهدن  ار  وا  بلط  رگا  هک  دراذـگب  راکبلط  دزن  ار  دوخ  لام  زا  يرادـقم  راکهدـب  هک  تسا  نآ  نهر  هلأسم 2309 .
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. دروآ تسد 
هب مه  راکبلط  دهدب و  راکبلط  هب  ورگ  دصق  هب  ار  دوخ  لام  راکهدب  هک  ردـقنیمه  و  دـنناوخب ، هغیـص  تسین  مزال  نهر  رد  هلأسم 2310 .

. تسا حیحص  نهر  دریگب ، دصق  نیمه 
دیاب زین  دشاب و  هدرکن  روبجم  ار  نانآ  یسک  و  دنـشاب ، لقاع  فلکم و  دیاب  دریگیم ، ورگ  ار  لام  هک  یـسک  هدنهد و  ورگ  هلأسم 2311 .

شلام رد  فرصت  زا  عرش  مکاح  فرط  زا  دیاب  نینچمه  و  دنکن ، فرصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  ینعی  دشابن ، هیفس  هدنهد  ورگ 
. دشابن عونمم 

ورگ وا  نذا  اـب  ار  رگید  یـسک  لاـم  رگا  دـنک و  فرـصت  نآ  رد  دـناوتب  ًاعرـش  هک  دراذـگب  ورگ  دـناوتیم  ار  یلاـم  ناـسنا  هلأسم 2312 .
. تسا حیحص  دراذگب ،

، دـنراذگب ورگ  ار  نآ  دـننام  بارـش و  رگا  سپ  دـشاب . حیحـص  نآ  شورف  دـیرخ و  دـیاب  دـنراذگیم ، ورگ  هـک  ار  يزیچ  هلأسم 2313 .
. تسین تسرد 

. تسا نآ  بحاص  لام  دنراذگیم ، ورگ  هک  ار  يزیچ  هدافتسا  هلأسم 2314 .
ای دنـشخبب  اًلثم  دننک ، یـسک  کلم  رگیدکی  هزاجا  نودـب  هدـش ، هتـشاذگ  ورگ  هک  ار  یلام  دـنناوتیمن  راکهدـب  راکبلط و  هلأسم 2315 .

. درادن لاکشا  متسه  یضار  هک  دیوگب  راکبلط  دعب  دشورفب ، ای  دشخبب  ار  نآ  کلام  رگا  یلو  دنشورفب ،
. دشابیم ورگ  لام ، دوخ  لثم  مه  نآ  لوپ  دشورفب ، راکهدب  هزاجا  اب  هتشادرب  ورگ  هک  ار  يزیچ  راکبلط  رگا  هلأسم 2316 .

هتـشادرب ورگ  هک  ار  یلام  دـناوتیم  راـکبلط  دـهدن ، وا  دـنک و  هبلاـطم  راـکبلط  دـهدب  ار  دوخ  یهدـب  دـیاب  هک  یعقوم  رگا  هلأسم 2317 .
مکاح زا  نآ  شورف  يارب  دیاب  دراد ، یسرتسد  عرـش  مکاح  هب  رگا  یلو  دهدب ، راکهدب  هب  ار  هیقب  دیاب  و  درادرب ، ار  دوخ  بلط  دشورفب و 

. دریگب هزاجا  مزال  طایتحا  ربانب  عرش 
هتـشادن يرگید  زیچ  تسا  وا  جایتحا  لحم  هناخ  هیثاثا  دننام  هک  ییاهزیچ  هتـسشن و  نآ  رد  هک  ياهناخ  زا  ریغ  راکهدـب  رگا  هلأسم 2318 .
دناوتیم راکبلط  دـشاب ، مه  هیثاثا  هناخ و  هتـشاذگ  ورگ  هک  ار  یلام  رگا  یلو  دـنک ، هبلاطم  وا  زا  ار  دوخ  بلط  دـناوتیمن  راـکبلط  دـشاب ،

. درادرب ار  دوخ  بلط  دشورفب و 
379 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* ندشنماض ماکحا  * 

هچ رگا  یظفل  ره  هب  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  وا  ندشنماض  دهدب ، ار  یسک  یهدب  هک  دوش  نماض  دهاوخب  ناسنا  رگا  هلأسم 2319 .
راکهدب ندوبیضار  یلو  دنامهفب ، ار  دوخ  تیاضر  مه  راکبلط  و  مهدب ، ار  وت  بلط  ماهدش  نماض  نم  هک  دیوگب  راکبلط  هب  دشابن  یبرع 

. تسین طرش 
لام ینعی  دنـشابن ، هیفـس  دیاب  زین  دشاب و  هدرکن  روبجم  ار  نانآ  مه  یـسک  و  دنـشاب ، لقاع  فلکم و  دـیاب  راکبلط  نماض و  هلأسم 2320 .
اًلثم تسین ، راکهدب  رد  اهطرش  نیا  یلو  دشابن ، عونمم  ًاعرش  شلام  رد  فرـصت  زا  راکبلط  و  دننکن ، فرـصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ 

. تسا حیحص  دهدب  ار  هناوید  ای  هچب  یهدب  هک  دوش  نماض  یسک  رگا 
وا ندشنماض  مهدیم ؛ نم  دادن  ار  وت  ضرق  راکهدب  رگا  دیوگب : اًلثم  دهد ، رارق  یطرش  شدوخ  ندشنماض  يارب  هاگ  ره  هلأسم 2321 .

. تسا لطاب 
ضرق یتقو  ات  دنک ، ضرق  يرگید  زا  دهاوخب  یسک  رگا  سپ  دشاب . راکهدب  دیاب  دوشیم  وا  یهدب  نماض  ناسنا  هک  یسک  هلأسم 2322 .
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. دوش وا  نماض  دناوتیمن  ناسنا  هدرکن ،
یـسک زا  رفن  ود  رگا  سپ  دشاب . نیعم  همه  یهدب  سنج  راکهدـب و  راکبلط و  هک  دوش  نماض  دـناوتیم  ناسنا  یتروص  رد  هلأسم 2323 .

، دـهدیم ار  مادـک  بلط  هک  هدرکن  نیعم  نوـچ  مهدـب ؛ ار  اهامـش  زا  یکی  بلط  هک  متـسه  نماـض  نم  دـیوگب : ناـسنا  دنـشاب و  راـکبلط 
هب ار  رفن  ود  نآ  زا  یکی  بلط  هک  متسه  نماض  نم  دیوگب : ناسنا  و  دشاب ، راکبلط  رفن  ود  زا  یـسک  رگا  زین  و  تسا ، لطاب  وا  ندشنماض 
نم هد  اًلثم  يرگید ، زا  یـسک  رگا  نینچمه  و  دشابیم ، لطاب  وا  ندشنماض  دـهدیم ، ار  مادـک  یهدـب  هک  هدرکن  نیعم  نوچ  مهدـب ؛ وت 

نماض ای  تسا  مدنگنماض  هکدنکن  نیعم  و  متسه ؛ وت  بلط  ود  زا  یکی  نماض  نم  دیوگب : ناسنا  و  دشاب ، راکبلط  لوپ  ناموت  هد  مدنگ و 
. تسین حیحص  لوپ ،

ئرب يرادقم  زا  رگا  و  دریگب ، يزیچ  راکهدب  زا  دناوتیمن  نماض  دـنک ، ئرب  دوخ  بلط  مامت  زا  ار  نماض  همذ  راکبلط  رگا  هلأسم 2324 .
. دیامن هبلاطم  ار  رادقم  نآ  دناوتیمن  دنک ،

. ددرگرب دوخ  ندشنماض  زا  دناوتیمن  دهدب ، ار  یسک  یهدب  هک  دوش  نماض  ناسنا  رگا  هلأسم 2325 .
380 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دننزب مه  هب  ار  نماض  ندوبنماض  دنهاوخب  تقو  ره  هک  دننک  طرش  دنناوتیم  راکبلط  نماض و  هلأسم 2326 .
ار وا  ندوبنماض  دناوتیمن  راکبلط  دوش ، ریقف  دعب  هچ  رگا  دهدب  ار  راکبلط  بلط  دناوتب  ندشنماض  عقوم  رد  ناسنا  هاگره  هلأسم 2327 .
دنادب و راکبلط  یلو  دهدب  ار  وا  بلط  دناوتن  عقوم  نآ  رد  رگا  تسا  نینچمه  و  دیامن ، هبلاطم  لوا  راکهدب  زا  ار  دوخ  بلط  دنزب و  مه  هب 

. دوش یضار  وا  ندشنماض  هب 
، دوش تفتلم  دـعب  دـنادن و  تقو  نآ  رد  راکبلط  دـهدب و  ار  راکبلط  بلط  دـناوتن  دوشیم ، نماض  هک  یعقوم  رد  ناسنا  رگا  هلأسم 2328 .

تسا نیا  مزال  طایتحا  دشاب  هدرک  ادیپ  تردق  نماض  دوش ، تفتلم  راکبلط  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  و  دنزب ، مه  هب  ار  وا  ندوبنماض  دناوتیم 
. دنزن مه  هب  ار  تنامض  راکبلط  هک 

. دریگب وا  زا  يزیچ  دناوتیمن  دهدب ، ار  وا  یهدب  هک  دوش  نماض  راکهدب  هزاجا  نودب  یسک  رگا  هلأسم 2329 .
زا نآ  تخادرپ  زا  سپ  هدش  نماض  هک  ار  يرادقم  دناوتیم  دهدب ، ار  وا  یهدب  هک  دوش  نماض  راکهدب  هزاجا  اب  یسک  رگا  هلأسم 2330 .

هبلاطم وا  زا  هداد  هک  ار  يزیچ  دناوتیمن  دهدب ، وا  راکبلط  هب  يرگید  سنج  هدوب ، راکهدب  هک  یـسنج  ياج  هب  رگا  یلو  دیامن ، هبلاطم  وا 
یـضار شدوخ  رگا  اما  دیامن ، هبلاطم  وا  زا  ار  جنرب  دناوتیمن  دهدب ، جنرب  نم  هد  نماض ، دشاب و  راکهدـب  مدـنگ  نم  هد  رگا  اًلثم  دـیامن ،

. درادن لاکشا  دهدب  جنرب  هک  دوش 
381 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* تلافک ماکحا  * 

هک یـسک  هب  و  دـهدب ، وا  تسد  هب  تساوـخ ، ار  راکهدـب  راـکبلط  تقو  ره  هک  دوـش  نماـض  ناـسنا  هک  تسا  نآ  تلاـفک  هلأسم 2331 .
. دنیوگیم لیفک  دوشیم  نماض  روطنیا 

تقو ره  منماض  نم  هک  دـیوگب  راکبلط  هب  دـشابن  یبرع  هچ  رگا  یظفل  ره  هب  لـیفک  هک  تسا  حیحـص  یتروص  رد  تلاـفک  هلأسم 2332 .
. دیامن لوبق  مه  راکبلط  و  مهدب ، وت  تسد  هب  یهاوخب  ار  دوخ  راکهدب 

ص381 لئاسملا ؛  حیضوت 
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. دیامن رضاح  هدش  وا  لیفک  هک  ار  یسک  دناوتب  و  دنشاب ، هدرکن  روبجم  تلافک  رد  ار  وا  و  دشاب ، لقاع  فلکم و  دیاب  لیفک  هلأسم 2333 .
: دنزیم مه  هب  ار  تلافک  زیچ ، جنپ  زا  یکی  هلأسم 2334 .

. دهدب راکبلط  تسد  هب  ار  راکهدب  لیفک ، لوا 
. دوش هداد  راکبلط  بلط  مود 

. درذگب دوخ  بلط  زا  راکبلط  موس 
. دریمب راکهدب  مراهچ 

. دنک دازآ  تلافک  زا  ار  لیفک  راکبلط  مجنپ 
راکهدب هک  یسک  دشاب ، هتشادن  وا  هب  یـسرتسد  راکبلط  هچنانچ  دنک ، اهر  راکبلط  تسد  زا  ار  راکهدب  روز  هب  یـسک  رگا  هلأسم 2335 .

. دزادرپب ار  راکبلط  بلط  ای  دهدب و  راکبلط  تسد  هب  ار  وا  دیاب  هدرک ، اهر  ار 
382 ص : لئاسملا ، حیضوت 

«* تناما  » هعیدو ماکحا  * 

دننزب یفرح  هکنیا  نودـب  ای  دـنک  لوبق  مه  وا  و  دـشاب ؛ تناـما  وت  دزن  دـیوگب : دـهدب و  یـسک  هب  ار  دوخ  لاـم  ناـسنا  رگا  هلأسم 2336 .
هک يرادتناما  هعیدو و  ماکحا  هب  دیاب  دریگب ، يرادهگن  دصق  هب  مه  وا  دهدیم و  وا  هب  يرادهگن  يارب  ار  لام  هک  دنامهفب  لام  بحاص 

. دیامن لمع  دوشیم  هتفگ  ًادعب 
لقاع  غلاب و  ود  ره  دیاب  دراذگیم ، تناما  ار  لام  هک  یسک  رادتناما و  هلأسم 2337 .

. تسین حیحص  دنراذگب ، تناما  یسک  شیپ  ار  یلام  هچب  هناوید و  ای  دراذگب ، تناما  هناوید  ای  هچب  شیپ  ار  یلام  ناسنا  رگا  سپ  دنشاب .
ای هچب  دوخ  لام  زیچ  نآ  رگا  و  دـهدب ، شبحاص  هب  ار  نآ  دـیاب  دـنک ، لوبق  تناـما  روط  هب  ار  يزیچ  هناوید  اـی  هچب  زا  رگا  هلأسم 2338 .

رگم دهدب  ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش ، فلت  دـناسرب  لفط  یلو  هب  ای  شبحاص  هب  هک  نآ  زا  شیپ  هچنانچ  و  دـناسرب ، وا  یلو  هب  تسا  هناوید 
. تسین نماض  دشاب  هدرکن  یهاتوک  نانآ  هب  لام  ندناسر  رد  رگا  هک  دشاب  هتفرگ  نانآ  هب  ندناسر  ظفح و  دصق  هب  هک  نآ 

لام بحاص  هب  ار  دوخ  لاح  هک  نآ  رگم  دنک  لوبق  ار  تناما  تسین  زیاج  دیامن ، يرادـهگن  ار  تناما  دـناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 2339 .
. دراد راهظا 

لام نآ  دورب و  دراذگب و  ار  لام  وا  هچنانچ  تسین ، رـضاح  وا  لام  يرادهگن  يارب  هک  دـنامهفب  لام  بحاص  هب  ناسنا  رگا  هلأسم 2340 .
. دیامن يرادهگن  ار  نآ  دشاب  نکمم  رگا  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  تسین ، نماض  هدرکن  لوبق  ار  تناما  هک  یسک  دوش ، فلت 

لوـبق ار  تناـما  هک  مـه  یـسک  و  دریگب ، سپ  ار  نآ  دـناوتیم  دـهاوخب  تـقو  ره  دراذـگیم ، تناـما  ار  يزیچ  هـک  یـسک  هلأسم 2341 .
. دنادرگرب شبحاص  هب  ار  نآ  دناوتیم  دهاوخب  تقو  ره  دنکیم ،

ای لیکو  ای  نآ  بحاص  هب  ار  لام  رتدوز  هچ  ره  دیاب  دنزب ، مه  هب  ار  هعیدو  دوش و  فرـصنم  تناما  يرادـهگن  زا  ناسنا  رگا  هلأسم 2342 .
، دهدن مه  ربخ  دناسرن و  نانآ  هب  ار  لام  رذع ، نودب  رگا  و  تسین ، رـضاح  يرادـهگن  هب  هک  دـهد  ربخ  نانآ  هب  ای  دـناسرب ، شبحاص  یلو 

. دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش  فلت  لام  هچنانچ 
ار نآ  يروط  دـیامن و  هیهت  بساـنم  ياـج  دـیاب  درادـن ، یبساـنم  ياـج  نآ ، يارب  رگا  دـنکیم ، لوبق  ار  تناـما  هک  یـسک  هلأسم 2343 .

تـسین بسانم  هک  ییاج  رد  رگا  و  تسا ، هدومن  یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هدرک و  تنایخ  تناما  رد  دـنیوگن  مدرم  هک  دـنک  يرادـهگن 
. دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش ، فلت  دراذگب و 
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نآ ًاقافتا  دیامنن و  مه  يورهدایز  ینعی  يدـعت  دـنکن و  یهاتوک  نآ  يرادـهگن  رد  رگا  دـنکیم ، لوبق  ار  تناما  هک  یـسک  هلأسم 2344 .
رد ار  نآ  رگا  یلو  تسین  نماض  دوش ، فلت  لام 

383 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دهدب شبحاص  هب  ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش  فلت  هچنانچ  دربب ، ار  نآ  دمهفب و  یملاظ  دوریم  نامگ  هک  دراذگب  ییاج 

ار لام  دیاب  هک  دیوگب  هدرک  لوبق  ار  تناما  هک  یـسک  هب  دنک و  نیعم  ار  ییاج  دوخ  لام  يرادـهگن  يارب  لام  بحاص  رگا  هلأسم 2345 .
رد هک  دهد  لامتحا  رادتناما  هچنانچ  يربب ، يرگید  ياج  هب  ار  نآ  دیابن  دورب ، نیب  زا  هک  یهدب  مه  لامتحا  رگا  ینک و  ظفح  اجنیا  رد 

ار نآ  دناوتیم  يربب ، نوریب  اجنآ  زا  دیابن  هک  تسا  هتفگ  هدوب  رتهب  ظفح  يارب  لام  بحاص  رظن  رد  اجنآ  نوچ  دنادب  دورب و  نیب  زا  اجنآ 
هچ هب  دـنادن  رگا  یلو  تسین ، نماـض  دوش  فلت  دربب و  اـجنآ  هب  رگا  و  دربب ، دـشاب  رتهب  ظـفح  يارب  شدوخ  رظن  هب  هک  يرگید  ياـج  هب 

. دهدب ار  نآ  ضوع  هک  تسا  بجاو  دوش ، فلت  دربب و  يرگید  ياج  هب  هچنانچ  دربن ، رگید  ياج  هب  هک  هتفگ  تهج 
هب ار  نآ  هک  دیوگن  هدرک  لوبق  ار  تناما  هک  یـسک  هب  یلو  دنک  نیعم  ار  ییاج  دوخ  لام  يرادهگن  يارب  لام  بحاص  رگا  هلأسم 2346 .

رتظوفحم اجنآ  رد  لام  هک  يرگید  ياج  هب  ار  نآ  دـناوتیم  دورب ، نیب  زا  اجنآ  رد  هک  دـهد  لامتحا  رادتناما  هچنانچ  ربن ، يرگید  ياج 
. تسین نماض  دوش  فلت  اجنآ  رد  لام  هچنانچ  و  دربب ، تسا 

ربخ وا  یلو  هب  ای  دـناسرب و  وا  یلو  هب  ار  تناـما  ًاروف  دـیاب  هدرک  لوبق  ار  تناـما  هک  یـسک  دوش ، هناوید  لاـم  بحاـص  رگا  هلأسم 2347 .
. دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش ، فلت  لام  دنک و  یهاتوک  مه  نداد  ربخ  رد  دهدن و  وا  یلو  هب  ار  لام  یعرش  رذع  نودب  رگا  و  دهد ،

وا ثراو  هب  ار  لام  هچنانچ  و  دهد ، ربخ  وا  ثراو  هب  ای  دناسرب ، وا  ثراو  هب  ار  لام  دـیاب  رادتناما  دریمب ، لام  بحاص  رگا  هلأسم 2348 .
نم دیوگیم  هک  یـسک  دمهفب  دهاوخیم  هک  نآ  يارب  رگا  یلو  تسا ، نماض  دوش ، فلت  لام  دنک و  یهاتوک  مه  نداد  ربخ  رد  دهدن و 

، دوش فلت  لام  دنک و  یهاتوک  مه  نداد  ربخ  رد  و  دـهدن ، ار  لام  هن ، ای  دراد  يرگید  ثراو  تیم  ای  هن ، ای  دـیوگیم  تسار  متیم ، ثراو 
. تسین نماض 

هب ای  دهدب ، هثرو  همه  هب  ار  لام  دیاب  هدرک ، لوبق  ار  تناما  هک  یـسک  دـشاب ، هتـشاد  ثراو  دـنچ  دریمب و  لام  بحاص  رگا  هلأسم 2349 .
هثرو زا  یکی  هب  ار  لام  مامت  نارگید  هزاجا  نودـب  رگا  سپ  دـناهدرک . راذـگاو  وا  هب  ار  لاـم  نتفرگلـیوحت  ناـنآ  همه  هک  دـهدب  یـسک 

نماض  دهدب ،
384 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. تسا نارگید  مهس 
هب ار  نآ  رتدوز  هچره  دیاب  دـشاب  وا  شیپ  رد  تناما  هک  سک  ره  دوش ، هناوید  ای  دریمب  هدرک  لوبق  ار  تناما  هک  یـسک  رگا  هلأسم 2350 .

. دناسرب شبحاص 
، دناسرب وا  لیکو  ای  نآ  بحاص  هب  ار  تناما  دـیاب  تسا ، نکمم  هچنانچ  دـنیبب ، دوخ  رد  ار  گرم  ياههناشن  رادتناما  رگا  هلأسم 2351 .
تسا و نیما  وا  ثراو  هک  یتروص  رد  درادن ، یسرتسد  عرـش  مکاح  هب  هچنانچ  و  دهدب ، عرـش  مکاح  هب  ار  نآ  دیاب  تسین  نکمم  رگا  و 

سنج لام و  بحاص  مسا  دهاش ، یصو و  هب  دریگب و  دهاش  دنک و  تیـصو  دیاب  هن  رگو  دنک ، تیـصو  تسین  مزال  دراد ، عالطا  تناما  زا 
. دیوگب ار  نآ  لحم  لام و  تایصوصخ  و 

نآ هچناـنچ  دـنکن ، لـمع  دـش  هتفگ  شیپ  هلأـسم  رد  هک  ياهفیظو  هب  دـنیبب و  دوخ  رد  ار  گرم  ياـههناشن  رادتناـما  رگا  هلأسم 2352 .
ای دوش ، بوخ  وا  ضرم  دشاب و  هدرکن  یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هچ  رگا  دهدب ، ار  شـضوع  مزال  طایتحا  ربانب  دیاب  دورب ، نیب  زا  تناما 

. دنک تیصو  دوش و  نامیشپ  یتدم  زا  دعب 
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* هیراع ماکحا  * 

. دریگن وا  زا  مه  يزیچ  ضوع ، رد  دنک و  هدافتسا  نآ  زا  هک  دهدب  يرگید  هب  ار  دوخ  لام  ناسنا  هک  تسا  نآ  هیراع  هلأسم 2353 .
هیراع دریگب ، دصق  نیمه  هب  وا  دهدب و  یـسک  هب  هیراع  دـصق  هب  ار  سابل  اًلثم  رگا  و  دـنناوخب ، هغیـص  هیراع  رد  تسین  مزال  هلأسم 2354 .

. تسا حیحص 
هداد هراجا  ار  نآ  اًلثم  هدرک ، راذـگاو  يرگید  هب  ار  نآ  تعفنم  یلو  تسا  ناـسنا  لاـم  هک  يزیچ  یبصغ و  زیچ  ندادهیراـع  هلأسم 2355 .

زیچ کلام  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد 
. متسه یضار  ندادهیراع  هب  دیوگب : هدرک  هراجا  ار  زیچ  نآ  هک  یسک  ای  یبصغ 

هدرک طرـش  هراجا  رد  رگا  یلو  دـهدب ، هیراع  دـناوتیم  هدرک ، هراجا  ار  نآ  اًـلثم  تسا ، ناـسنا  لاـم  شتعفنم  هک  ار  يزیچ  هلأسم 2356 .
. دهد هیراع  يرگید  هب  ار  نآ  دناوتیمن  دنک ، هدافتسا  نآ  زا  شدوخ  هک  دنشاب 

هک ار  یسک  لام  دنادب  تحلصم  یلو  رگا  اما  تسین ، حیحص  دنهدب ، هیراع  ار  دوخ  لام  سلفم  هیفس و  هچب و  هناوید و  رگا  هلأسم 2357 .
. دهد هیراع  ناراکبلط »  » امرغ نذا  اب  سلفم  رگا  نینچمه  و  درادن ، لاکشا  دهد ، هیراع  دراد  تیالو  وا  رب 

فلت زیچ  نآ  ًاقافتا  دـیامنن و  يورهدایز  مه  نآ  زا  هدافتـسا  رد  دـنکن و  یهاتوک  هدرک  هیراع  هک  يزیچ  يرادـهگن  رد  رگا  هلأسم 2358 .
، دشاب هرقن  الط و  هدرک  هیراع  هک  ار  يزیچ  ای  دشاب ، نماض  هدننکهیراع  دوش  فلت  رگا  هک  دنک  طرـش  هچنانچ  یلو  تسین ، نماض  دوش ،

. دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب 
طرش یلو  دراد ، لاکـشا  طرـش  نآ  تحـص  دشابن ، نماض  دوش  فلت  رگا  هک  دنک  طرـش  دیامن و  هیراع  ار  هرقن  الط و  رگا  هلأسم 2359 .

. درادن یعنام  همذلایف  ام  طاقسا  ای  طوقس 
. دهدب وا  هثرو  هب  هدرک  هیراع  هک  ار  يزیچ  دیاب  هدنریگهیراع  دریمب ، هدنهدهیراع  رگا  هلأسم 2360 .

هک ار  یلام  دیاب  هدننکهیراع  دوش ، هناوید  اًلثم  دـنک ، فرـصت  دوخ  لام  رد  دـناوتن  ًاعرـش  هک  دوش  يروط  هدـنهدهیراع  رگا  هلأسم 2361 .
. دهدب وا  یلو  هب  هدرک  هیراع 

دهاوخب تقو  ره  هدرک  هیراع  هک  مه  یسک  و  دریگب ، سپ  ار  نآ  دناوتیم  دهاوخب  تقو  ره  هداد  هیراع  ار  يزیچ  هک  یسک  هلأسم 2362 .
. دهد سپ  ار  نآ  دناوتیم 

. تسا لطاب  رامق  وهل و  تالآ  لامعتسا و  تهج  هرقن  الط و  فرظ  لثم  درادن ، لالح  هدافتسا  هک  يزیچ  ندادهیراع  هلأسم 2363 .
. تسا حیحص  هدام  ناویح  ندرکنتسبآ  يارب  رن  ناویح  ندادهیراع  و  نآ ، مشپ  ریش و  زا  هدافتسا  يارب  دنفسوگ  ندادهیراع  هلأسم 2364 .

، دعب دهدب و  وا  یلو  ای  لیکو و  ای  کلام ، هب  هدرک  هیراع  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2365 .
386 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ًالومعم شبحاص  هک  دربب  ییاج  هب  وا  یلو  ای  لیکو ، ای  لام  بحاص  هزاجا  نودب  رگا  یلو  تسین ، نماض  هدننکهیراع  دوشب ، فلت  زیچ  نآ 
نماض دنک ، فلت  ار  نآ  یسک  ای  دوش  فلت  دعب  ددنبب و  هدرک  تسرد  نآ  يارب  شبحاص  هک  یلبطـصا  رد  ار  بسا  اًلثم  هدربیم ، اجنآ  هب 

. تسا
اذـغ نآ  رد  هک  دـهد  هیراـع  ار  سجن  فرظ  اًـلثم  دـهد ، هیراـع  تسا  یکاـپ  نآ  طرـش  هک  يراـک  يارب  ار  سجن  زیچ  رگا  هلأسم 2366 .

ار نآ  ندوبسجن  تسین  مزال  دهد ، هیراع  ار  سجن  سابل  رگا  اما  دیوگب ، دـنکیم  هیراع  هک  یـسک  هب  ار  نآ  ندوبسجن  دـیاب  دـنروخب ،
. دناوخیم زامن  نآ  اب  هدنریگهیراع  دنادب  دنچ  ره  دیوگب ،
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. دهد هیراع  ای  هراجا  يرگید  هب  دناوتیمن  نآ  بحاص  هزاجا  نودب  هدرک ، هیراع  هک  ار  يزیچ  هلأسم 2367 .
هدرک هیراع  ار  زیچ  نآ  لوا  هک  یـسک  هچنانچ  دهد ، هیراع  يرگید  هب  نآ  بحاص  هزاجا  اب  هدرک  هیراع  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2368 .

. دوشیمن لطاب  یمود  هیراع  دوش ، هناوید  ای  دریمب 
. دهدب هدنهدهیراع  هب  دناوتیمن  و  دناسرب ، شبحاص  هب  ار  نآ  دیاب  تسا ، یبصغ  هدرک  هیراع  هک  ار  یلام  دنادب  رگا  هلأسم 2369 .
دناوتیم کـلام  دورب ، نیب  زا  وا  تسد  رد  دربب و  ياهدافتـسا  نآ  زا  دـنک و  هیراـع  تسا  یبـصغ  دـنادیم  هک  ار  یلاـم  رگا  هلأسم 2370 .

هدـننکهیراع زا  رگا  و  دـنک ، هبلاطم  هدرک  بصغ  ار  لام  هک  یـسک  زا  اـی  وا  زا  هدرب ، هدـننکهیراع  هک  ار  ياهدافتـسا  ضوع  لاـم و  ضوع 
. دیامن هبلاطم  هدنهدهیراع  زا  دهدیم  کلام  هب  هک  ار  يزیچ  دناوتیمن  وا  دریگب ،

وا زا  ار  نآ  ضوـع  لاـم  بحاـص  هچناـنچ  دورب ، نیب  زا  وا  تسد  رد  تسا و  یبـصغ  هدرک  هیراـع  هک  ار  یلاـم  دـنادن  رگا  هلأسم 2371 .
ای دشاب  هرقن  الط و  هدرک  هیراع  هک  ار  يزیچ  رگا  یلو  دیامن ، هبلاطم  هدنهدهیراع  زا  هداد  لام  بحاص  هب  ار  هچنآ  دناوتیم  مه  وا  دریگب ،
زا دهدیم ، لام  بحاص  هب  هک  ار  يزیچ  دناوتیمن  دهدب ، ار  شـضوع  دورب  نیب  زا  زیچ  نآ  رگا  هک  دشاب  هدرک  طرـش  وا  اب  هدـنهدهیراع 

. دیامن هبلاطم  هدنهدهیراع 
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* حاکن ماکحا  * 

ییوشانز جاودزا و  * 

رد ییوشانز  تدـم  هک  تسا  نآ  مئاد  دـقع  مئاد . ریغ  مئاد و  تسا : مسق  ود  رب  نآ  دوشیم و  لـالح  درم  هب  نز  جاودزا ، دـقع  هطـساو  هب 
نآ رد  ییوشاـنز  تدـم  هک  تسا  نآ  مئاد  ریغ  دـقع  و  دـنیوگیم ، همئاد  هجوز  دـننکیم  دـقع  مسق  نیا  هب  هک  ار  ینز  دوـشن و  نیعم  نآ 
دقع مسق  نیا  هب  هک  ار  ینز  و  دـنیامن ، دـقع  رتشیب  ای  لاس  کی  ای  هام  کی  ای  زور  کی  اـی  تعاـس  کـی  تدـم  هب  ار  نز  اًـلثم  دوش ، نیعم 

. دنمانیم هغیص  هعتم و  دننک ،

دقع ماکحا  * 

ار دقع  هغیص  و  تسین ، یفاک  درم  نز و  ندوبیضار  اهنت  و  دوش ، هدناوخ  هغیص  دیاب  مئاد ، ریغ  هچ  مئاد و  هچ  ییوشانز ؛ رد  هلأسم 2372 .
. دناوخب نانآ  فرط  زا  هک  دننکیم  لیکو  ار  يرگید  ای  دنناوخیم ، درم  نز و  دوخ  ای 

. دوش لیکو  يرگید  فرط  زا  دقع  هغیص  ندناوخ  يارب  دناوتیم  مه  نز  دشاب ؛ درم  تسین  مزال  لیکو  هلأسم 2373 .
هب نامگ  و  دنیامن ، هنامرحم  هاگن  رگیدکی  هب  دـنناوتیمن  تسا  هدـناوخ  ار  هغیـص  نانآ  لیکو  هک  دـننکن  نیقی  ات  درم  نز و  هلأسم 2374 .

. تسا یفاک  ماهدناوخ  ار  هغیص  دیوگب  لیکو  رگا  یلو  دنکیمن ، تیافک  تسا  هدناوخ  ار  هغیص  لیکو  هکنیا 
لیکو نآ  دـنکن ، نیعم  ار  زور  هد  يادـتبا  دروآرد و  يدرم  دـقع  هب  ار  وا  هزور  هد  اًلثم  هک  دـنک  لیکو  ار  یـسک  ینز ، رگا  هلأسم 2375 .

، هدرک دصق  ار  ینیعم  تعاس  ای  زور  نز ، هک  دشاب  مولعم  رگا  یلو  دروآرد ، درم  نآ  دقع  هب  هزور  هد  ار  وا  دهاوخب  هک  تقو  ره  دناوتیم 
. دناوخب وا  دصق  قباطم  ار  هغیص  دیاب 

فرط زا  دناوتیم  درم  زین  و  دوش ، لیکو  درم ، نز و  فرط  زا  مئاد  ریغ  ای  مئاد  دقع  هغیـص  ندناوخ  يارب  دناوتیم  رفن  کی  هلأسم 2376 .
مئاد  روط  هب  دوخ  يارب  ار  وا  دوش و  لیکو  نز 
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تـسا نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دروآرد ، وا  دقع  هب  ار  دوخ  هک  دوش  لیکو  درم  فرط  زا  دناوتیم  نز  نینچمه  و  دنک ، دقع  مئاد  ریغ  ای 
. دنناوخب رفن  ود  ار  دقع  هک 

مئاد دقع  ندناوخ  روتسد  * 

: دیوگب نز  لوا  دنناوخب و  درم  نز و  دوخ  ار  مئاد  هغیص  رگا  هلأسم 2377 .
مُوْلعَْملا  ِقاَدِّصلا  یلَع  یسْفَن  َُکتْجَّوَز 

، هدش نیعم  هک  يرهم  هب  مدومن  وت  نز  ار  دوخ 
: دیوگب درم  هلصاف  نودب  نآ ، زا  سپ 

َجیوْزَّتلا  ُْتِلبَق 
ار جاودزا  مدرک  لوبق 

همطاف نز  مسا  دمحا و  درم  مسا  اًلثم  هچنانچ  دناوخب ، ار  دقع  هغیص  نانآ  فرط  زا  هک  دننک  لیکو  ار  يرگید  رگا  و  تسا ، حیحـص  دقع 
: دیوگب نز  لیکو  دشاب و 

، ِمُوْلعَْملا ِقاَدِّصلا  یلَع  َدَمْحا  َکَلِّکَُوم  َۀَمِطاَف  یتَلِّکَُوم  ُتْجَّوَز 
: دیوگب درم  لیکو  هلصاف  نودب  سپ 

ِمُوْلعَْملا  ِقاَدِّصلا  یلَع  َدَمْحا  یلِّکَوُِمل  َجیوْزَّتلا  ُْتِلبَق 
درم دیوگیم ، ُتْجَّوَز »  » نز رگا  اًلثم  دشاب ، قباطم  دیوگیم  نز  هک  یظفل  اب  دیوگیم  درم  هک  یظفل  تسا  نآ  رتهب  و  دـشابیم ، حـیحص 

. دیوگب َجیِوْزَّتلا » ُْتِلبَق   » مه

مئاد ریغ  دقع  ندناوخ  روتسد  * 

نز هچنانچ  دندرک ، نیعم  ار  رهم  تدـم و  هک  نآ  زا  دـعب  دـنناوخب  ار  مئاد  ریغ  دـقع  هغیـص  دـنهاوخب  درم  نز و  دوخ  رگا  هلأسم 2378 .
: دیوگب

ِموْلعَْملا  ِرْهَْملا  یَلَع  ِۀَمُوْلعَْملا  ِةَّدُْملا  یف  یسْفَن  َُکتْجَّوَز 
: دیوگب درم  لیکو  هب  نز  لیکو  لوا ، دننک و  لیکو  ار  يرگید  رگا  و  تسا ، حیحص  ُْتِلبَق » : » دیوگب درم  هلصاف  نودب  دعب 

ِموْلعَْملا  ِرْهَْملا  یَلَع  ِۀَمُوْلعَْملا  ِةَّدُْملا  ِیف  َکَلِّکَُوم  ِیتَلِّکَُوم  ُْتعَّتَم 
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: دیوگب درم  لیکو  هلصاف ، نودب  سپ 
اذَکَه ِیلِّکَوُِمل  ُْتِلبَق 

. دشابیم حیحص 

دقع طیارش  * 

: دراد طرش  دنچ  جاودزا  دقع  هلأسم 2379 .
هک تسا  نآ  طوحا  هکلب  رتهب  دنناوخب  حیحص  یبرع  هب  ار  هغیص  دنناوتن  نز  درم و  دوخ  رگا  و  دوش ، هدناوخ  حیحص  یبرع  هب  هک  نآ  لوا 

دیاب اما  دنناوخب ، یبرع  ریغ  هب  دنناوتیم  مه  ناشدوخ  و  تسین ، مزال  نکل  دننک ، لیکو  دـناوخب  حیحـص  یبرع  هب  دـناوتیم  هک  ار  یـسک 
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. دنامهفب ار  تلبق  تجوز و  ینعم  هک  دنیوگب  یظفل 
هب نز  دـنناوخیم  ار  هغیـص  نز  درم و  دوخ  رگا  ینعی  دنـشاب ، هتـشاد  ءاشنا  دـصق  دـنناوخیم ، ار  هغیـص  هک  نانآ  لیکو  ای  نز  درم و  مود 

لوبق دوخ  يارب  ار  وا  ندوبنز  َجیِوْزَّتلا » ُْتِلبَق   » نتفگ هب  درم  و  دهد ، رارق  وا  نز  ار  دوخ  هک  دـشاب  نیا  شدـصق  یِـسْفَن » َُکتْجَّوَز   » نتفگ
نانآ هک  ینز  درم و  هک  دشاب  نیا  ناشدصق  ُْتِلبَق » َو  خلا »  » ُتْجَّوَز  » نتفگ هب  دـنناوخیم ، ار  هغیـص  نز  لیکو  درم و  لیکو  رگا  و  دـیامن ،

. دنوش رهوش  نز و  دناهدرک  لیکو  ار 
. دشاب هدش  لیکو  يرگید  فرط  زا  ای  دناوخب ، شدوخ  يارب  هچ  دشاب ؛ غلاب  مزال  طایتحا  ربانب  لقاع و  دناوخیم ، ار  هغیص  هک  یسک  موس 

نانآ هب  ای  دنربب  ار  نانآ  مسا  اًلثم  دننک ، نیعم  ار  رهوش  نز و  دـقع ، رد  دـنناوخیم ، ار  هغیـص  نانآ  یلو  ای  رهوش  نز و  لیکو  رگا  مراهچ 
: دیوگب يدرم  هب  رگا  دراد ، رتخد  دنچ  هک  یسک  سپ  دنیامن . هراشا 

یتاََنب  يدْحا  َُکتْجَّوَز 
لطاب دقع  دناهدرکن ، نیعم  ار  رتخد  دـقع ، عقوم  رد  نوچ  مدرک  لوبق  ینعی  ُْتِلبَق » : » دـیوگب وا  و  ار ، منارتخد  زا  یکی  مدومن  وت  نز  ینعی 

. تسا
. تسا حیحص  دقع  تسا ، یضار  ًابلق  دشاب  مولعم  دهد و  نذا  تهارک  اب  ًارهاظ  نز  رگا  یلو  دنشاب ، یضار  جاودزا  هب  درم  نز و  مجنپ -

دقع دنک ، ضوع  ار  نآ  يانعم  هک  دوش  هدناوخ  طلغ  فرح  کی  دقع  رد  رگا  هلأسم 2380 .
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. تسا لطاب 
ره زا  و  دنادب ، هناگادج  ار  دقع  زا  هملک  ره  يانعم  دشاب و  حیحص  شتئارق  رگا  دنادیمن ، ار  یبرع  نابز  روتـسد  هک  یـسک  هلأسم 2381 .

. دناوخب دقع  دناوتیم  دیامن ، دصق  ار  نآ  يانعم  یظفل 
حیحـص دقع  میتسه ؛ یـضار  دقع  نآ  هب  دنیوگب : درم  نز و  ًادعب  و  دننک ، دـقع  نانآ  هزاجا  نودـب  يدرم  يارب  ار  ینز  رگا  هلأسم 2382 .

. تسا
دقع نآ  هب  دنیوگب : دنوش و  یـضار  دقع  ندـناوخ  زا  دـعب  و  دـنیامن ، روبجم  جاودزا  هب  ار  ود  نآ  زا  یکی  ای  درم  نز و  رگا  هلأسم 2383 .

. تسا رتهب  هچ  رگا  دنناوخب ، هرابود  تسین  مزال  دشاب ، هدش  هدناوخ  دصق  اب  دقع  رگا  میتسه ؛ یضار 
و دننک ، باختنا  رـسمه  تسا  هدش  غلاب  یگناوید  لاح  هب  هک  دوخ  هناوید  ای  غلابان  دنزرف  يارب  دنناوتیم  يردپ  دـج  ردـپ و  هلأسم 2384 .

مه هب  ار  نآ  دناوتیمن  هتـشادن ، ياهدسفم  دناهدرک  وا  يارب  هک  یجاودزا  رگا  دـیدرگ ، لقاع  هناوید  ای  دـش  غلاب  لفط  نآ  هک  نآ  زا  دـعب 
. دنزب مه  هب  ار  نآ  دناوتیم  هتشاد ، ياهدسفم  رگا  دنزب و 

، دـنک رهوش  دـهاوخب  رگا  دـهدیم ، صیخـشت  ار  دوخ  تحلـصم  ینعی  تسا ، هدیـشر  هدیـسر و  غوـلب  دـح  هب  هک  يرتـخد  هلأسم 2385 .
. تسین مزال  ردارب  ردام و  هزاجا  دریگب ، هزاجا  دوخ  يردپ  دج  ای  ردپ  زا  دیاب  طایتحا  ربانب  دشاب ، هرکاب  هچنانچ 

، دشابن هرکاب  رتخد  ای  دشاب  جیوزت  هب  تجاح  و  دشابن ، نکمم  نانآ  زا  نتفرگهزاجا  و  دنـشاب ، بیاغ  يردپ  دج  ردـپ و  رگا  هلأسم 2386 .
. تسین مزال  دج  ردپ و  هزاجا 

شیپ نینچمه  و  دهدب ، ار  نز  نآ  جرخ  ندشغلاب  زا  دعب  دیاب  رسپ  دریگب ، نز  دوخ  غلابان  رـسپ  يارب  يردپ  دج  ای  ردپ  رگا  هلأسم 2387 .
. دوش هداد  وا  هقفن  رسپ ، لام  زا  دیاب  هجوز ، نیکمت  و  وا ، زا  عاتمتسا  يارب  رسپ  تیلباق  اب  غولب  زا 

و تسا ، نز  رهم  نویدم  هتـشاد ، یلام  دقع  عقوم  رد  رـسپ  هچنانچ  دریگب ، نز  دوخ  غلابان  رـسپ  يارب  يردپ  دج  ای  ردپ  رگا  هلأسم 2388 .
. دنهدب ار  نز  رهم  دیاب  وا  دج  ای  ردپ  هتشادن ، یلام  دقع  عقوم  رد  رگا 
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دز مه  هب  ار  دقع  دوشیم  اهنآ  هطساو  هب  هک  ییاهبیع  * 

مولعم هک  نآ  طرـش  هب  دنزب ، مه  هب  ار  دقع  دناوتیم  دراد  ار  بیع  تفه  نیا  زا  یکی  نز  هک  دـمهفب  دـقع  زا  دـعب  درم  رگا  هلأسم 2389 .
: تسا هدوب  دقع  زا  شیپ  بیع  هک  دوش 

. یگناوید لوا 
. هروخ ضرم  مود 

«. یسیپ  » صرب ضرم  موس 
. يروک مراهچ 

. ندوب ریگنیمز  مجنپ 
. دشاب هدش  یکی  وا  طیاغ  ضیح و  هار  ای  ضیح  لوب و  هار  ینعی  دشاب ، هدش  اضفا  هک  نآ  مشش -

. دوش یکیدزن  زا  عنام  هک  دشاب  وا  جرف  رد  یناوختسا  ای  تشوگ  هک  نآ  متفه 
ای درادن ، يدرم  تلآ  هک  دمهفب  ای  دوش ، هناوید  دقع  زا  دعب  ای  تسا ، هدوب  هناوید  وا  رهوش  هک  دمهفب  دـقع  زا  دـعب  نز  رگا  هلأسم 2390 .

شیپ ار  وا  ياهمخت  دمهفب  ای  دوش ، ادیپ  یطو  زا  شیپ  دقع و  زا  دعب  بیع  ود  نیا  ای  دیامن ، یکیدزن  یطو و  دـناوتیمن  هک  دراد  یـضرم 
نز دیامن ، یکیدزن  دناوتیمن  درم  هک  یتروص  رد  یلو  دنزب ، مه  هب  ار  دقع  دناوتیم  دنشاب ، هدرک  هبتشم  وا  رب  ار  رما  دناهدیشک و  دقع  زا 

رگید ینز  ای  نز  نآ  اب  تسناوتن  هچنانچ  دهد ، تلهم  درم  هب  لاس  کی  ات  وا  ات  دیامن  عوجر  عرش  مکاح  هب  دیاب  دیامن  خسف  دهاوخب  رگا 
. دنزب مه  هب  ار  دقع  دناوتیم  نآ  زا  سپ  دنک ، یکیدزن 

مه زا  قالط  نودب  دیاب  دنزب ، مه  هب  ار  دقع  دـش  هتفگ  شیپ  هلأسم  ود  رد  هک  ییاهبیع  زا  یکی  هطـساو  هب  نز  ای  درم  رگا  هلأسم 2391 .
. دنوش ادج 

یلو دهدب ، ار  رهم  فصن  دیاب  رهوش  دنزب ، مه  هب  ار  دقع  نز  دـنک ، یکیدزن  یطو و  دـناوتیمن  درم  هک  نآ  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 2392 .
يزیچ دشاب ، هدرکن  یکیدزن  نز  اب  درم  هچنانچ  دنزب ، مه  هب  ار  دقع  نز  ای  درم ، دـش  هتفگ  هک  يرگید  ياهبیع  زا  یکی  هطـساو  هب  رگا 

. دهدب ار  رهم  مامت  دیاب  هدرک ، یکیدزن  رگا  و  تسین ، وا  رب 
392 ص : لئاسملا ، حیضوت 

تسا مارح  نانآ  اب  جاودزا  هک  ینانز  * 

رهاوخ و رتخد  ردارب و  رتخد  هلاخ و  همع و  رتخد و  رهاوخ و  ردام و  لثم  دنتـسه ، مرحم  ناـسنا  اـب  هک  ییاـهنز  اـب  جاودزا  هلأسم 2393 .
. تسا مارح  نز  ردام 

الاب هچ  ره  وا  ردپ  ردام  و  نز ، نآ  ردام  ردام  ردام و  دنکن ، یکیدزن  وا  اب  هچ  رگا  دیامن ، دقع  دوخ  يارب  ار  ینز  یسک  رگا  هلأسم 2394 .
. دنوشیم مرحم  درم  نآ  هب  دنور 

دقع تقو  رد  هچ  دنور ؛ نییاپ  هچ  ره  نز  نآ  يرـسپ  يرتخد و  هون  رتخد و  دـیامن ، یکیدزن  وا  اب  دـنک و  دـقع  ار  ینز  رگا  هلأسم 2395 .
. دنوشیم مرحم  درم  نآ  هب  دنیایب ، ایند  هب  ًادعب  ای  دنشاب 

وا رتـخد  اـب  دـناوتیمن  تسوا  دـقع  رد  نز  نآ  هک  یتـقو  اـت  دـشاب ، هدرکن  یکیدزن  هدرک  دـقع  دوخ  يارب  هک  ینز  اـب  رگا  هلأسم 2396 .
. دنک جاودزا 

هچ ره  ردام ، ردام  هلاخ  همع و  ردام و  هلاخ  همع و  ردپ و  ردپ  هلاخ  همع و  و  ردپ ، هلاخ  همع و  صخـش و  دوخ  هلاخ  همع و  هلأسم 2397 .
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. دنمرحم ناسنا  هب  دنور  الاب 
هب ًادعب  ای  دنشاب ، دقع  عقوم  رد  هچ  دنیآ ؛ نییاپ  هچ  ره  وا  يرتخد  يرسپ و  هون  رسپ و  و  دنور ، الاب  هچ  ره  رهوش  دج  ردپ و  هلأسم 2398 .

. دنتسه مرحم  وا  نز  هب  دنیایب ، ایند 
نآ رهاوخ  اب  دناوتیمن  تسوا  دقع  رد  نز  نآ  هک  یتقو  ات  همئاد  ریغ  ای  دشاب  همئاد  هاوخ  دنک ؛ دقع  دوخ  يارب  ار  ینز  رگا  هلأسم 2399 .

. دیامن جاودزا  نز 
دقع ار  وا  رهاوخ  دناوتیمن  هدـع  نیب  رد  دـهد ، یعجر  قالط  دوشیم  هتفگ  قالط  باتک  رد  هک  یبیترت  هب  ار  دوخ  نز  رگا  هلأسم 2400 .

، دریگب ار  وا  رهاوخ  دیابن  مزال  طایتحا  ربانب  وا  هدع  رد  دشاب ، هدش  مامت  ای  هدیـشخب  ار  وا  تدم  دـشاب و  هدرک  هعتم  ار  ینز  رگا  و  دـیامن ،
. دیامن يراددوخ  وا  رهاوخ  اب  جاودزا  زا  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  دوشیم ، نایب  ًادعب  هک  مه  نئاب  قالط  هدع  رد  هکلب 

دقع ار  نانآ  شنز  هزاجا  نودب  رگا  یلو  دنک ، جاودزا  وا  هدازردارب  هدازرهاوخ و  اب  دوخ  نز  هزاجا  نودب  دـناوتیمن  ناسنا  هلأسم 2401 .
. دیامن دقع  ار  وا  هرابود  هک  تسا  نآ  دکؤم  بحتسم  طایتحا  نکل  درادن ، لاکشا  متسه ؛ یضار  دقع  نآ  هب  دیوگب : نز  ًادعب  و  دیامن ،

393 ص : لئاسملا ، حیضوت 
نانآ دقع  دهدن ، تیاضر  ًادعب  هچنانچ  دـنزن ، یفرح  هدرک و  دـقع  ار  وا  هدازرهاوخ  ای  هدازردارب  شرهوش  دـمهفب  نز  رگا  هلأسم 2402 .

. تسا لطاب 
ربانب و  دـیامن ، جاودزا  وا  اـب  دـناوتیمن  رگید  دـنک ، اـنز  وا  رداـم  اـب  دریگب  ار  دوخ  هلاـخ  رتخد  هک  نآ  زا  شیپ  ناـسنا  رگا  هلأسم 2403 .

. دراد ار  مکح  نیمه  زین  همع  رتخد  بجاو  طایتحا 
طایتحا دیامن ، انز  ناشردام  اب  دـنک  یکیدزن  نانآ  اب  هک  نآ  زا  شیپ  و  دـیامن ، جاودزا  دوخ  هلاخ  رتخد  ای  همع  رتخد  اب  رگا  هلأسم 2404 .

. دوش ادج  ناشیا  زا  هک  تسا  نآ  بجاو 
دقع ار  ینز  رگا  یلو  دـنکن ، جاودزا  وا  رتخد  اب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دـنک ، انز  دوخ  هلاخ  همع و  زا  ریغ  ینز  اب  رگا  هلأسم 2405 .

یکیدزن وا  اب  هک  نآ  زا  شیپ  دقع و  زا  دعب  رگا  اما  و  دوشیمن ، مارح  وا  رب  نز  نآ  دنک  انز  وا  ردام  اب  دعب  و  دنک ، یکیدزن  وا  اب  دـیامن و 
. دریگن ار  وا  مه  رگید  دهد و  قالط  ار  نز  نآ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دیامن ، انز  وا  ردام  اب  دنک ،

یلو دیامن ، جاودزا  باتک  لها  ریغ  هرفاک  نز  اب  دناوتیمن  مه  ناملسم  درم  و  دیآ ، رد  رفاک  دقع  هب  دناوتیمن  ناملـسم  نز  هلأسم 2406 .
رد یلو  تسین ، توق  زا  یلاخ  زین  مئاد  روط  هب  نانآ  جاودزا  زاوج  هکلب  درادـن ، یعنام  يراصن  دوهی و  دـننام  باتک ، لـها  نز  ندرکهعتم 

. دوشن كرت  طایتحا  تروص  نیا  رد  هکلب  دراد ، هدیدش  تهارک  هملسم ، اب  جاودزا  زا  نکمت  تروص 
رد هک  ینز  اب  رگا  و  دوشیم ، مارح  بجاو  طایتحا  ربانب  وا  رب  نز  نآ  دـنک ، انز  تسا  یعجر  قالط  هدـع  رد  هک  ینز  اب  رگا  هلأسم 2407 .

جاودزا وا  اب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچرگا  دیامن ، دقع  ار  وا  دناوتیم  ًادعب  دنک ، انز  تسا  تافو  هدع  ای  نیاب  قالط  ای  هعتم  هدـع 
. دش دهاوخ  هتفگ  قالط  ماکحا  رد  تافو  هدع  هعتم و  هدع  نیاب و  قالط  یعجر و  قالط  يانعم  و  دنکن ،

بحتـسم طایتحا  یلو  دیامن ، دقع  دوخ  يارب  ار  نز  نآ  دناوتیم  ًادـعب  دـنک ، انز  تسین  هدـع  رد  هک  يرهوشیب  نز  اب  رگا  هلأسم 2408 .
. دنک دقع  ار  نز  نآ  دهاوخب  يرگید  رگا  تسا  نینچمه  و  دیامن ؛ دقع  ار  وا  دعب  دنیبب ، ضیح  نز  نآ  ات  دنک  ربص  هک  تسا  نآ 

مامت نز  هدع  هک  دـننادب  نانآ  زا  یکی  ای  نز  درم و  هچنانچ  دـنک ، دـقع  دوخ  يارب  تسا  يرگید  هدـع  رد  هک  ار  ینز  رگا  هلأسم 2409 .
. دشاب هدرکن  یکیدزن  نز  نآ  اب  دقع  زا  دعب  درم  هچ  رگا  دوشیم ، مارح  وا  رب  نز  نآ  تسا ، مارح  هدع  رد  نز  ندرکدقع  دننادب  و  هدشن ،

394 ص : لئاسملا ، حیضوت 
رب نز  نآ  دشاب ، هدرک  یکیدزن  وا  اب  هک  یتروص  رد  هدوب ، هدع  رد  هک  دوش  مولعم  دعب  و  دنک ، دقع  دوخ  يارب  ار  ینز  رگا  هلأسم 2410 .

. تسا مارح  هدع  رد  نز  ندرک  دقع  دناهتسنادیمن  و  تسا ، هدع  رد  نز  هک  دناهتسنادیمن  مادکچیه  هچ  رگا  دوشیم ، مارح  وا 
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ادـج وا  زا  ًاروف  تسا  بجاو  هن ، ای  دـشاب  هدرک  یکیدزن  وا  اب  هچ  دـنک ، جاودزا  وا  اـب  دراد و  رهوش  ینز  دـنادب  ناـسنا  رگا  هلأسم 2411 .
رب نز  نآ  دوش  عقاو  لوخد  رگا  سپ  دنک ، جاودزا  وا  اب  دراد و  رهوش  هک  دنادن  هچنانچ  و  دنکن ، دـقع  دوخ  يارب  ار  وا  مه  ًادـعب  و  دوش ،

. دنک دقع  دوخ  يارب  ار  وا  دناوتیم  ًادعب  یلو  دوش ، ادج  وا  زا  تسا  بجاو  دش ، هجوتم  لوخد  زا  شیپ  رگا  و  دوشیم ، يدبا  مارح  وا 
هب روهشم  رگا  دشاب ، یقاب  دوخ  لمع  رب  دنکن و  هبوت  هچنانچ  و  دوشیمن ، مارح  دوخ  رهوش  رب  دهدب  انز  رگا  رادرهوش  نز  هلأسم 2412 .

. دهدب ار  شرهم  دیاب  یلو  دریگن ، ار  وا  دنکن  هبوت  ات  و  دهد ، قالط  ار  وا  رهوش ، هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  دوش ، ندوبهیناز 
زا دـعب  هچنانچ  هدـش ، مامت  شتدـم  اـی  هدیـشخب ، ار  وا  تدـم  شرهوش  هدوب و  هعتم  هک  ینز  دـناهداد و  قـالط  هک  ار  ینز  هلأسم 2413 .

رهوش هدـع  رد  تیـصعم  ای  تلفغ  هار  زا  ای  هدوب ، مامت  لوا  رهوش  هدـع  مود ، رهوش  دـقع  عقوم  هک  دـنک  کش  دـعب  دـنک و  رهوش  یتدـم 
. دنکن انتعا  دوخ  کش  هب  دیاب  هدرک ،

هک دنک  نامگ  رگا  یلو  تسا ، مارح  هدوب  غلاب  هک  یتروص  رد  هدـننکطاول  رب  هداد ، طاول  هک  يرـسپ  رتخد  رهاوخ و  ردام و  هلأسم 2414 .
. دوشیمن مارح  وا  رب  هن ، ای  هدش  لوخد  هک  دنک  کش  ای  هدش  لوخد 

رب نانآ  دنک ، طاول  صخـش  نآ  اب  هجوز ، هب  لوخد  جاودزا و  زا  دعب  و  دیامن ، جاودزا  یـسک  رتخد  ای  رهاوخ  ای  ردام  اب  رگا  هلأسم 2415 .
. دوشیم مارح  وا  رب  نز  نآ  بجاو  طایتحا  ربانب  دنک ، طاول  لوخد  زا  شیپ  دقع و  زا  دعب  رگا  و  دنوشیمن ، مارح  وا 

هچناـنچ و  تسا ، لـطاب  وا  دـقع  دـیامن ، جاودزا  ینز  اـب  تـسا - جـح  ياـهراک  زا  یکی  هـک  مارحا - لاـح  رد  یـسک  رگا  هلأسم 2416 .
. دنک دقع  دوخ  يارب  ار  نز  نآ  دناوتیمن  رگید  تسا ، مارح  وا  رب  نتفرگنز  هک  هتسنادیم 
جاودزا  تسین  مارحا  لاح  رد  هک  يدرم  اب  تسا  مارحا  لاح  رد  هک  ینز  رگا  هلأسم 2417 .

395 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دنکن جاودزا  درم  نآ  اب  ًادعب  دیاب  تسا ، مارح  مارحا  لاح  رد  ندرکجاودزا  هک  هتسنادیم  نز  رگا  و  تسا ، لطاب  وا  دقع  دنک ،

لالح دوب  هدش  مارح  وا  رب  مارحا  هطساو  هب  هک  شنز  درواین ، اج  هب  تسا  جح  ياهراک  زا  یکی  هک  ار  ءاسن  فاوط  درم  رگا  هلأسم 2418 .
فاوط ًادـعب  رگا  یلو  دوشیمن ، لالح  دوب ، هدـش  مارح  وا  رب  مارحا  هطـساو  هب  هک  شرهوش  دـنکن ، ءاـسن  فاوط  نز  رگا  زین  و  دوشیمن ،

. دنوشیم لالح  رگیدکی  هب  دنهد  ماجنا  ار  ءاسن 
لوخد یکیدزن و  وا  اب  دوش ، مامت  رتخد  لاـس  هن  هک  نآ  زا  شیپ  دـیابن  دـنک ، دـقع  دوخ  يارب  ار  یغلاـبان  رتخد  یـسک  رگا  هلأسم 2419 .

لاس هن  زا  دـعب  وا  اـب  یکیدزن  تمرح  بجوم  هک  تسا  نیا  رهاـظ  درک ، یکیدزن  وا  اـب  دوش  ماـمت  شلاـس  هن  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  و  درک ،
و دـیامن ، يراددوخ  وا  تیاضر  اب  وا  هب  لوخد  زا  دـشاب ، هدومن  اضفا  رگا  ًاصوصخ  رمع  رخآ  اـت  هک  تسا  نیا  طاـیتحا  هچ  رگا  دوشیمن ،

. دهد قالط  ار  وا  الا 
هتفگ قـالط  باـتک  رد  هک  یطیارـش  اـب  رگا  یلو  دوشیم ، مارح  شرهوش  رب  هداد  قـالط  هبترم  هس  ار  وا  شرهوش  هک  ینز  هلأسم 2420 .
يارب ار  وا  هرابود  دناوتیم  لوا  رهوش  وا ، هدع  رادقم  نتـشذگ  مود و  رهوش  قالط  ای  گرم  زا  دعب  دـنک ، جاودزا  يرگید  درم  اب  دوشیم 

. دیامن دقع  دوخ 

مئاد دقع  ماکحا  * 

دهاوخیم وا  هک  یتذـل  ره  يارب  ار  دوخ  دـیاب  و  دور ، نوریب  هناـخ  زا  رهوش  هزاـجا  نودـب  دـیابن  هدـش ، مئاد  دـقع  هک  ینز  هلأسم 2421 .
لزنم سابل و  اذغ و  هیهت  دنک ، تعاطا  رهوش  زا  اهنیا  رد  رگا  و  دنکن ، يریگولج  وا  ندرکیکیدزن  زا  یعرش  رذع  نودب  و  دیامن ، میلست 

. تسا نز  نویدم  دشاب  هتشادن  ای  دشاب  هتشاد  ییاناوت  هچ  دنکن ؛ هیهت  رگا  و  تسا ، بجاو  رهوش  رب  وا 
لزنم و سابل و  اذـغ و  قح  و  تسا ، راکهانگ  دـنکن ، ار  رهوش  تعاطا  دـش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  ییاـهراک  رد  نز  رگا  هلأسم 2422 .
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. دوریمن نیب  زا  وا  رهم  یلو  درادن ، یباوخمه 
. دنک روبجم  هناخ  تمدخ  هب  ار  دوخ  نز  درادن  قح  درم  هلأسم 2423 .

دیاب دربب ، رفـس  ار  نز  هک  دـشاب  لیام  رهوش  رگا  یلو  تسین ، رهوش  اب  دـشاب  نطو  جراـخم  زا  رتشیب  رگا  نز  رفـس  جراـخم  هلأسم 2424 .
. دهدب ار  وا  رفس  جرخ 

396 ص : لئاسملا ، حیضوت 
زا هزاجا  نودـب  ار  دوخ  جرخ  دـناوتیم  تسا  نکمم  رگا  دـهدیمن ، ار  وا  جرخ  رهوش  دـنکیم و  تعاطا  رهوش  زا  هک  ینز  هلأسم 2425 .

، دنک شاعم  هیهت  رهوش  تعاطا  اب  دناوتیمن  رگا  دنک ، هیهت  ار  دوخ  شاعم  هک  دـشاب  راچان  هچنانچ  تسین ، نکمم  رگا  و  درادرب ، وا  لام 
. دریگب نذا  مه  عرش  مکاح  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  یلو  تسین ، بجاو  وا  رب  رهوش  زا  تعاطا  تسا ، شاعم  هیهت  لوغشم  هک  یعقوم  رد 

بـش راهچ  ره  زین  نارگید  دزن  دـیاب  دـنامب ، بش  کی  اهنآ  زا  یکی  دزن  دـشاب و  هتـشاد  یمئاد  نز  کـی  زا  شیب  درم  رگا  هلأسم 2426 .
. تسا روطنیمه  طایتحا  ربانب  زین  دشاب  هتشاد  نز  کی  رگا  هکلب  دنامب ، بش  کی 

تدـم نیا  زا  شیب  طاـیتحا  رباـنب  هکلب  دـنک ، كرت  ار  دوخ  ناوـج  لاـیع  اـب  یکیدزن  هاـم  راـهچ  زا  شیب  دـناوتیمن  رهوـش  هلأسم 2427 .
. دنکن كرت  زین  ار  دوخ  ریپ  لایع  اب  یکیدزن 

رهم قباطم  ار  وا  رهم  دیاب  دنک ، یکیدزن  نز  اب  درم  هچنانچ  و  تسا ، حیحـص  دقع  دننکن ، نیعم  ار  رهم  مئاد ، دـقع  رد  رگا  هلأسم 2428 .
. دهدب دنتسه  وا  لثم  هک  ینانز 

ندرکیکیدزن زا  رهم  نتفرگ  زا  شیپ  دناوتیم  نز  دنشاب ، هدرکن  نیعم  یتدم  رهم ، نداد  يارب  مئاد  دقع  ندناوخ  عقوم  رگا  هلأسم 2429 .
یـضار یکیدزن  هب  رهم  نتفرگ  زا  شیپ  رگا  یلو  دشاب ، هتـشادن  هچ  دشاب و  هتـشاد  ار  رهم  نداد  ییاناوت  رهوش  هچ  دنک ؛ يریگولج  رهوش 

. دیامن يریگولج  رهوش  یکیدزن  زا  یعرش  رذع  نودب  دناوتیمن  رگید  دنک ، یکیدزن  وا  اب  رهوش  و  دوش ،

مئاد ریغ  دقع  ای  هعتم  * 

. تسا حیحص  دشابن  مه  ندربتذل  يارب  هچ  رگا  نز  ندرکهعتم  هلأسم 2430 .
نیا زا  شیب  طایتحا  ربانب  و  دنکن ، كرت  دـشاب  ناوج  رگا  ار  دوخ  هعتم  اب  یکیدزن  هام  راهچ  زا  شیب  رهوش  هک  تسا  بجاو  هلأسم 2431 .

. دنکن كرت  زین  ار  دوخ  ریپ  هعتم  اب  یکیدزن  تدم ،
طقف رهوش  و  تسا ، حیحص  وا  طرش  دقع و  دنکن ، یکیدزن  وا  اب  رهوش  هک  دنک  طرـش  دقع  رد  رگا  دوشیم ، هعتم  هک  ینز  هلأسم 2432 .

. دیامن یکیدزن  وا  اب  دناوتیم  رهوش  دوش ، یضار  یکیدزن  هب  ًادعب  رگا  یلو  دربب ، وا  زا  رگید  ياهتذل  دناوتیم 
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. درادن یجرخ  قح  دوش  نتسبآ  هچ  رگا  هدش ، هعتم  هک  ینز  هلأسم 2433 .
. دربیمن ثرا  وا  زا  مه  رهوش  و  دربیمن ، ثرا  رهوش  زا  و  درادن ، یباوخمه  قح  هدش ، هعتم  هک  ینز  هلأسم 2434 .

هب یقح  هتسنادیمن ، هک  نآ  يارب  و  تسا ، حیحص  وا  دقع  درادن  یباوخمه  یجرخ و  قح  هک  دنادن  رگا  هدش  هعتم  هک  ینز  هلأسم 2435 .
. دنکیمن ادیپ  رهوش 

نیب زا  رهوش  قح  نتفرنوریب ، هطـساو  هب  رگا  یلو  دورب ، نوریب  هناـخ  زا  رهوـش  هزاـجا  نودـب  دـناوتیم  هدـش  هعتم  هک  ینز  هلأسم 2436 .
. تسا مارح  وا  نتفرنوریب  دوریم ،

دوخ مئاد  دقع  هب  ار  وا  درم  هچنانچ  دیامن ، هعتم  دوخ  يارب  ار  وا  نیعم  غلبم  تدم و  هب  هک  دـنک ، لیکو  ار  يدرم  ینز  رگا  هلأسم 2437 .
حیحص و دقع  متـسه ؛ یـضار  دیوگب : رگا  دیمهف ، نز  نآ  هک  یتقو  دنک ، هعتم  ار  وا  هدش  نیعم  هک  یغلبم  ای  تدم  زا  ریغ  هب  ای  دروآ ، رد 
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. تسا لطاب  هن  رگ 
و تسا ، یفاک  دروآرد  دوخ  غلابان  رـسپ  دقع  هب  ار  ینز  تعاس  ود  ای  تعاس  کی  ندشمرحم ، يارب  يردپ  دج  ای  ردـپ  رگا  هلأسم 2438 .

. دشاب هتشادن  هدسفم  رتخد  يارب  دقع  نآ  دیاب  یلو  دروآ ، رد  یسک  دقع  هب  ندشمرحم ، يارب  ار  دوخ  غلابان  رتخد  دناوتیم  زین 
دقع هب  ندشمرحم  يارب  هدرم ، ای  تسا  هدنز  دنادیمن  تسا و  يرگید  لحم  رد  هک  ار  دوخ  لفط  يردـپ ، دـج  ای  ردـپ  رگا  هلأسم 2439 .
دقع هدوبن ، هدنز  رتخد  نآ  دقع ، عقوم  رد  هک  دوش  مولعم  ًادـعب  هچنانچ  و  دوشیم ، لصاح  ندوبمرحم  رهاظ ، بسح  رب  دروآ ، رد  یـسک 

. دنمرحمان دندوب  هدش  مرحم  ًارهاظ  دقع  هطساو  هب  هک  یناسک  و  تسا ، لطاب 
رگا و  دهدب ، وا  هب  هتـشاذگ  رارق  هک  ار  يزیچ  مامت  دیاب  هدرک ، یکیدزن  وا  اب  هچنانچ  دـشخبب ، ار  نز  هعتم  تدـم  درم  رگا  هلأسم 2440 .

. دهدب ار  نآ  فصن  دیاب  هدرکن ، یکیدزن 
. دروآ رد  دوخ  مئاد  دقع  هب  هدشن ، مامت  شاهدع  زونه  هدوب و  وا  هعتم  هک  ار  ینز  دناوتیم  درم  هلأسم 2441 .
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ندرکهاگن ماکحا  * 

ًاتداع وا  هب  ندرکهاگن  و  دمهفیم ، ار  دـب  بوخ و  یلو  هدـشن ، مامت  شلاس  هن  هک  يرتخد  مرحمان و  نز  ندـب  هب  ندرکهاگن  هلأسم 2442 .
ندرکهاگن و  تسا ، مارح  نآ  نودب  هچ  تذل و  دصق  اب  هچ  نانآ ؛ يوم  هب  ندرکهاگن  نینچمه  و  دراد ، توهـش  کیرحت  جـییهت و  ناکما 

نز ندرکهاگن  زین  و  تسا ، مزال  كرت  طایتحا  ربانب  مه  تذل  دصق  نودب  و  تسا ، مارح  دشاب  تذل  دصق  هب  رگا  نانآ  تسد  تروص و  هب 
. دشابیم مارح  مرحمان  درم  ندب  هب 

، دتفیب مارح  هب  هک  دسرتن  هک  یتروص  رد  ناشندب  زا  ییاهاج  رافک و  نانز  تسد  تروص و  هب  تذل  دصق  نودب  ناسنا  رگا  هلأسم 2443 .
. درادن لاکشا 

یلو هدشن ، غلاب  هک  مه  يرـسپ  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  هکلب  دناشوپب ، مرحمان  درم  زا  ار  دوخ  يوم  ندـب و  دـیاب  نز  هلأسم 2444 .
. دناشوپب ار  دوخ  يوم  ندب و  دشاب ، نکمم  ًاتداع  وا  توهش  جییهت  کیرحت و  ندرکهاگن  زا  و  دمهفیم ، ار  دب  بوخ و 

هـشیش تشپ  زا  هچ  رگا  تسا ، مارح  دمهفیم  ار  دـب  بوخ و  هک  يزیمم  هچب  تروع  هب  یتح  يرگید  تروع  هب  ندرکهاگن  هلأسم 2445 .
. دننک هاگن  رگیدکی  ندب  مامت  هب  دنناوتیم  رهوش  نز و  یلو  دشاب ، اهنیا  دننام  فاص و  بآ  ای  هنیآ  رد  ای 

هاگن رگیدکی  ندب  مامت  هب  تروع  زا  ریغ  دنناوتیم  دنـشاب ، هتـشادن  تذـل  دـصق  رگا  دـنمرحم ، رگیدـکی  اب  هک  ینز  درم و  هلأسم 2446 .
. دننکن هاگن  اهوناز  فان و  نیب  ام  هب  هک  تسا  نیا  طایتحا  هچ  رگا  دننک 

. تسا مارح  تذل  دصق  اب  رگید  نز  ندب  هب  مه  نز  ندرکهاگن  و  دنک ، هاگن  رگید  درم  ندب  هب  تذل  دصق  اب  دیابن  درم  هلأسم 2447 .
هک يدراوـم  رد  ًاـصوصخ  وا  سکع  هـب  دـیابن  دسانـشب ، ار  یمرحماـن  نز  رگا  و  دزادـنیب ، ار  مرحماـن  نز  سکع  دـیابن  درم  هلأسم 2448 .

. دنک هاگن  دشاب  داسف  کته و  ضرعم 
دیاب دـشکب ، بآ  ار  وا  تروع  ای  دـنک ، هیقنت  ار  دوخ  رهوش  زا  ریغ  يدرم  ای  رگید ، نز  دـهاوخب  نز  يراـچان  لاـح  رد  رگا  هلأسم 2449 .
ینز ای  رگید ، درم  يراچان  لاح  رد  دهاوخب  درم  رگا  تسا  نینچمه  و  دسرن ، نز  ای  درم  نآ  تروع  هب  وا  تسد  هک  دنک  تسد  رد  يزیچ 

نز  ریغ 
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. دشکب بآ  ار  وا  تروع  ای  دنک ، هیقنت  ار  دوخ 
اب رگا  یلو  درادـن ، لاکـشا  دـنزب  وا  ندـب  هب  تسد  و  دـنک ، هاگن  ار  وا  هک  دـشاب  راـچان  مرحماـن  نز  هجلاـعم  يارب  درم  رگا  هلأسم 2450 .
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. دنک هاگن  ار  وا  دیابن  دنک  هجلاعم  دناوتب  ندزتسد  اب  رگا  و  دنزب ، وا  ندب  هب  تسد  دیابن  دنک ، هجلاعم  دناوتب  ندرکهاگن 
. درادن لاکشا  دنک ، هاگن  وا  تروع  هب  هک  دوش  راچان  یسک  هجلاعم  يارب  ناسنا  رگا  هلأسم 2451 .

ییوشانز هقرفتم  لئاسم  * 

. دریگب نز  تسا  بجاو  دتفایم ، مارح  هب  نز  نتشادن  هطساو  هب  هک  یسک  هلأسم 2452 .
توافت تبـسن  هب  دناوتیم  هدوبن ، هرکاب  هک  دوش  مولعم  دقع  زا  دعب  و  دشاب ، هرکاب  نز  هک  دـنک  طرـش  دـقع  رد  رهوش  رگا  هلأسم 2453 .

. دهد قالط  ار  وا  دوش ، ادج  وا  زا  دهاوخیم  رگا  طایتحا  ربانب  و  دیامن ، مک  رهم  زا  هرکاب  ریغ  هرکاب و  رهم 
هب هچ  تسا ؛ مارح  دوش  دراو  دناوتیمن  مه  يرگید  و  تسین ، اجنآ  رد  یـسک  هک  یتولخ  لحم  رد  مرحمان  نز  درم و  ندوب  هلأسم 2454 .
هک دشاب  يروط  رگا  یلو  تسین ، حیحـص  اجنآ  رد  مه  ناشزامن  و  رادیب ، ای  دنـشاب  باوخ  رگید ، تبحـص  هب  ای  دنـشاب  لوغـشم  ادخ  رکذ 

. درادن لاکشا  دشاب ، اجنآ  رد  دمهفیم  ار  دب  بوخ و  هک  ياهچب  ای  دوش ، دراو  دناوتب  رگید  یسک 
. دهدب دیاب  مه  ار  رهم  تسا و  حیحص  دقع  دهدن ، ار  نآ  هک  دشاب  نیا  شدصق  و  دنک ، نیعم  دقع  رد  ار  نز  رهم  درم  رگا  هلأسم 2455 .

، دننادیم مالـسا  نید  ءزج  ناناملـسم  هک  ار  یمکح  ینعی  نید ، يرورـض  مکح  ای  دوش ، ربمغیپ  ای  ادخ  رکنم  هک  یناملـسم  هلأسم 2456 .
. دوشیم دترم  تسا  نید  يرورض  مکح  نآ  دنادب  هک  یتروص  رد  دنک ، راکنا  ار  هزور  زامن و  ندوببجاو  اًلثم 

لطاـب وا  دـقع  دوش ، دـترم  دـش  هتفگ  شیپ  هلأـسم  رد  هک  يروط  هب  دـنک ، یکیدزن  وا  اـب  شرهوش  هک  نآ  زا  شیپ  نز  رگا  هلأسم 2457 .
تـسین هدیـس  رگا  و  لاس ، تصـش  تسا  هدیـس  رگا  ینعی  دـشاب ، هسئای  یلو  دوش ، دـترم  یکیدزن  زا  دـعب  رگا  تسا  نینچمه  و  ددرگیم ،

هتفگ  قالط  ماکحا  رد  هک  يروتسد  هب  دیاب  دشابن ، هسئای  رگا  اما  دشاب ، هدش  مامت  وا  لاس  هاجنپ 
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. تسا لطاب  دقع  دنامب ، دترم  هّدع  رخآ  ات  رگا  و  یقاب ، دقع  دوش ، ناملسم  هدع  نیب  رد  رگا  سپ  دراد . هگن  هدع  دش  دهاوخ 
قالط ماـکحا  رد  هک  يرادـقم  هب  دـیاب  نز  نآ  و  دوشیم ، مارح  وا  رب  شنز  دوش ، دـترم  رگا  تسا  هدازناملـسم  هک  يدرم  هلأسم 2458 .

. دنیوگیم يرطف  دترم  یصخش  نینچ  هب  حالطصا  رد  و  دراد ، هگن  تافو  هّدع  دوشیم  هتفگ 
شنز ای  و  دوش ، دترم  شلایع  اب  یکیدزن  زا  شیپ  رگا  هدش ، ناملـسم  هدمآ و  ایند  هب  ناملـسم  ریغ  ردام  ردپ و  زا  هک  يدرم  هلأسم 2459 .

هب نز  نآ  دیاب  دننیبیم ، ضیح  هک  دشاب  ینانز  نس  رد  وا  نز  و  دوش ، دترم  یکیدزن  زا  دـعب  رگا  و  ددرگیم ، لطاب  وا  دـقع  دـشاب ، هسئای 
دقع دوش ، ناملـسم  وا  رهوش  هّدـع ، ندـشمامت  زا  شیپ  رگا  سپ  درادـهگن . هّدـع  دوشیم  هتفگ  قالط  ماکحا  رد  هک  قالط  هّدـع  رادـقم 

. دنیوگیم یلم  دترم  یصخش  نینچ  هب  حالطصا  رد  و  تسا ، لطاب  هن  رگ  و  یقاب ،
نودـب رهـش  نآ  زا  ار  نز  دـیابن  دـنک ، لوبق  مه  درم  دربن و  نوریب  يرهـش  زا  ار  وا  هک  دـنک  طرـش  درم  اـب  دـقع  رد  نز  رگا  هلأسم 2460 .

. دربب نوریب  وا  تیاضر 
دقع تسین  نز  نآ  زا  هک  دوخ  رسپ  يارب  ار  رتخد  نآ  دناوتیم  ناسنا  دشاب ، هتشاد  يرتخد  شقباس  رهوش  زا  ناسنا  نز  رگا  هلأسم 2461 .

. دیامن جاودزا  رتخد  نآ  ردام  اب  دناوتیم  دنک ، دقع  دوخ  رسپ  يارب  ار  يرتخد  رگا  زین  و  دنک ،
يارب دنشاب ، ناملسم  نانآ  ود  ره  ای  هدرک ، انز  وا  اب  هک  يدرم  ای  نز ، نآ  دوخ  هک  یتروص  رد  دوش ، نتسبآ  انز  زا  ینز  رگا  هلأسم 2462 .

. دنک طقس  ار  هچب  تسین  زیاج  نز  نآ 
ادیپ نانآ  زا  هچب  دنک و  دقع  ار  وا  دعب  هچنانچ  دنک ، انز  تسین  مه  یـسک  هّدـع  رد  و  درادـن ، رهوش  هک  ینز  اب  یـسک  رگا  هلأسم 2463 .

. تسا هدازلالح  هچب  نآ  مارح ، ای  تسا  لالح  هفطن  زا  دننادن  هک  یتروص  رد  دوش ،
دنادن و مه  نز  هچنانچ  دنک ، جاودزا  وا  اب  تسا و  مارح  هّدع  رد  دـقع  هک  دـنادن  ای  تسا  هّدـع  رد  نز  هک  دـنادن  درم  رگا  هلأسم 2464 .
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هک هتـسنادیم  تسا و  هّدع  رد  هک  هتـسنادیم  نز  رگا  یلو  دشابیم ، ود  ره  دـنزرف  ًاعرـش  تسا و  هدازلالح  دـیآ ، ایند  هب  نانآ  زا  ياهچب 
. دنشابیم مارح  رگیدکی  هب  و  تسا ، لطاب  نانآ  دقع  تروص ، ود  ره  رد  و  تسا ، ردپ  دنزرف  هچب ، ًاعرش  تسا ، مارح  هّدع  رد  دقع 

401 ص : لئاسملا ، حیضوت 
لوبق وا  فرح  متـسین  هّدـع  رد  اـی  مرادـن  رهوش  دـیوگب  رگا  یلو  درک ، لوـبق  ار  وا  فرح  دـیابن  ماهسئاـی ؛ دـیوگب : نز  رگا  هلأسم 2465 .

. دوشیم
ًاعرش هچنانچ  متشادن ؛ دیوگب : نز  و  هتشاد ، رهوش  نز  نآ  هک  دیوگب  یسک  درک ، جاودزا  ینز  اب  ناسنا  هک  نآ  زا  دعب  رگا  هلأسم 2466 .

. درک لوبق  ار  نز  فرح  دیاب  هتشاد ، رهوش  نز  هک  دوشن  تباث 
. دنک ادج  شردام  زا  ار  وا  دناوتیمن  ردپ  هدشن ، مامت  رتخد  لاس  تفه  ات  هلأسم 2467 .

: دندومرف مالسلاهیلع  قداص  ترضح  دننک . هلجع  هدش  فلکم  ینعی  تسا ، هغلاب  هک  يرتخد  نداد  رهوش  رد  تسا  بحتسم  هلأسم 2468 .
. دنیبن ضیح  وا  هناخ  رد  شرتخد  هک  تسا  نآ  درم  ياهتداعس  زا  یکی 

يرگید نز  اـب  مـه  رهوـش  و  دریگن ، ار  رهم  نز  دـیاب  دریگن ، يرگید  نز  هـک  دـنک  حلـص  رهوـش  هـب  ار  دوـخ  رهم  نز ، رگا  هلأسم 2469 .
. دنکن جاودزا 

. تسا هدازلالح  هچب ، نآ  دنک ، ادیپ  ياهچب  دریگب و  نز  رگا  هدمآ ، ایند  هب  انز  زا  هک  یسک  هلأسم 2470 .
هب نانآ  زا  ياهچب  رگا  یلو  هدرک ، تیصعم  دنک  یکیدزن  وا  اب  شنز  ضیح  لاح  رد  ای  ناضمر ، هام  هزور  رد  رهوش  هاگ  ره  هلأسم 2471 .

. تسا هدازلالح  دیآ ، ایند 
رهوش دش ، دهاوخ  هتفگ  قالط  ماکحا  رد  نآ  رادقم  هک  تافو  هّدع  زا  دعب  رگا  هدرم ، رفس  رد  شرهوش  دراد  نیقی  هک  ینز  هلأسم 2472 .
هدرک یکیدزن  وا  اب  مود  رهوش  رگا  یلو  تسا ، لـالح  لوا  رهوش  هب  دوش و  ادـج  مود  رهوش  زا  دـیاب  ددرگرب ، رفـس  زا  لوا  رهوش  دـنک و 
ربانب نآ  توافت  رد  دراد ، توافت  لثملا  رهم  اب  وا  یمـسملا  رهم  رگا  و  دهدب ، ار  وا  رهم  دیاب  مود  رهوش  و  درادهگن ، هّدع  دـیاب  نز  دـشاب ،

. درادن هّدع  جرخ  یلو  دنیامن ، هحلاصم  مه  اب  طایتحا 

نداد ریش  ماکحا  * 

هراشا

: دوشیم مرحم  هّدع  نیا  هب  هچب  نآ  دهد ، ریش  دش  دهاوخ  هتفگ  هلأسم 2483  رد  هک  یطیارش  اب  ار  ياهچب  ینز  رگا  هلأسم 2473 .
. دنیوگیم یعاضر  ردام  ار  وا  نز و  دوخ  لوا 

402 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دنیوگیم یعاضر  ردپ  ار  وا  تسوا و  لام  ریش  هک  نز  رهوش  مود 

. دنشاب وا  یعاضر  ردام  ردپ و  هچ  رگا  دنور ، الاب  هچ  ره  نز  نآ  ردام  ردپ و  موس 
. دنیآیم ایند  هب  ای  دناهدمآ ، ایند  هب  نز  نآ  زا  هک  ییاههچب  مراهچ 

. دنشاب هداد  ریش  ار  اههچب  نآ  وا  دالوا  ای  هدمآ ، ایند  هب  وا  دالوا  زا  هچ  دنور ؛ نییاپ  هچ  ره  نز  نآ  دالوا  ياههچب  مجنپ 
. دنشاب یعاضر  هچ  رگا  نز  نآ  ردارب  رهاوخ و  مشش 

. دنشاب یعاضر  هچ  رگا  نز  نآ  همع  ومع و  متفه 
. دنشاب یعاضر  هچ  رگا  نز  نآ  هلاخ  ییاد و  متشه 
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. دنشاب وا  یعاضر  دالوا  هچ  رگا  دنور ، نییاپ  هچ  ره  تسا ، رهوش  نآ  لام  ریش  هک  نز  نآ  رهوش  دالوا  مهن 
. دنور الاب  هچ  ره  تسا ، رهوش  نآ  لام  ریش  هک  نز  نآ  رهوش  ردام  ردپ و  مهد 

. دنشاب وا  یعاضر  ردارب  رهاوخ و  هچ  رگا  تسوا  لام  ریش  هک  يرهوش  ردارب  رهاوخ و  مهدزای -
هک مه  يرگید  دارفا  زین  و  دنـشاب ، یعاضر  هچ  رگا  دـنور ، الاب  هچ  ره  تسوا  لام  ریـش  هک  يرهوش  هلاخ  ییاد و  همع و  ومع و  مهدزاود 

. دنوشیم مرحم  ندادریش  هطساو  هب  دوشیم ، هتفگ  دعب  لئاسم  رد 
نآ زا  هک  ینارتخد  اب  دناوتیمن  هچب  نآ  ردپ  دهد ، ریـش  دوشیم  هتفگ  هلأسم 2483  رد  هک  یطیارـش  اب  ار  ياهچب  ینز  رگا  هلأسم 2474 .
دوخ يارب  دنشاب  وا  یعاضر  نارتخد  هچ  رگا  تسا ، وا  لام  ریـش  هک  ار  يرهوش  نارتخد  دناوتیمن  زین  و  دنک ، جاودزا  دناهدمآ  ایند  هب  نز 
هاگن و  دنکن ، جاودزا  نانآ  اب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  هچرگا  دنک  جاودزا  نز  نآ  یعاضر  نارتخد  اب  تسا  زیاج  یلو  دیامن ، دقع 

. دیامنن نانآ  هب  مه  هنامرحم 
هب تسا  ریـش  بحاـص  هک  نز  نآ  رهوش  دـهد ، ریـش  دوـشیم  هتفگ  هلأـسم 2483  رد  هک  یطیارـش  اـب  ار  ياهـچب  ینز  رگا  هلأسم 2475 .

ردارب رهاوخ و  هب  رهوش  ناشیوخ  زین  و  دـیامنن ، جاودزا  نانآ  اب  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دوشیمن ، مرحم  هچب  نآ  ياـهرهاوخ 
. دوشیمن مرحم  هچب  نآ 

هک ياهچب  رهاوخ  ردارب و  هب  نز  نآ  ناـشیوخ  زین  و  دوشیمن ، مرحم  هچب  نآ  ياـهردارب  هب  دـهد ، ریـش  ار  ياهچب  ینز  رگا  هلأسم 2476 .
. دنوشیمن مرحم  هدروخ  ریش 

403 ص : لئاسملا ، حیضوت 
ار رتخد  نآ  دـناوتیمن  رگید  دـیامن ، یکیدزن  نز  نآ  اب  و  دـنک ، جاودزا  هداد  لماک  ریـش  ار  يرتخد  هک  ینز  اب  ناـسنا  رگا  هلأسم 2477 .

. دنک دقع  دوخ  يارب 
. دیامن جاودزا  هداد  لماک  ریش  ار  رتخد  نآ  هک  ینز  اب  دناوتیمن  رگید  دنک ، جاودزا  يرتخد  اب  ناسنا  رگا  هلأسم 2478 .

زا ناسنا ، ردپ  نز  رگا  زین  و  دنک ، جاودزا  هداد  لماک  ریـش  ار  وا  ناسنا  گرزب  ردام  ای  ردام ، هک  يرتخد  اب  دناوتیمن  ناسنا  هلأسم 2479 .
، دنک دقع  دوخ  يارب  ار  يراوخریش  رتخد  هچنانچ  و  دیامن ، جاودزا  رتخد  نآ  اب  دناوتیمن  ناسنا  دشاب ، هداد  ریـش  ار  يرتخد  وا  ردپ  ریش 

. دوشیم لطاب  دقع  دهد ، ریش  ار  رتخد  نآ  وا  ردپ  نز  ای  گرزب ، ردام  ای  ردام ، دعب 
رگا تسا  نینچمه  و  درک ، جاودزا  دوشیمن  هداد ، لماک  ریش  ار  وا  ردارب ، ریـش  زا  ناسنا  ردارب  نز  ای  رهاوخ ، هک  يرتخد  اب  هلأسم 2480 .

. دشاب هداد  ریش  ار  رتخد  نآ  ناسنا ، ردارب  هون  ای  رهاوخ ، هون  ای  هدازردارب ، ای  هدازرهاوخ ،
رهوش هک  ار  ياهچب  رگا  تسا  نینچمه  و  دوشیم ، مارح  دوخ  رهوش  هب  رتخد  نآ  دـهد ، ریـش  ار  دوخ  رتـخد  هچب  ینز ، رگا  هلأسم 2481 .

دوخ رهوش  رب  تسا  راوخ  ریش  لفط  نآ  ردام  هک  شرسپ  نز  دهد ، ریش  ار  دوخ  رـسپ  هچب  رگا  یلو  دهد ، ریـش  دراد  رگید  نز  زا  شرتخد 
. دوشیمن مارح 

زا هچب  هچ  دوشیم ؛ مارح  دوخ  رهوش  هب  رتخد  نآ  دهد  ریـش  ردپ  نآ  ریـش  زا  ار  رتخد  نآ  رهوش  هچب  يرتخد ، ردپ  نز  رگا  هلأسم 2482 .
. دشاب وا  رهوش  رگید  نز  زا  ای  رتخد  نامه 

تسا ندشمرحم  تلع  هک  ینداد  ریش  طیارش 

: دراد طرش  تشه  تسا  ندشمرحم  تلع  هک  ینداد  ریش  هلأسم 2483 .
. درادن هدیاف  دروخب  ریش  تسا  هدرم  هک  ینز  ناتسپ  زا  رگا  سپ  دروخب . ار  هدنز  نز  ریش  هچب ، لوا 

یـسک هب  هچب  ریـش ، نآ  هطـساو  هب  دنهدب ، رگید  هچب  هب  هدمآ  ایند  هب  انز  زا  هک  ار  ياهچب  ریـش  رگا  سپ  دشابن . مارح  زا  نز  نآ  ریـش  مود 
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. دوشیمن مرحم 
. درادن هجیتن  دنزیرب  وا  يولگ  رد  ار  ریش  رگا  سپ  دکمب . ناتسپ  زا  ار  ریش  هچب  موس 

. دشابن طولخم  يرگید  زیچ  اب  دشاب و  صلاخ  ریش ، مراهچ 
404 ص : لئاسملا ، حیضوت 

، ندییاز عقوم  ات  دوش و  نتـسبآ  وا  زا  دنک و  يرگید  رهوش  دـعب  دـنهد ، قالط  ار  یهدریـش  نز  رگا  سپ  دـشاب . رهوش  کی  زا  ریـش  مجنپ 
رهوش ریش  زا  ندییاز  زا  دعب  هعفد  تفه  لوا و  رهوش  ریش  زا  ندییاز  زا  شیپ  هعفد  تشه  اًلثم  و  دشاب ، یقاب  هتشاد  لوا  رهوش  زا  هک  يریش 

. دوشیمن مرحم  یسک  هب  هچب  نآ  دهدب ، ياهچب  هب  مود 
مرحم هچب  نآ  هب  ندروخریـش  هطـساو  هب  هک  یناسک  بجاو  طایتحا  ربانب  دـنک ، یق  رگا  و  دـنکن ، یق  ار  ریـش  ضرم  هطـساو  هب  هچب  مشش 

. دنیامنن وا  اب  مه  هنامرحم  هاگن  دننکن و  جاودزا  وا  اب  دیاب  دنوشیم ،
: دنیوگب هک  دنهدب  وا  هب  ریش  يرادقم  ای  دروخب ، ریس  ریش  دوشیم  هتفگ  دعب  هلأسم  رد  هک  يروط  هب  زورهنابش  کی  ای  هبترم ، هدزناپ  متفه 

تسا نآ  بحتسم  طایتحا  دنهد ، ریش  وا  هب  مه  هبترم  هد  رگا  هکلب  تسا ؛ هدییور  شندب  رد  تشوگ  هدش و  مکحم  شناوختسا  ریش  نآ  زا 
. دننکن جاودزا  وا  اب  دنوشیم ، مرحم  وا  اب  ندروخ  ریش  هطساو  هب  هک  یناسک 

زا شیپ  اًلثم  رگا  هکلب  دوشیمن ، مرحم  یـسک  هب  دنهد  ریـش  ار  وا  لاس ، ود  ندشمامت  زا  دعب  رگا  و  دشاب ، هدشن  مامت  هچب  لاس  ود  متـشه 
نز ندـییاز  عقوم  زا  هچنانچ  یلو  دوشیمن ، مرحم  یـسک  هب  دروخب  ریـش  هبترم  کـی  نآ ، زا  دـعب  هبترم و  هدراـهچ  لاـس ، ود  ندـشمامت 
مزال طایتحا  ربانب  دـش  هتفگ  هک  یناسک  هب  هچب  نآ  دـهد ، ریـش  ار  ياهچب  دـشاب و  یقاب  وا  ریـش  دـشاب و  هتـشذگ  لاـس  ود  زا  رتشیب  هدریش 

. دوشن كرت  دناهدش  مرحم  وا  هب  عاضر  نیا  هب  هک  یناسک  رظن  كرت  هب  طایتحا  یلو  دوشیم ، مرحم 
اذغ نیب ، رد  دنیوگن  هک  دروخب  اذغ  یمک  رگا  یلو  دروخن  ار  رگید  یـسک  ریـش  ای  اذـغ  زورهنابـش ، کی  نیب  رد  هچب  دـیاب  هلأسم 2484 .
هعفد ره  رد  و  دروخن ، ار  رگید  یسک  ریش  هبترم  هدزناپ  نیب  رد  دروخب و  نز  کی  ریش  زا  ار  هبترم  هدزناپ  دیاب  زین  و  درادن ، لاکـشا  هدروخ 

ات دریگیم  ناهد  رد  ناتـسپ  هک  یلوا  زا  هک  دنک  ربص  یمک  ای  دنک ، هزات  سفن  ندروخ  ریـش  نیب  رد  رگا  یلو  دروخب ، ریـش  هلـصاف  نودب 
. درادن لاکشا  دوش ، باسح  هعفد  کی  دوشیم  ریس  یتقو 

، دهد ریش  ار  يرگید  هچب  مه  رهوش  نآ  ریش  زا  دنک و  يرگید  رهوش  دعب  دهد ، ریـش  ار  ياهچب  دوخ  رهوش  ریـش  زا  نز  رگا  هلأسم 2485 .
. دننکن جاودزا  مه  اب  تسا  رتهب  هچ  رگا  دنوشیمن  مرحم  رگیدکی  هب  هچب  ود  نآ 

405 ص : لئاسملا ، حیضوت 
هداد ریـش  ار  نانآ  هک  ینز  هب  رهوش و  هب  رگیدـکی و  هب  نانآ  همه  دـهد ، ریـش  ار  هچب  نیدـنچ  رهوش  کـی  ریـش  زا  نز  رگا  هلأسم 2486 .

. دنوشیم مرحم 
رگیدکی هب  اههچب  نآ  همه  دهد ، ریش  ار  ییاههچب  میتفگ  هک  یطیارش  اب  نانآ  مادک  ره  و  دشاب ، هتشاد  نز  دنچ  یـسک  رگا  هلأسم 2487 .

. دنوشیم مرحم  نانز  نآ  همه  هب  درم و  نآ  هب  و 
هب هچب  نآ  دـهدب  ریـش  هبترم  تفه  يرگید  هبترم و  تشه  اًـلثم  ار  ياهـچب  ناـنآ  زا  یکی  دـشاب و  هتـشاد  نز  ود  یـسک  رگا  هلأسم 2488 .

. دوشیمن مرحم  یسک 
مرحم رسپ  نآ  ردارب  رهاوخ و  هب  رتخد  نآ  ردارب  رهاوخ و  دهدب ، لماک  ریش  ار  يرتخد  رـسپ و  رهوش  کی  ریـش  زا  ینز  رگا  هلأسم 2489 .

. دننکن جاودزا  رگیدکی  اب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  یلو  دنوشیمن ،
جاودزا دناهدش  وا  نز  هدازردارب  ای  هدازرهاوخ  ندروخ ، ریـش  هطـساو  هب  هک  ینانز  اب  دوخ ، نز  نذا  نودب  دـناوتیمن  ناسنا  هلأسم 2490 .

، دنتـسه یعاضر  هک  ار  رـسپ  نآ  گرزبردام  ردام و  رهاوخ و  رتخد و  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنک ، طاول  يرـسپ  اب  رگا  زین  و  دـنک ،
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. دنکن دقع  دوخ  يارب  دناهدش ، وا  ردام  رهاوخ و  رتخد و  ندروخریش ، هطساو  هب  ینعی 
. دنکن جاودزا  وا  اب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  هچرگا  دوشیمن ، مرحم  ناسنا  هب  هداد ، ریش  ار  ناسنا  ردارب  هک  ینز  هلأسم 2491 .
جاودزا دنـشاب  هدش  رگیدکی  رهاوخ  ندروخ  ریـش  هطـساو  هب  ینعی  دنـشاب ، یعاضر  هچ  رگا  رهاوخ ، ود  اب  دناوتیمن  ناسنا  هلأسم 2492 .

و تسا ، لطاب  ود  ره  هدوب  تقو  کی  رد  نانآ  دقع  هک  یتروص  رد  دناهدوب ، رهاوخ  دمهفب  دـعب  دـنک و  دـقع  ار  نز  ود  هچنانچ  و  دـنک ،
. دشابیم لطاب  یمود  دقع  و  حیحص ، یلوا  دقع  هدوبن ، تقو  کی  رد  رگا 

تـسا نآ  رتهب  هچ  رگا  دوشیمن ، مارح  وا  رب  شرهوش  دـهد ، ریـش  دوشیم  هتفگ  هک  ار  یناسک  دوخ  رهوش  ریـش  زا  نز  رگا  هلأسم 2493 .
. دنک طایتحا  هک 

. ار دوخ  رهاوخ  ردارب و  لوا 
. ار دوخ  هلاخ  ییاد و  همع و  ومع و  مود 

. ار دوخ  ییاد  دالوا  ومع و  دالوا  موس 
406 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. ار دوخ  هدازردارب  مراهچ 
. ار دوخ  رهوش  رهاوخ  ای  رهوش ، ردارب  مجنپ 

. ار شرهوش  هدازرهاوخ  ای  دوخ ، هدازرهاوخ  مشش 
. ار شرهوش  هلاخ  ییاد و  همع و  ومع و  متفه 

. ار دوخ  رهوش  رگید  نز  هون  متشه 
زا هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دوشیمن ، مرحم  ناسنا  هب  دـهد ، ریـش  ار  ناسنا  هلاخ  رتخد  اـی  همع  رتخد  یـسک  رگا  هلأسم 2494 .

. دیامن يراددوخ  وا  اب  جاودزا 
ریـش وا  يوـمع  دـنزرف  هـک  ینز  دـهد ، ریــش  ار  رگید  نز  يوـمع  دـنزرف  نز ، ود  نآ  زا  یکی  رگا  دراد ، نز  ود  هـک  يدرم  هلأسم 2495 .

. دوشیمن مارح  دوخ  رهوش  هب  هدروخ ،

نداد ریش  بادآ 

و دریگن ، دزم  دوخ  رهوش  زا  ندادریـش  يارب  رداـم  هک  تسا  راوازـس  و  تسوا ، رداـم  سک  ره  زا  رتـهب  هچب  نداد  ریـش  يارب  هلأسم 2496 .
. دهدب هیاد  هب  هتفرگ و  وا  زا  ار  هچب  دناوتیم  رهوش  دریگب ، دزم  هیاد  زا  رتشیب  دهاوخب  ردام  رگا  و  دهدب ، دزم  رهوش  هک  تسا  بوخ 
هورکم و  دـشاب ، وکین  تروص  تفع و  لـقع و  ياراد  و  یماـما ، هدزاود  دـنریگیم ، لـفط  يارب  هک  ياهیاد  تسا  بحتـسم  هلأسم 2497 .
ياهچب زا  شریـش  هک  دنریگب  ياهیاد  تسا  هورکم  زین  و  دـشاب ، هدازانز  ای  قلخدـب ، ای  تروص ، دـب  ای  یماما  هدزاود  ریغ  ای  لقع  مک  تسا 

. دشاب هدمآ  ایند  هب  انز  زا  هک  تسا 

نداد ریش  هقرفتم  لئاسم 

ریـش یناسک  هچ  هب  هک  دوش  شومارف  تسا  نکمم  اریز  دهدن ، ریـش  ار  ياهچب  ره  هک  درک  يریگولج  نز  زا  تسا  بحتـسم  هلأسم 2498 .
. دنیامن جاودزا  رگیدکی  اب  مرحم  رفن  ود  ًادعب  و  هداد ،

ثرا رگیدکی  زا  یلو  دنیامن ، مارتحا  ار  رگیدکی  تسا  بحتسم  دننکیم ، ادیپ  یشیوخ  ندروخ ، ریش  هطـساو  هب  هک  یناسک  هلأسم 2499 .
. تسین نانآ  يارب  دراد ، دوخ  ناشیوخ  اب  ناسنا  هک  یشیوخ  قوقح  و  دنربیمن ،
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. دنهدب ریش  مامت  لاس  ود  ار  هچب  تسا  بحتسم  دشاب ، نکمم  هک  یتروص  رد  هلأسم 2500 .

زیاج یلو  دهد ، ریـش  ار  يرگید  هچب  رهوش ، هزاجا  نودـب  دـناوتیم  نز  دورن ، نیب  زا  رهوش  قح  نداد ، ریـش  هطـساو  هب  رگا  هلأسم 2501 .
دوخ يارب  ار  يراوخریش  رتخد  وا  رهوش  رگا  اًلثم  دوش ، مارح  دوخ  رهوش  هب  هچب  نآ  هب  نداد  ریش  هطساو  هب  هک  دهد  ریش  ار  ياهچب  تسین 
. ددرگیم مارح  وا  رب  دوشیم و  شرهوش  نز  ردام  دهد ، ریش  ار  رتخد  نآ  رگا  نوچ  دهد ، ریش  ار  رتخد  نآ  دیابن  نز  دشاب ، هدرک  دقع 

ود نآ  رد  و  دنک ، دقع  دوخ  يارب  هزور  ود  اًلثم  ار  يراوخریش  رتخد  دیاب  دوش ، مرحم  وا  هب  شردارب  نز  دهاوخب  یسک  رگا  هلأسم 2502 .
. دهد ریش  ار  رتخد  نآ  شردارب  نز  دش ، هتفگ  هلأسم 2483  رد  هک  یطیارش  اب  زور 

دیوگب اًلثم  هدش ، مارح  وا  رب  نز  نآ  ندروخ ، ریش  هطـساو  هب  دیوگب : دنک ، دقع  دوخ  يارب  ار  ینز  هک  نآ  زا  شیپ  درم  رگا  هلأسم 2503 .
مه نز  دوخ  دیوگب و  دقع  زا  دعب  رگا  و  دنک ، جاودزا  نز  نآ  اب  دناوتیمن  دشاب ، نکمم  وا  قیدصت  هچنانچ  هدروخ ، ار  وا  ردام  ریـش  هک 

، ندرکیکیدزن تقو  رد  یلو  دشاب  هدرک  یکیدزن  ای  دشاب ، هدرکن  یکیدزن  وا  اب  درم  رگا  سپ  تسا . لطاب  دقع  دـیامن ، لوبق  ار  وا  فرح 
رگا و  دهدب ، ار  وا  رهم  دیاب  رهوش  هدوب ، مارح  درم  نآ  رب  هک  دمهفب  یکیدزن  زا  دعب  رگا  و  درادن ، رهم  تسا ، مارح  درم  نآ  رب  دـنادب  نز 

. دنیامن هحلاصم  مه  اب  توافت  رادقم  رد  دراد ، توافت  یمسملا  رهم  اب  وا  لثملا  رهم 
، دـشاب نـکمم  وا  قیدـصت  هچناـنچ  تـسا ؛ هدـش  مارح  يدرم  رب  ندروـخ  ریـش  هطـساو  هـب  دـیوگب : دـقع  زا  شیپ  نز  رگا  هلأسم 2504 .
و تسا ، مارح  وا  رب  نز  هک  دیوگب  دقع  زا  دعب  درم  هک  تسا  یتروص  لثم  دیوگب ، دقع  زا  دعب  رگا  و  دـنک ، جاودزا  درم  نآ  اب  دـناوتیمن 

. دش هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  نآ  مکح 
: دوشیم تباث  زیچ  ود  هب  تسا  ندشمرحم  تلع  هک  یندادریش  هلأسم 2505 .

. دنک ادیپ  نانیمطا  ای  نیقی  نانآ  هتفگ  زا  ناسنا  هک  ياهّدع  نداد  ربخ  لوا 
تسیب و هچب  نالف  هک  میاهدید  ام  دنیوگب : اًلثم  دنیوگب ، مه  ار  نداد  ریش  طیارش  دیاب  یلو  هلداع ، نز  راهچ  ای  لداع  درم  ود  تداهش  مود 

ریش نز  نالف  ناتسپ  زا  تعاس  راهچ 
. دنهد حرش  دش  هتفگ  هلأسم 2483  رد  هک  ار  طیارش  ریاس  نینچمه  و  هدروخن ، نیب  رد  مه  يزیچ  و  هدروخ ،

ریش رادقم  نآ  هب  هک  دنـشاب  هتـشاد  نامگ  ای  هن ، ای  هدروخ  ریـش  تسا  ندشمرحم  تلع  هک  يرادقم  هب  هچب  دننک  کش  رگا  هلأسم 2506 .
. دننک طایتحا  هک  تسا  نآ  رتهب  یلو  دوشیمن ، مرحم  یسک  هب  هچب  هدروخ ،

408 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* قالط ماکحا  * 

هراشا

هک دننک  روبجم  ار  وا  رگا  و  دـهد ، قالط  دوخ  رایتخا  هب  و  دـشاب ، لقاع  غلاب و  دـیاب  دـهدیم ، قالط  ار  دوخ  نز  هک  يدرم  هلأسم 2507 .
. تسین حیحص  دیوگب ، یخوش  هب  ار  قالط  هغیص  رگا  سپ  دشاب . هتشاد  قالط  دصق  دیاب  زین  و  تسا ، لطاب  قالط  دهد ، قالط  ار  شنز 

لیصفت و  دشاب ، هدرکن  یکیدزن  وا  اب  یکاپ  نآ  رد  شرهوش  و  دشاب ، كاپ  سافن  ضیح و  نوخ  زا  قالط  تقو  رد  دیاب  نز  هلأسم 2508 .
. دوشیم هتفگ  هدنیآ  لئاسم  رد  طرش  ود  نیا 

: تسا حیحص  تروص  هس  رد  سافن  ای  ضیح  لاح  رد  نز  ندادقالط  هلأسم 2509 .
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. دشاب هدرکن  یکیدزن  وا  اب  جاودزا  زا  دعب  شرهوش  هک  نآ  لوا 
طایتحا هدوب ، نتـسبآ  دـمهفب  دـعب  دـهدب ، شقالط  ضیح  لاـح  رد  رهوش  دـشابن و  مولعم  رگا  و  تسا ، نتـسبآ  دـشاب  مولعم  هک  نآ  مود 

. دیامنن يرهوش  نز و  هلماعم  وا  اب  مود  قالط  زا  لبق  یلو  دهد ، قالط  ار  وا  هرابود  هک  تسا  نآ  بحتسم 
. هن ای  تسا  كاپ  سافن  ای  ضیح  نوخ  زا  نز  هک  دمهفب  دناوتن  ندوببیاغ ، هطساو  هب  درم  هک  نآ  موس 

لطاب قالط  هدوب ، ضیح  لاح  رد  قالط  عقوم  هک  دوش  مولعم  دعب  دـهد ، شقالط  دـنادب و  كاپ  ضیح  نوخ  زا  ار  نز  رگا  هلأسم 2510 .
شقالط  دنادب و  ضیح  رد  ار  وا  رگا  و  تسا ،

409 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. تسا حیحص  قالط  هدوب ، كاپ  دوش  مولعم  دعب  دهد ،

، دهد قالط  ار  وا  دهاوخب  و  دـنک ، ترفاسم  اًلثم  دوش ، بیاغ  رگا  تسا ، سافن  ای  ضیح  لاح  رد  شنز  دـنادیم  هک  یـسک  هلأسم 2511 .
. دهد قالط  دعب ، دنک و  ربص  دوشیم  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  نز  ًالومعم  هک  یتدم  ات  دیاب 

ضیح لاح  رد  وا  نز  هک  دنک  ادیپ  عالطا  دناوتیم  هچنانچ  دـهد ، قالط  ار  دوخ  نز  دـهاوخب  تسا ، بیاغ  هک  يدرم  رگا  هلأسم 2512 .
عالطا لاح  زا  دیاب  هدش ، نیعم  عرـش  رد  هک  دـشاب  يرگید  ياههناشن  ای  نز ، ضیح  تداع  يور  زا  وا  عالطا  هچ  رگا  هن ، ای  تسا  سافن  ای 

. دنک ربص  دنوشیم  كاپ  سافن  ای  ضیح  زا  نانز  ًالومعم  هک  یتدم  ات  دیاب  دناوتیمن  رگا  دنک و  لصاح 
هرابود ات  دـنک  ربص  دـیاب  دـهد ، شقالط  دـهاوخب  دـنک و  یکیدزن  تسا ، كاپ  سافن  ضیح و  نوخ  زا  هک  شلایع  اـب  رگا  هلأسم 2513 .

وا سافن  ای  ضیح  نآ  زا  دعب  یکاپ  رد  دناوتیمن  دـنک ، یکیدزن  وا  اب  سافن  ای  ضیح  لاح  رد  رگا  نینچمه  و  دوش ، كاپ  دـنیبب و  ضیح 
هـسئای هکنیا  ای  تسا ، نتـسبآ  ای  هدشن  مامت  شلاس  هن  هک  ار  ینز  یلو  دـشاب ، هدرکن  یکیدزن  وا  اب  یکاپ  نآ  رد  هچ  رگا  دـهد ، قالط  ار 

. درادن لاکشا  دنهد  قالط  یکیدزن  زا  دعب  رگا  هدش ،
دوش مولعم  دعب  هچنانچ  دهد ، شقالط  یکاپ  نامه  رد  و  دنک ، یکیدزن  تسا  كاپ  سافن  ضیح و  نوخ  زا  هک  ینز  اب  رگا  هلأسم 2514 .

. دهد قالط  ار  وا  هرابود  بحتسم  طایتحا  ربانب  هدوب ، نتسبآ  قالط  عقوم  هک 
شقالط رفـس  رد  دـهاوخب  هچنانچ  دـیامن ، ترفاسم  و  دـنک ، یکیدزن  تسا  كاپ  ساـفن  ضیح و  نوخ  زا  هک  ینز  اـب  رگا  هلأسم 2515 .

. دنک ربص  دوشیم ، كاپ  هرابود  دنیبیم و  نوخ  یکاپ  نآ  زا  دعب  ًالومعم  نز  هک  يردق  هب  دیاب  دهد ،
هس ات  هدرک  یکیدزن  وا  اب  هک  یتقو  زا  دیاب  دهد ، قالط  دنیبیمن  ضیح  یضرم  هطـساو  هب  هک  ار  دوخ  نز  دهاوخب  درم  رگا  هلأسم 2516 .

. دهد قالط  ار  وا  دعب  و  دیامن ، يراددوخ  وا  اب  عامج  زا  هام 
ار قالط  هغیص  دهاوخب  رهوش  دوخ  رگا  و  دنونشب ، ار  نآ  لداع  درم  ود  و  دوش ، هدناوخ  حیحص  یبرع  هغیـص  هب  دیاب  قالط  هلأسم 2517 .

، دشاب همطاف  اًلثم  وا  نز  مسا  دناوخب و 
410 ص : لئاسملا ، حیضوت 

: دیوگب دیاب 
ِقلاط  ُۀَمِطاَف  ِیتَجْوَز 

. تسا اهر  همطاف  نم  نز 
: دیوگب دیاب  لیکو  دنک ، لیکو  ار  يرگید  رگا  و 

ِقلاط  ُۀَمِطاَف  یلِّکَُوم  ُۀَجْوَز 
شتدم هک  تسا  نیا  هب  وا  ندش  اهر  و  درادـن ، قالط  دـناهدرک  دـقع  ار  وا  هلاس  کی  ای  ههام  کی  اًلثم  هدـش ، هعتم  هک  ینز  هلأسم 2518 .

ضیح زا  نز  ندوبكاپ  نتفرگدـهاش و  و  مدیـشخب ؛ وت  هب  ار  تدـم  دـیوگب : هک  بیترت  نیا  هب  دـشخبب ، وا  هب  ار  تدـم  درم  ای  دوش ، مامت 

لئاسملا www.Ghaemiyeh.comحیضوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 275 

http://www.ghaemiyeh.com


. تسین مزال 

قالط هّدع  * 

هراشا

قالط زا  دعب  دشاب ، هدرک  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  هچ  رگا  ینعی  درادـن ، هّدـع  هسئای  نز  زین  هدـشن و  مامت  شلاس  هن  هک  ینز  هلأسم 2519 .
. دنک رهوش  ًاروف  دناوتیم 

هّدـع دـیاب  قالط  زا  دـعب  دـهد ، شقالط  رگا  دـنک  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  و  تسین ، هسئای  هدـش و  مامت  شلاـس  هن  هک  ینز  هلأسم 2520 .
ود هک  دنک  ربص  يردق  هب  دوب ، كاپ  قالط  زا  دعب  دشاب  مک  دـنچ  ره  يرادـقم  و  داد ، شقالط  یکاپ  رد  هک  نآ  زا  دـعب  ینعی  درادـهگن ،
وا اب  دقع  زا  دـعب  رگا  یلو  دـنک ، رهوش  دـناوتیم  دوشیم و  مامت  وا  هّدـع  دـید  ار  موس  ضیح  هک  نیمه  و  دوش ، كاپ  دـنیبب و  ضیح  راب 

. دنک رهوش  ًاروف  قالط  زا  دعب  دناوتیم  ینعی  درادن ، هّدع  دهدب  شقالط  دشاب و  هدرکن  یکیدزن 
زا دـعب  دـیاب  دـهد ، قالط  ار  وا  شرهوش  هچنانچ  دـننیبیم ، ضیح  هک  دـشاب  ینانز  نس  رد  رگا  دـنیبیمن ، ضیح  هک  ینز  هلأسم 2521 .

. درادهگن هّدع  هام  هس  قالط 
هس ات  دوشیم  هدید  هام  هک  یعقوم  زا  ینعی  یلاله ، هام  هس  دیاب  دنهدب ، شقالط  هام  لوا  رگا  تسا ، هام  هس  وا  هّدع  هک  ینز  هلأسم 2522 .

هّدع مراهچ  هام  زا  ار  لوا  هام  يرـسک  زین  و  نآ ، زا  دعب  هام  ود  اب  ار  هام  یقاب  دیاب  دـنهدب ، شقالط  هام  نیب  رد  رگا  و  درادـهگن ، هدـع  هام 
اب ار  هام  یقاب  زور  هن  دیاب  دشاب ، زور  هن  تسیب و  هام  نآ  و  دنهدب ، شقالط  هام  متسیب  زور  بورغ  رگا  اًلثم  دوش ، مامت  هام  هس  ات  درادهگن 

مراهچ  هام  زا  زور  تسیب  نآ و  زا  دعب  هام  ود 
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هّدـع لوا  هام  زا  هک  يرادـقم  اب  ات  درادـهگن ، هدـع  زور  کـی  تسیب و  مراـهچ  هاـم  زا  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طاـیتحا  و  درادـهگن ، هدـع 
. دوش زور  یس  هتشادهگن 

نیاربانب تسا . وا  هچب  ندشطقـس  ای  ندـمآ ، ایند  ات  شاهّدـع  دـنهد ، قالط  تسا  شرهوش  زا  شلمح  هک  ار  نتـسبآ  نز  رگا  هلأسم 2523 .
زا ای  دـشاب  انز  زا  هاوخ  دـشابن ؛ شرهوش  زا  لمح  رگا  و  دوشیم ، مامت  شاهّدـع  دـیایب ، ایند  هب  وا  هچب  قالط  زا  دـعب  تعاس  کی  اًلثم  رگا 

. درادن هّدع  انز  و  دوشیم ، مامت  لمح  عضو  هب  ههبش  هب  یطو  هّدع  یلب ، دوشیمن . مامت  قالط  هّدع  لمح  عضو  هب  ههبش ،
وا اب  شرهوش  هچنانچ  دنک ، رهوش  هلاس  کی  ای  ههام  کی  اًلثم  دوش  هعتم  رگا  تسین ، هسئای  هدش و  مامت  شلاس  هن  هک  ینز  هلأسم 2524 .
هب تسا  بجاو  دنیبیم ، ضیح  رگا  سپ  درادهگن . هّدع  دیاب  دشخبب ، وا  هب  ار  تدم  رهوش  ای  دوش ، مامت  نز  نآ  تدم  و  دـیامن ، یکیدزن 

. دیامن يراددوخ  ندرکرهوش  زا  زور  جنپ  لهچ و  دیاب  دنیبیمن ، ضیح  رگا  و  درادهگن ، هّدع  ضیح  ود  رادقم 
رگا سپ  دنادن . ای  دناهداد  شقالط  دنادب  نز  هچ  دوشیم ؛ مامت  قالط  هغیص  ندناوخ  هک  تسا  یعقوم  زا  قالط  هّدع  يادبا  هلأسم 2525 .

. درادهگن هّدع  هرابود  تسین  مزال  دناهداد ، قالط  ار  وا  هک  دمهفب  هّدع  ندشمامت  زا  دعب 

هدرم شرهوش  هک  ینز  هّدع 

، دیامن يراددوخ  ندرک  رهوش  زا  ینعی  درادهگن ، هّدع  زور  هد  هام و  راهچ  دیاب  دشابن ، نتـسبآ  رگا  هدرم  شرهوش  هک  ینز  هلأسم 2526 .
یلو درادهگن ، هّدع  لمح  عضو  عقوم  ات  دـیاب  دـشاب ، نتـسبآ  رگا  و  دـشاب ؛ هدرکن  یکیدزن  وا  اب  شرهوش  ای  دـشاب ، هعتم  ای  هسئای  هچ  رگا 
هّدع نیا  و  دنک ، ربص  شرهوش  گرم  زا  سپ  زور  هد  هام و  راهچ  ات  دیاب  دیایب ، ایند  هب  شاهچب  زور ، هد  هام و  راهچ  نتـشذگ  زا  شیپ  رگا 
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. دنیوگیم تافو  هّدع  ار 
تنیز هک  يرگید  ياهراک  نینچمه  و  دـشکب ، همرـس  دـشوپب و  ناولا  سابل  تسا  مارح  دـشابیم ، تاـفو  هّدـع  رد  هک  ینز  هلأسم 2527 .

. دشابیم مارح  وا  رب  دوش ، باسح 
هدرم ًادعب  وا  رهوش  دوش  مولعم  هچنانچ  دنک ، رهوش  تافو  هدع  ندشمامت  زا  دعب  و  هدرم ، شرهوش  هک  دـنک  نیقی  نز  رگا  هلأسم 2528 .

رد و  دوش ، ادج  مود  رهوش  زا  دیاب  تسا ،
412 ص : لئاسملا ، حیضوت 

رهوش يارب  دعب  و  قالط ، هّدع  مود  رهوش  يارب  ندییاز  عقوم  ات  ینعی  دش ، هتفگ  قالط  هّدع  رد  هک  يرادقم  هب  دـشاب  نتـسبآ  هک  یتروص 
هّدع يادتبا  و  درادهگن ، قالط  هّدع  مود  رهوش  يارب  دعب  تافو و  هّدع  لوا  رهوش  يارب  دشابن ، نتـسبآ  رگا  و  درادـهگن ، تافو  هّدـع  لوا 

. دهد رارق  هدیسر  وا  هب  رهوش  تافو  حیحص  ربخ  هک  یعقوم  زا  ار  تافو 
. دوش علطم  رهوش  گرم  زا  نز  هک  تسا ، یعقوم  زا  تافو  هّدع  يادتبا  هلأسم 2529 .

: دوشیم لوبق  وا  زا  طرش  ود  اب  هدش ، مامت  ماهّدع  دیوگب  نز  رگا  هلأسم 2530 .
. دشابن تمهت  دروم  هک  نآ  لوا 

. دشاب نکمم  هّدع  ندشمامت  تدم  نآ  رد  هک  دشاب  هتشذگ  يردق  هب  رهوش  ندرم  ای  قالط  زا  هک  نآ  مود 

یعجر قالط  نئاب و  قالط  * 

ینز هب  ار  وا  دقع  نودـب  دـناوتیمن  ینعی  دـنک ، عوجر  دوخ  نز  هب  درادـن  قح  درم  قالط ، زا  دـعب  هک  تسا  نآ  نئاب  قالط  هلأسم 2531 .
: تسا مسق  جنپ  رب  نآ  و  دیامن ، لوبق 

. دشاب هدشن  مامت  شلاس  هن  هک  ینز  قالط  لوا 
. دشاب هسئای  هک  ینز  قالط  مود 

. دشاب هدرکن  یکیدزن  وا  اب  دقع  زا  دعب  شرهوش  هک  ینز  قالط  موس 
. دناهداد قالط  هعفد  هس  ار  وا  هک  ینز  موس  قالط  مراهچ 

رد نز  یتقو  ات  قالط  زا  دـعب  هک  تسا ، یعجر  قالط  اهنیا  ریغ  و  دـش ، دـهاوخ  هتفگ  ًادـعب  اهنیا  ماکحا  و  تارابم ؛ علخ و  قـالط  مجنپ 
. دیامن عوجر  وا  هب  دناوتیم  درم  تسا ، هّدع 

رد یلو  دـنک ، نوریب  هدوب  هناخ  نآ  رد  قالط  عقوم  هک  ياهناخ  زا  ار  وا  تسا  مارح  هداد ، یعجر  قـالط  ار  شنز  هک  یـسک  هلأسم 2532 .
لاکـشا وا  ندرکنوریب  تسا ، بناجا  اب  دـمآ  تفر و  یـشاحف و  اهنآ  هلمج  زا  و  هدـش ، هتفگ  لصفم  ياـهباتک  رد  هک  عقاوم  زا  یـضعب 

. دورب نوریب  هناخ  نآ  زا  مزال  ریغ  ياهراک  يارب  نز  تسا  مارح  زین  و  درادن ،

ندرکعوجر ماکحا  * 

: دنک عوجر  دوخ  نز  هب  دناوتیم  مسق  ود  هب  درم  یعجر  قالط  رد  هلأسم 2533 .
413 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. تسا هداد  رارق  دوخ  نز  هرابود  ار  وا  هک  دشاب ، نیا  شیانعم  هک  دنزب  یفرح  لوا 
. تسا هدرک  عوجر  دنمهفب  نآ  زا  هک  دنک  يراک  مود 

منز هب  دیوگب : دمهفب ، یـسک  هکنیا  نودب  رگا  هکلب  دهد ، ربخ  نز  هب  ای  دریگب ، دـهاش  درم  تسین  مزال  ندرکعوجر  يارب  هلأسم 2534 .
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. دیامن تابثا  تسا  مزال  ماهدومن ، عوجر  هّدع  رد  هک  دیوگب  درم  هّدع ، ندشمامت  زا  دعب  رگا  یلو  تسا ؛ حیحص  مدرک  عوجر 
دیاب هچ  رگا  دنکن  عوجر  وا  هب  رگید  هک  دنک  حلص  وا  اب  دریگب و  وا  زا  یلام  رگا  هداد ، یعجر  قالط  ار  دوخ  نز  هک  يدرم  هلأسم 2535 .

. دوشیم ققحم  درک ، عوجر  رگا  و  دوریمن ، نیب  زا  وا  عوجر  قح  یلو  دیامنن  عوجر 
زا دعب  دنک ، شدقع  قالط  ره  زا  دعب  و  دهد ، قالط  ار  وا  هبترم  ود  ای  دنک ، عوجر  وا  هب  دهد و  قالط  هبترم  ود  ار  ینز  رگا  هلأسم 2536 .

، دوشیم لالح  لوا  رهوش  هب  طرـش  جـنپ  اـب  دـنک ، رهوش  يرگید  هب  موس  قـالط  زا  دـعب  رگا  یلو  تسا ؛ مارح  وا  رب  نز  نآ  موس ، قـالط 
: دیامن دقع  هرابود  ار  نز  نآ  دناوتیم  ینعی 

لوا رهوش  دش ، ادج  وا  زا  هک  نآ  زا  دعب  دنک  دقع  ار  وا  هلاس  کی  ای  ههام  کی  اًلثم  رگا  و  دشاب ، مئاد  دـقع  مود  رهوش  دـقع  هک  نآ  لوا 
. دنک دقع  ار  وا  دناوتیمن 

. دیامنب مه  لازنا  دشاب و  ولج  زا  یکیدزن  بجاو  طایتحا  ربانب  و  دنک ، لوخد  یکیدزن و  وا  اب  مود  رهوش  هک  نآ  مود 
. دریمب ای  دهد  شقالط  مود  رهوش  هک  نآ  موس 

. دوش مامت  مود  رهوش  تافو  هّدع  ای  قالط  هّدع  مراهچ 
. دشاب غلاب  مود  رهوش  طایتحا  ربانب  هک  نآ  مجنپ 

414 ص : لئاسملا ، حیضوت 

علخ قالط  * 

علخ قـالط  دـهد ، شقـالط  هک  دـشخبیم  وا  هب  ار  دوخ  رگید  لاـم  اـی  رهم  و  تسین ، لـیام  شرهوـش  هب  هک  ار  ینز  قـالط  هلأسم 2537 .
. دنیوگیم

: دیوگیم لذب  زا  سپ  دشاب ، همطاف  اًلثم  نز  مسا  هچنانچ  دناوخب ، ار  قالط  هغیص  دهاوخب  رهوش  دوخ  رگا  هلأسم 2538 .
ِقلاَط  یه  َْتلََذب  ام  یلَع  اُهتَْعلاخ  ُۀَمِطاَف  ِیتَجْوَز 

تسا  اهر  وا  مداد  علخ  قالط  هدومن  لذب  هک  يزیچ  لباقم  رد  ار  همطاف  منز 
، دهد قالط  ار  نز  هک  دنک  لیکو  ار  سک  نامه  رهوش  و  دشخبب ، شرهوش  هب  ار  وا  رهم  هک  دـنک  لیکو  ار  یـسک  ینز  رگا  هلأسم 2539 .

: دناوخیم روطنیا  ار  قالط  هغیص  لیکو  دشاب ، همطاف  نز  مسا  دمحم و  رهوش  مسا  اًلثم  هچنانچ 
هیَلَع  اَهَعَلْخِیل  دَّمَُحم  یلِّکَوُِمل  اهَرْهَم  ُْتلََذب  َۀَمِطاَف  ِیتَلِّکَُوم  ْنَع 

: دیوگیم هلصاف  نودب  نآ  زا  سپ 
ِقلاط  یِه  َْتلََذب  ام  یلَع  اُهتَْعلاخ  یلِّکَُوم  ُۀَجْوَز 

هملک ياـج  هب  دـیاب  لـیکو  دـهد ، قـالط  ار  وا  هک  دـشخبب  وا  رهوش  هب  ار  يرگید  زیچ  رهم ، زا  ریغ  هک  دـنک  لـیکو  ار  یـسک  ینز  رگا  و 
: دیوگب دیاب  هداد  ناموت  دص  رگا  اًلثم  دیوگب ، ار  زیچ  نآ  اهَرْهَم » »

ناَمُوت َةِأم  ُْتلََذب 

تارابم قالط  * 

. دنیوگ تارابم  ار  قالط  نآ  دهد ، قالط  ار  وا  هک  دهدب  درم  هب  یلام  نز  و  دنهاوخن ، ار  رگیدکی  رهوش  نز و  رگا  هلأسم 2540 .
: دیوگب دیاب  دشاب ، همطاف  نز  مسا  اًلثم  هچنانچ  دناوخب ، ار  تارابم  هغیص  دهاوخب  رهوش  رگا  هلأسم 2541 .

« َِقلاط یِهَف  اهِرْهَم  َْتلََذب  اَم  یلَع  َۀَمِطاَف  ِیتَجْوَز  ُْتأَراب 
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. تساهر وا  سپ  وا ، هدرک  لذب  هچنآ  لباقم  رد  ار  همطاف  منز  مدرک  تارابم 
: دیوگب دیاب  لیکو  دنک ، لیکو  ار  يرگید  رگا  و 

ِقلاط  یِهَف  َْتلََذب  اَم  یلَع  َۀَمِطاَف  ِیلِّکَُوم  َۀَجْوَز  ُْتأَراب 
. درادن لاکشا  دیوگب ، َْتلََذب » اَمب  َْتلََذب  اَم  یلَع   » هملک ياج  هب  رگا  تروص  ود  ره  رد  و 

هب اًلثم  دـشخبب ، رهوش  هب  ار  دوخ  لام  هک  نآ  يارب  نز  رگا  یلو  دوش ، هدـناوخ  یبرع  هب  دـیاب  تارابم  علخ و  قـالط  هغیـص  هلأسم 2542 .
وت هب  ار  لام  نالف  قالط ، يارب  دیوگب : یسراف 

415 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. درادن لاکشا  مدیشخب ؛

وا هرابود  دقع  نودب  و  دنک ، عوجر  دناوتیم  رهوش  ددرگرب ، دوخ  شـشخب  زا  تارابم  ای  علخ ، قالط  هّدـع  نیب  رد  نز  رگا  هلأسم 2543 .
. دهد رارق  دوخ  نز  ار 

لاکـشا دـشاب ، رتشیب  رگا  علخ  قالط  رد  یلو  دـشابن ، رهم  زا  رتشیب  دـیاب  دریگیم ، تارابم  قـالط  يارب  رهوش  هک  ار  یلاـم  هلأسم 2544 .
. درادن

قالط هقرفتم  ماکحا  * 

دنک نامگ  ای  تسین ، شرهوش  وا  هک  دـنادب  نز  هچ  دـنک ؛ یکیدزن  تسوا ، دوخ  لایع  هکنیا  نامگ  هب  یمرحمان  نز  اب  رگا  هلأسم 2545 .
. درادهگن هّدع  دیاب  دشابیم ، شرهوش 

، درادهگن هّدع  تسین  مزال  تسین ، وا  رهوش  درم  نآ  هک  دنادب  نز  هچنانچ  دنک ، انز  تسین  شلایع  دنادیم  هک  ینز  اب  رگا  هلأسم 2546 .
. تسا هّدع  نتشادهگن  بحتسم  طایتحا  دشابیم ، شرهوش  دنک  نامگ  نز  هک  یتروص  رد  و 

ود ره  یلو  تسا ، حیحـص  نز  نآ  دـقع  قالط و  دوش ، وا  نز  و  دریگب ، قالط  شرهوش  زا  هک  دـنزب  لوگ  ار  ینز  درم ، رگا  هلأسم 2547 .
. دناهدرک یگرزب  تیصعم 

رایتخا دهدن  یجرخ  وا  هب  هام  شـش  اًلثم  ای  دیامن ، ترفاسم  رهوش  رگا  هک  دنک  طرـش  رهوش  اب  دـقع  نمـض  رد  نز  هاگ  ره  هلأسم 2548 .
طرش دقع  نمـض  رد  هک  نیا  هب  رهوش  فرط  زا  ار  دوخ  یلعف  تلاکو  دنک  طرـش  هچنانچ  یلو  تسا ؛ لطاب  طرـش  نیا  دشاب ، وا  اب  قالط 

نیا دـهدب ، ار  دوخ  قالط  دـهدن ، یجرخ  هام  شـش  ات  اًلثم  ای  دـنک  ترفاسم  رهوش  رگا  هک  دـشاب  لـیکو  دـقع  نیح  زا  نز  اًـلثم  هک  دوش ،
یلو تسا ، حیحص  دهد  قالط  ار  دوخ  هچنانچ  هدیـسرن ، وا  هب  تلاکو  زا  شلزع  ای  و  هدرکن ، لزع  ار  وا  رهوش  ات  و  تسا ، حیحـص  طرش 

. تسین حیحص  دشاب ، رهوش  ترفاسم  ای  ندادن  یجرخ  رب  قلعم  تلاکو  هچنانچ 
. دیامن لمع  وا  روتسد  هب  و  دورب ، لداع  دهتجم  دزن  دیاب  دنک  رهوش  يرگید  هب  دهاوخب  رگا  هدش ، مگ  شرهوش  هک  ینز  هلأسم 2549 .
رگا و  دنهدب ، قالط  ار  وا  نز  دـنناوتیم  دـشاب ، شندوب  ریغـص  نامز  هب  لصتم  وا  یگناوید  هک  هناوید ، يردـپ  دـج  ردـپ و  هلأسم 2550 .

طایتحا و  تسا ، عرش  مکاح  اب  دشابن  لصتم 
416 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دریگب نذا  نانآ  زا  مه  عرش  مکاح  هک  تسا  نآ  مزال 
اًلثم دشاب ، دقع  تدم  ءزج  هچب  فیلکت  نامز  زا  يرادقم  هچ  رگا  دنک ، هعتم  ار  ینز  دوخ  لفط  يارب  يردپ  دج  ای  ردپ  رگا  هلأسم 2551 .

وا یمئاد  نز  یلو  دشخبب ، ار  نز  نآ  تدم  دناوتیم  دشاب ، هچب  حالـص  هچنانچ  دـنک ، هعتم  هلاس  ود  ار  ینز  شاهلاس  هدراهچ  رـسپ  يارب 
. دهد قالط  دناوتیمن  ار 
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يرگید دهدب ، قالط  ود  نآ  شیپ  ار  دوخ  نز  و  دنادب ، لداع  ار  رفن  ود  درم  هدش ، نیعم  عرش  رد  هک  یتامالع  يور  زا  رگا  هلأسم 2552 .
یلو دنک ، دقع  رگید  یـسک  يارب  ای  دوخ ، يارب  شاهّدع  ندشمامت  زا  دعب  ار  نز  نآ  دناوتیم  دشاب ، هتـشاد  ود  نآ  تلادـع  رد  کش  هک 

دیامن و يراددوخ  وا  اب  جاودزا  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دراد ، لاکـشا  قالط  نآ  هب  افتکا  دنادب  قساف  ار  ود  نآ  هک  یـسک  يارب 
. دنکن دقع  ار  وا  مه  يرگید  يارب 

دعب اًلثم  و  دهدب ، هدوب  شنز  هک  یتقو  لثم  وا  جراخم  هچنانچ  دهدب ، قالط  دمهفب  وا  هکنیا  نودب  ار  دوخ  نز  یـسک  رگا  هلأسم 2553 .
هیهت نز  يارب  تدـم  نآ  رد  هک  ار  ییاهزیچ  دـناوتیم  دـنک ، تباث  مه  ًاعرـش  و  مداد ؛ قالط  ار  وت  شیپ  لاس  کی  دـیوگب : لاـس  کـی  زا 

. دیامن هبلاطم  وا  زا  دناوتیمن  هدرک  فرصم  هک  ار  ییاهزیچ  یلو  دریگب ، سپ  وا  زا  تسا ، هدرکن  فرصم  وا  و  هدومن ،
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* بصغ ماکحا  * 

، 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 
بجو کی  سک  ره  هک : تسا  هدـش  تیاور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمغیپ  ترـضح  زا  دوشیم . راتفرگ  تخـس  باذـع  هب  تمایق  رد 

. دنزادنایم وا  ندرگ  هب  قوط  لثم  نآ  هقبط  تفه  زا  ار  نیمز  نآ  تمایق  رد  دنک ، بصغ  يرگید  زا  نیمز 
نانآ قح  دننک ، هدافتـسا  هدش  هتخاس  مومع  يارب  هک  يرگید  ياهاج  لپ و  هسردم و  دجـسم و  زا  مدرم  دراذگن  ناسنا  رگا  هلأسم 2554 .

. دیامن هدافتسا  اجنآ  زا  هک  دراذگن  يرگید  دریگب و  دوخ  يارب  ییاج  دجسم  رد  یسک  رگا  تسا  نینچمه  و  هدومن ، بصغ  ار 
هب نآ  زا  ار  دوخ  بلط  دـهدن ، ار  وا  بلط  رگا  هک  دـنامب ، وا  شیپ  دـیاب  دراذـگیم ، ورگ  راکبلط  شیپ  ناسنا  هک  ار  يزیچ  هلأسم 2555 .

. تسا هدرک  بصغ  ار  وا  قح  دریگب ، وا  زا  روز  هب  ار  زیچ  نآ  دهدب ، ار  وا  بلط  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  سپ  دروآ . تسد 
بـصغ هک  ار  يزیچ  دـنناوتیم  راکبلط  لام و  بحاص  دـنک ، بصغ  يرگید  رگا  دناهتـشاذگ ، ورگ  یـسک  دزن  هک  ار  یلام  هلأسم 2556 .

ار نآ  ضوـع  دورب و  نـیب  زا  زیچ  نآ  رگا  و  تـسا ، ورگ  رد  مـه  زاـب  دـنریگب ، وا  زا  ار  زیچ  نآ  هچناـنچ  و  دــنیامن ، هبلاـطم  وا  زا  هدرک ،
. دشابیم ورگ  زیچ  نآ  دوخ  لثم  مه  ضوع  نآ  دنریگب ،

. دهدب وا  هب  ار  نآ  ضوع  دیاب  دورب ، نیب  زا  زیچ  نآ  رگا  و  دنادرگرب ، شبحاص  هب  دیاب  دنک ، بصغ  ار  يزیچ  ناسنا  رگا  هلأسم 2557 .
یسک زین  و  تسا ؛ لام  بحاص  لام  دوش ، ادیپ  ياهرب  دنفسوگ  زا  اًلثم  دیآ ، تسد  هب  یتعفنم  هدرک  بصغ  هک  يزیچ  زا  رگا  هلأسم 2558 .

. دهدب ار  نآ  هراجا  دیاب  دنیشنن  نآ  رد  هچ  رگا  هدرک ، بصغ  ار  ياهناخ  اًلثم  هک 
. دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  هتفر  نیب  زا  رگا  و  دهدب ، وا  یلو  هب  ار  نآ  دیاب  دنک ، بصغ  ار  يزیچ  هناوید  ای  هچب  زا  رگا  هلأسم 2559 .

ییاـهنت هب  کـی  ره  هچرگا  تـسا ، نآ  فـصن  نماـض  ود  نآ  زا  مادـک  ره  دـننک ، بـصغ  ار  يزیچ  مـه  اـب  رفن  ود  هاـگره  هلأسم 2560 .
. دیامن بصغ  ار  نآ  هتسناوتیم 

هچنانچ دیامن ، طولخم  وج  اب  هدرک  بصغ  هک  ار  یمدنگ  اًلثم  دنک ، طولخم  يرگید  زیچ  اب  هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2561 .
. دنادرگرب شبحاص  هب  دنک و  ادج  دیاب  دشاب ، هتشاد  تمحز  هچ  رگا  تسا ، نکمم  اهنآ  ندرکادج 

يارب هچنانچ  و  دهدب ، نآ  بحاص  هب  شنتخاس  دزم  اب  ار  نآ  دیاب  دـیامن ، بارخ  هدرک  بصغ  هک  ار  ياهراوشوگ  اًلثم  رگا  هلأسم 2562 .
نآ هک  دنک  روبجم  ار  وا  دناوتیمن  کلام  زین  و  دیامن ، لوبق  تسین  روبجم  کلام  مزاسیم ، شلوا  لثم  ار  نآ  دیوگب  دـهدن ، دزم  هک  نیا 

ار
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. دزاسب شلوا  لثم 
هراوـشوگ هدرک  بصغ  هک  ار  ییـالط  اًـلثم  دوـش ، رتـهب  شلوا  زا  هک  دـهد  رییغت  يروـط  هب  هدرک  بصغ  هـک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2563 .

، دریگب دزم  هدیـشک  هک  یتمحز  يارب  دناوتیمن  و  دهدب ، وا  هب  دـیاب  هدـب ، تروص  نیمه  هب  ار  لام  دـیوگب : لام  بحاص  هچنانچ  دزاسب ،
توافت دـیاب  دـنک ، شلوا  لثم  ار  زیچ  نآ  وا  هزاجا  نودـب  رگا  و  دروآرد ، شلوا  تروص  هب  ار  نآ  درادـن  قح  کلام  هزاـجا  نودـب  هکلب 

. دهدب شبحاص  هب  مه  ار  نآ  هتخاسن  هتخاس و  تمیق 
تروص هب  ار  نآ  دیاب  دـیوگب : لام  بحاص  و  دوش ، رتهب  شلوا  زا  هک  دـهد  رییغت  يروط  هب  هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2564 .

رتـمک شلوا  تمیق  زا  تروص  نآ  نداد  رییغت  هطـساو  هب  نآ  تمیق  رگا  و  دروآ ، رد  شلوا  تروص  هب  ار  نآ  تسا  بجاو  يروآرد ، لوا 
. دهدب ار  تمیق  توافت  دیاب  دوش ،

هچنانچ و  تسوا ؛ دوخ  لام  نآ  هویم  تخرد و  تعارز و  دناشنب ، تخرد  ای  دـنک ، تعارز  هدرک  بصغ  هک  ینیمز  رد  رگا  هلأسم 2565 .
زا دیامن ، ررـض  هچرگا  ار  دوخ  تخرد  ای  تعارز  ًاروف  دیاب  بصاغ  دـنامب ، نیمز  رد  تخرد  تعارز و  هک  دـشابن  یـضار  نیمز  بحاص 

نیمز رد  هک  ار  ییاهیبارخ  و  دهدب ، نیمز  بحاص  هب  هدوب  نآ  رد  تخرد  تعارز و  هک  یتدم  رد  ار  نیمز  هراجا  دیاب  زین  دـنکب و  نیمز 
مه ار  نآ  توافت  دیاب  دوش ، رتمک  شلوا  زا  نیمز  تمیق  اهنیا  هطـساو  هب  رگا  دیامن و  رپ  ار  اهتخرد  ياج  اًلثم  دنک ، تسرد  هدش ، ادـیپ 

روبجم ار  وا  دناوتیمن  نیمز  بحاص  زین  و  دهد ؛ هراجا  ای  دـشورفب ، وا  هب  ار  نیمز  هک  دـنک  روبجم  ار  نیمز  بحاص  دـناوتیمن  و  دـهدب ،
. دشورفب وا  هب  ار  تعارز  ای  تخرد  هک  دنک 

تخرد تسین  مزال  هدرک ، بصغ  ار  نآ  هک  یسک  دنامب ، وا  نیمز  رد  تخرد  تعارز و  هک  دوش  یضار  نیمز  بحاص  رگا  هلأسم 2566 .
. دهدب هدش  یضار  نیمز  بحاص  هک  یتقو  ات  هدرک  بصغ  هک  یتقو  زا  ار  نیمز  نآ  هراجا  دیاب  یلو  دنکب ، ار  تعارز  و 

هطـساو هب  نآ  ءازجا  تمیق  هک  دـشاب  دنفـسوگ  واـگ و  لـثم  هک  یتروـص  رد  دورب ، نیب  زا  هدرک  بـصغ  هـک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2567 .
فلت هک  ار  یتقو  تمیق  دیاب  دشاب ، هدرک  قرف  نآ  رازاب  تمیق  هچنانچ  و  دهدب ؛ ار  نآ  تمیق  دیاب  تسا ، توافتم  دراد  هک  یتایـصوصخ 

. دهدب هتشاد  تمیق  تخادرپ  نامز  ات  بصغ  نامز  زا  هک  ار  یتمیق  نیرتالاب  هک  تسا  نآ  بحتسم  طایتحا  و  دهدب ، هدش 
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اب يدرف  تایـصوصخ  تهج  زا  نآ  ءازجا  تمیق  هک  دشاب  وج  مدـنگ و  دـننام  هتفر ، نیب  زا  هدرک و  بصغ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2568 .
لثم نآ  یخنـس  یعون و  تایـصوصخ  دیاب  دهدیم ، هک  ار  يزیچ  یلو  دهدب ، هدرک  بصغ  هک  ار  يزیچ  نامه  لثم  دیاب  درادـن ، قرف  مه 

. دهدب عون  نامه  زا  دیاب  هدرک ، بصغ  جنرب  يالعا  عون  زا  رگا  اًلثم  تسا ، هتفر  نیب  زا  هدرک و  بصغ  ار  نآ  هک  دشاب  يزیچ 
نآ رازاب  تمیق  هچناـنچ  دورب ، نیب  زا  دـیامن و  بصغ  دراد ، قرف  مه  اـب  نآ  ءازجا  تمیق  هک  دنفـسوگ  لـثم  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2569 .

. دهدب هدوب  قاچ  هک  ار  یتقو  تمیق  دیاب  دشاب ، هدش  قاچ  اًلثم  هدوب  وا  شیپ  هک  یتدم  رد  یلو  دشاب ، هدرکن  قرف 
کی ره  زا  ار  نآ  ضوع  دـناوتیم  لام  بحاص  دورب ، نیب  زا  دـیامن و  بصغ  وا  زا  يرگید  هدرک ، بصغ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2570 .
هچنآ دناوتیم  یلوا  دریگب ، یلوا  زا  ار  لام  ضوع  هچنانچ  و  دیامن ، هبلاطم  ار  نآ  ضوع  زا  يرادقم  نانآ  مادک  ره  زا  ای  دریگب ، نانآ  زا 

. دیامن هبلاطم  یلوا  زا  هداد  ار  هچنآ  دناوتیمن  وا  دریگب ، یمود  زا  رگا  یلو  دریگب ، یمود  زا  هداد  ار 
، دـننک شورف  دـیرخ و  نزو  اب  دـیاب  هک  ار  يزیچ  اًلثم  دـشابن ، نآ  رد  هلماـعم  طیارـش  زا  یکی  دـشورفیم  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2571 .

رگیدـکی لام  رد  هک  دنـشاب  یـضار  هلماعم  زا  رظن  عطق  اب  رادـیرخ  هدنـشورف و  هچنانچ  و  تسا ، لطاب  هلماـعم  دـیامن  هلماـعم  نزو  نودـب 
رد و  دـننادرگرب ؛ مه  هب  ار  نآ  دـیاب  تسا و  یبصغ  لام  لثم  دـناهتفرگ  رگیدـکی  زا  هک  ار  يزیچ  هنرگو  درادـن ، لاکـشا  دـننک ، فرـصت 

. دهدب ار  نآ  ضوع  دیاب  دنادن ، هچ  تسا و  لطاب  هلماعم  دنادب  هچ  دوش ؛ فلت  يرگید  تسد  رد  کی  ره  لام  هک  یتروص 
نآ هک  یتروص  رد  درخب ، دیدنـسپ  رگا  ات  درادهگن  دوخ  دزن  یتدـم  ای  دـنیبب ، ار  نآ  هک  دریگب  هدنـشورف  زا  ار  یلام  هاگره  هلأسم 2572 .
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. دهدب شبحاص  هب  ار  نآ  ضوع  دیاب  دوش ، فلت  لام 
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* دنکیم ادیپ  ار  نآ  ناسنا  هک  یلام  ماکحا  * 

شبحاص نآ ، هطـساو  هب  هک  دـشاب  هتـشادن  ياهناشن  رگا  تسین ، ناویح  مسق  زا  دـنکیم و  ادـیپ  ناسنا  رگا  ار  هدـشمگ  لام  هلأسم 2573 .
. دهدب هقدص  شبحاص  فرط  زا  دیاب  مزال  طایتحا  ربانب  دوش ، مولعم 

مولعم نآ  بحاـص  هچناـنچ  تسا ، رتمک  رادهکـس  هرقن  دوخن   12 زا 6 / نآ  تمیق  دراد و  هناـشن  هک  دـنک  ادـیپ  یلاـم  رگا  هلأسم 2574 .
هک نیا  دصق  هب  دـناوتیم  دـشابن ، مولعم  نآ  بحاص  رگا  و  درادرب ، وا  هزاجا  نودـب  دـناوتیمن  هن ، ای  تسا  یـضار  دـنادن  ناسنا  و  دـشاب ،
در شبحاص  هب  ار  نآ  تسا  یقاب  لام  نیع  رگا  دـش ، ادـیپ  شبحاص  تقو  ره  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  درادرب ، دوش  شدوخ  کـلم 

. تسین مزال  ضوع  نداد  هتفر ، نیب  زا  نیع  رگا  یلو  دنک ،
نآ بحاص  دنادب  هچ  رگا  دـنک ، ادـیپ  ار  شبحاص  دـناوتیم  نآ  هطـساو  هب  هک  دراد  ياهناشن  هدرک  ادـیپ  هک  يزیچ  هاگره  هلأسم 2575 .
ادیپ ار  نآ  هک  يزور  زا  دیاب  دسرب  رادهکس  هرقن  دوخن   12 هب 6 / زیچ  نآ  تمیق  هک  یتروص  رد  تسا  ناناملسم  ناما  رد  هک  تسا  يرفاک 
لاس کی  ات  رگا  هکلب  دـنک ، نالعا  زور  ره  هک  تسین  مزال  و  دـنک ، نـالعا  دـننکیم  عاـمتجا  مدرم  هک  ییاـهاج  رد  لاـس  کـی  اـت  هدرک 

. تسا یفاک  دنکیم ، نالعا  دنیوگب  مدرم  هک  دنک  نالعا  دیوگب و  يروط 
. دیامن نالعا  وا  فرط  زا  هک  دیوگب  دراد  نانیمطا  هک  یسک  هب  دناوتیم  دنک ، نالعا  دهاوخن  شدوخ  ناسنا  رگا  هلأسم 2576 .

تقو ره  هک  نیا  دـصق  هب  درادرب ، دوخ  يارب  ار  نآ  دـناوتیم  دوشن ، ادـیپ  لاـم  بحاـص  دـنک و  نـالعا  لاـس  کـی  اـت  رگا  هلأسم 2577 .
تسا نآ  بحتـسم  طایتحا  یلو  دهدب ، وا  هب  دش  ادیپ  تقو  ره  هک  دنک  يرادهگن  وا  يارب  ای  دهدب ، وا  هب  ار  نآ  ضوع  دش  ادیپ  شبحاص 

. دهدب هقدص  شبحاص  فرط  زا  هک 
، دورب نیب  زا  دنک و  يرادـهگن  شبحاص  يارب  ار  لام  دـشن ، ادـیپ  لام  بحاص  درک و  نالعا  لاس  کی  هک  نآ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 2578 .

هداد هقدص  شبحاص  فرط  زا  رگا  یلو  تسین ، نماض  هدومنن  مه  يورهدایز  ینعی  يدـعت  و  هدرکن ، یهاتوک  نآ  يرادـهگن  رد  هچنانچ 
. تسا نماض  دشاب ، هتشادرب  دوخ  يارب  ای  دشاب 
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مه زاب  هدرک ، تیصعم  هک  نیا  زا  هتشذگ  دنکن ، نالعا  دش  هتفگ  هک  يروتـسد  هب  ًادمع  رگا  هدرک ، ادیپ  ار  یلام  هک  یـسک  هلأسم 2579 .

. دنک نالعا  تسا  بجاو 
. دیامن نالعا  دیاب  وا  یلو  دنک ، ادیپ  يزیچ  غلابان  هچب  رگا  هلأسم 2580 .

لاکـشا دهدب  هقدص  ار  نآ  دهاوخب  و  دوش ، دـیماان  لام  بحاص  ندـشادیپ  زا  دـنکیم ، نالعا  هک  یلاس  نیب  رد  ناسنا  رگا  هلأسم 2581 .
. درادن

يورهدایز ینعی  يدعت  ای  هدرک ، یهاتوک  نآ  يرادهگن  رد  هچنانچ  دورب ، نیب  زا  لام  دنکیم  نالعا  هک  یلاس  نیب  رد  رگا  هلأسم 2582 .
. تسین بجاو  وا  رب  يزیچ  هدومنن ، مه  يورهدایز  هدرکن و  یهاتوک  رگا  و  دهدب ، شبحاص  هب  ار  نآ  ضوع  دیاب  دشاب ، هدرک 

هب تسا  مولعم  هک  دنک  ادـیپ  ییاج  رد  دـسریم ، رادهکـس  هرقن  دوخن   12 هب 6 / نآ  تمیق  و  دراد ، هناـشن  هـک  ار  یلاـم  رگا  هلأسم 2583 .
، دوش ادیپ  شبحاص  هچنانچ  و  دهدب ؛ هقدص  شبحاص  فرط  زا  ار  نآ  لوا  زور  رد  دناوتیم  دوشیمن ، ادـیپ  نآ  بحاص  نالعا ، هطـساو 

. تسوا دوخ  لام  هداد  هک  ياهقدص  باوث  و  دهدب ، وا  هب  ار  نآ  ضوع  دیاب  دوشن ، یضار  ندادهقدص  هب  و 
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لاس کی  ات  دـیاب  هدوبن ، شدوخ  لام  دـمهفب  دـعب  و  درادرب ، تسا  وا  دوخ  لام  هک  نیا  لایخ  هب  دـنک و  ادـیپ  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2584 .
. دهد تکرح  شدوخ  ياج  زا  ار  نآ  و  دنزب ، ياهدشمگ  هب  ار  دوخ  ياپ  اًلثم  رگا  تسا  نینچمه  و  دیامن ، نالعا 

لثم دنک ، فیرعت  قدـص  فرع  رظن  رد  هک  يوحن  هب  هکلب  دـیامن ، نیعم  هدرک  ادـیپ  هک  ار  يزیچ  سنج  نالعا ، عقوم  دـیاب  هلأسم 2585 .
. تسین یفاک  ماهدرک ؛ ادیپ  يزیچ  دیوگب : ردق  نیمه  رگا  و  یسابل ؛ ای  ماهدرک  ادیپ  یباتک  دیوگب : هک  نیا 

، دیوگب ار  نآ  ياههناشن  هک  دهدب  وا  هب  دیاب  یتروص  رد  تسا . نم  لام  دیوگب : يرگید  و  دنک ، ادـیپ  ار  يزیچ  یـسک  رگا  هلأسم 2586 .
. دیوگب تسین  اهنآ  تفتلم  مه  لام  بحاص  تاقوا  رتشیب  هک  ار  ییاههناشن  تسین  مزال  یلو 

يرگید ياج  ای  دجسم ، رد  دنکن و  نالعا  هچنانچ  دسرب ، رادهکس  هرقن  دوخن   12 هب 6 / هدرک  ادیپ  هک  ار  يزیچ  تمیق  رگا  هلأسم 2587 .
. تسا نماض  هدرک  ادیپ  ار  نآ  هک  یسک  درادرب ، ار  نآ  يرگید  ای  دورب ، نیب  زا  زیچ  نآ  دراذگب و  تسا  مدرم  عامتجا  لحم  هک 

422 ص : لئاسملا ، حیضوت 
يرگید هب  ای  و  درادرب ، شدوخ  يارب  ای  دنک ، نیعم  ار  نآ  تمیق  دیاب  دوشیم ، دساف  دنامب  رگا  هک  دنک  ادـیپ  يزیچ  هاگره  هلأسم 2588 .

ود ره  رد  و  دشاب ، وا  لیکو  ای  عرـش ، مکاح  نذا  اب  راک  نیا  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  و  درادـهگن ؛ شبحاص  يارب  ار  شلوپ  و  دـشورفب ،
ار نآ  ای  دنک و  فرـصت  نمث  رد  دناوتیم  دـشن ، ادـیپ  شبحاص  لاس  کی  ات  رگا  و  دوشیمن ، طقاس  لاس  کی  ات  نالعا  بوجو  تروص ،

يارب ار  لام  هتفرگ و  هدـهع  هب  هک  ار  یتمیق  ای  نمث و  ضوع  دـیاب  دوش ، ادـیپ  لام  بحاص  تقو  ره  و  دـهدب ، هقدـص  شبحاـص  فرط  زا 
. تسین وا  رب  يزیچ  دوش ، یضار  هقدص  هب  لام  بحاص  و  دشاب ، هداد  هقدص  ار  نمث  رگا  یلو  دنک ؛ در  وا  هب  هتشادرب ، دوخ 

هک دـشاب  نیا  شدـصق  هک  یتروـص  رد  دـشاب ، وا  هارمه  ندـناوخزامن  نتفرگوـضو و  عـقوم  هدرک ، ادـیپ  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2589 .
. درادن لاکشا  دنک ، ادیپ  ار  نآ  بحاص 

شفک هک  تسا  یسک  لام  هدنام  هک  یـشفک  دنادب  هچنانچ  دنراذگب ، نآ  ياج  هب  يرگید  شفک  دنربب و  ار  وا  شفک  رگا  هلأسم 2590 .
ادـیپ نآ  بحاص  تقو  ره  دـیاب  دـشاب ، رتشیب  شدوخ  شفک  زا  نآ  تمیق  رگا  یلو  درادرب ، شدوخ  شفک  ياـج  هب  دـناوتیم  هدرب ، ار  وا 

شبحاص فرط  زا  ار  تمیق  يدایز  عرـش  مکاح  هزاجا  اب  دیاب  دوش ، دیماان  وا  ندشن  ادیپ  زا  هچنانچ  و  دـهدب ، وا  هب  ار  تمیق  يدایز  دـش 
دوخن  12 زا 6 / نآ  تمیق  هک  یتروص  رد  هدرب ، ار  وا  شفک  هک  تسین  یـسک  لام  هدنام  هک  یـشفک  دـهد  لامتحا  رگا  و  دـهدب ، هقدـص 

زا ًاطایتحا  لاس ، کی  زا  دعب  و  دنک ، نالعا  لاس  کی  ات  ًاطایتحا  دشاب  رتشیب  رگا  و  درادرب ، دوخ  يارب  دناوتیم  دشاب ، رتمک  رادهکـس  هرقن 
. دهدب هقدص  شبحاص  فرط 

ياج ای  دجسم  رد  و  دیامن ، رظنفرص  نآ  زا  و  دنک ، ادیپ  دراد  شزرا  رادهکـس  هرقن  دوخن   12 زا 6 / رتمک  هک  ار  یلام  رگا  هلأسم 2591 .
. تسا لالح  وا  يارب  درادرب ، ار  نآ  یسک  هچنانچ  دراذگب ، رگید 

423 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* تاناویح ندرک  راکش  ندیرب و  رس  ماکحا  * 

هراشا

تشوگ ندادناج ، زا  دعب  یلها  ای  دشاب  یشحو  دنربب ؛ رس  دوشیم  هتفگ  ًادعب  هک  يروتـسد  هب  ار  تشوگلالح  ناویح  رگا  هلأسم 2592 .
هدرکن ءاربتسا  ار  نآ  دناهدومن ، نیعم  عرش  رد  هک  يروتسد  هب  رگا  هدش ، راوختساجن  هک  یناویح  یلو  تسا ، كاپ  نآ  ندب  لالح و  نآ 

. تسین لالح  نآ  تشوگ  ندیرب ، رس  زا  دعب  هدرک  یکیدزن »  » یطو نآ  اب  ناسنا  هک  یناویح  و  دنشاب ،
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، هدش یـشحو  ًادعب  هدوب و  یلها  هک  یتشوگلالح  ناویح  یهوک و  زب  کبک و  وهآ و  دننام  یـشحو ، تشوگلالح  ناویح  هلأسم 2593 .
دوشیم هتفگ  ًادـعب  هک  يروتـسد  هب  رگا  تسین ، رـسیم  شحبذ  تلوهـس  هب  و  تسا ، هدـش  یـشحو  هدرک و  رارف  هک  یلها  رتش  واگ و  لثم 

تـشوگلالح ناویح  و  یگناخ ، غرم  دنفـسوگ و  دـننام  یلها ، تشوگلـالح  ناویح  یلو  تسا ؛ لـالح  كاـپ و  دـننک ، راکـش  ار  اـهنآ 
. دوشیمن لالح  كاپ و  ندرک  راکش  اب  تسا ، روسیم  تلوهس  هب  شحبذ  تسا و  هدش  یلها  ندرکتیبرت  هطساو  هب  هک  یشحو 

. دـیامن زاورپ  ای  دـنک  رارف  دـناوتب  هک  دوشیم ، لـالح  كاـپ و  ندرک  راکـش  اـب  یتروص  رد  یـشحو  تشوگلـالح  ناویح  هلأسم 2594 .
وهآ و رگا  و  دوشیمن ، لالح  كاپ و  ندرک  راکش  اب  دیامن ، زاورپ  دناوتیمن  هک  کبک  هچب  و  دنک ، رارف  دناوتیمن  هک  وهآ  هچب  نیاربانب 

. تسا مارح  شاهچب  و  لالح ، وهآ  دنیامن ، راکش  ریت  کی  اب  دنک ، رارف  دناوتیمن  هک  ار  شاهچب 
دیص رد  هک  یعرـش  روتـسد  ریغ  هب  ای  دریمب ، دوخ  يدوخ  هب  رگا  درادن ، هدنهج  نوخ  یهام  دننام  هک  یتشوگلالح  ناویح  هلأسم 2595 .

. دروخ دوشیمن  ار  نآ  تشوگ  یلو  تسا ، كاپ  دنشکب  ار  نآ  دوشیم ، هتفگ  یهام 
هچ تسا ، كاـپ  نآ  هدرم  یلو  دوشیمن ، لـالح  ندـیرب  رـس  اـب  راـم  دـننام  درادـن ، هدـنهج  نوخ  هک  یتـشوگمارح  ناویح  هلأسم 2596 .

. دنربب ار  شرس  ای  دریمب  شدوخ 
ناویح و  تسا ؛ مارح  مه  اهنآ  تشوگ  ندروخ  و  دنوشیمن ، كاپ  ندرک  راکـش  ندـیرب و  رـس  هطـساو  هب  كوخ  گس و  هلأسم 2597 .

نآ دننام  ریت و  اب  ای  دنربب ، رس  دوشیم  هتفگ  هک  يروتـسد  هب  رگا  گنلپ  گرگ و  دننام  تسا ، راوختشوگ  هدنرد و  هک  ار  یتشوگمارح 
، دننک راکش  ار  نآ  يراکش  گس  اب  رگا  و  دوشیمن ، لالح  نآ  تشوگ  یلو  تسا ، كاپ  دننک  راکش 

424 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دراد لاکشا  مه  شندشكاپ 

هدـنهج نوخ  رگا  دـننکیم ، یگدـنز  نیمز  لخاد  رد  رامـسوس  رام و  دـننام  هک  یتاناویح  شوم و  هنیزوب و  سرخ و  لیف و  هلأسم 2598 .
لاکـشا ناشندب  ندشكاپ  دنیامن ، راکـش  ار  اهنآ  ای  دنربب ، مه  ار  اهنآ  رـس  رگا  هکلب  دـناسجن ، دریمب  دوخ  يدوخ  هب  دنـشاب و  هتـشاد 

. تسا اهنآ  زا  بانتجا  مزال  طایتحا  و  دراد ،
. تسا مارح  نآ  تشوگ  ندروخ  دنروآ ، نوریب  ار  نآ  ای  دیآ ، نوریب  ياهدرم  هچب  هدنز ، ناویح  مکش  زا  رگا  هلأسم 2599 .

ناویح ندیرب  رس  روتسد  * 

فرط ود  رد  هک  ار  گرهاـش  ود  و  اذـغ » يارجم   » يرم و  سفن » يارجم   » موـقلح هک  تسا  نآ  ناوـیح  ندـیرب  رـس  روتـسد  هلأسم 2600 .
ار اـهنآ  رگا  و  دـنربب ، لـماک  روطهب  ولگ  ریز  یگدـمآرب  نییاـپ  زا  دوشیم ، هتفگ  گر » راـهچ   » هعبرا جادوا  اـهنآ  هب  هک  تسا ، موقلح 

. تسین یفاک  دنفاکشب ،
مه رادقم  نیا  هب  رگا  هکلب  درادن ، هدیاف  دـنربب  ار  هیقب  دـعب  دریمب  ناویح  ات  دـننک  ربص  دـنربب و  ار  گر  راهچ  زا  ضعب  رگا  هلأسم 2601 .
زا شیپ  هچ  رگا  دراد  لاکـشا  دوش ، هدرمـش  راـک  کـی  هک  دـنربن  مه  رـس  تشپ  يروط  ار  گر  راـهچ  لومعم  روطهب  یلو  دـننکن ، ربـص 

. دنربب ار  اهگر  هیقب  ناویح ، ندادناج 
نآ دنامن ، يزیچ  دوش ، هدیرب  دیاب  تسا و  ندرگ  رد  هک  یگر  راهچ  زا  هک  دنکب  يروط  هب  ار  دنفـسوگ  يولگ  گرگ  رگا  هلأسم 2602 .
هک یتروص  رد  دـنکب ، ار  ندـب  رگید  ياج  ای  دـشاب ، یقاـب  گر  راـهچ  دـنکب و  ار  ندرگ  زا  يرادـقم  رگا  یلو  دوشیم ، مارح  دنفـسوگ 

. دشابیم كاپ  لالح و  دنربب ، ار  نآ  رس  دش  هتفگ  هک  يروتسد  هب  و  دشاب ، هدنز  دنفسوگ 
425 ص : لئاسملا ، حیضوت 
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ناویح ندیرب  رس  طیارش  * 

: دراد طرش  جنپ  ناویح  ندیرب  رس  هلأسم 2603 .
راهظا دشاب و  ناملسم  دیاب  نز ، هچ  دشاب  درم  هچ  دربیم ؛ ار  ناویح  رس  هک  یسک  لوا 

رـس دناوتیم  دـمهفب ، ار  دـب  بوخ و  ینعی  دـشاب ، زیمم  رگا  مه  ناملـسم  هچب  و  دـنکن ، هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمغیپ  تیب  لها  اب  ینمـشد 
. دربب ار  ناویح 

راهچ هک  يزیت  زیچ  اب  دنـشاب  ناویح  حبذ  هب  جاتحم  دوشن و  ادیپ  نهآ  هچنانچ  یلو  دشاب ، نهآ  زا  هک  دـنربب  يزیچ  اب  ار  ناویح  رـس  مود 
. دیرب ار  ناویح  رس  دوشیم  زیت  گنس  هشیش و  دننام  دنک ، ادج  ار  گر 

ًادمع رگا  دربب ، رس  هلبق  هب  ور  دیاب  دنادیم  هک  یسک  و  دشاب ، هلبق  هب  ور  ناویح  مکـش  اپ و  تسد و  تروص و  ندیرب ، رـس  عقوم  رد  موس 
مادک هلبق  دـنادن  ای  دـنک ، هابتـشا  ار  هلبق  ای  دـنادن ، ار  هلأسم  ای  دـنک ، شومارف  رگا  یلو  دوشیم ؛ مارح  ناویح  دـنکن ، هلبق  هب  ور  ار  ناویح 

. درادن لاکشا  دنک ، هلبق  هب  ور  ار  ناویح  دناوتن  ای  تسا ، فرط 
دیوگب هک  ردـق  نیمه  و  دربب ، ار  ادـخ  مان  ندـیرب  رـس  تین  هب  دراذـگب ، شیولگ  هب  دراک  ای  دربب ، ار  ناویح  رـس  دـهاوخیم  یتقو  مراهچ 
تـشوگ و  دوشیمن ، كاپ  ناویح  نآ  دربب ، ار  ادخ  مان  ندیرب  رـس  دـصق  نودـب  رگا  و  تسا ، یفاک  ُرَبْکا » ُهللا   » ای ُدْـمَْحلا ِهللا »  » ای ِهللا » ِمِْسب  »
لاکـشا دربن ، ار  ادـخ  مان  یـشومارف  يور  زا  رگا  یلو  دربن ، ار  ادـخ  مان  هلأسم  هب  لهج  يور  زا  رگا  تسا  نینچمه  و  تسا ؛ مارح  مه  نآ 

. درادن
هب هک  نآ  ای  و  دنز ، نیمز  هب  ار  دوخ  ياپ  ای  دهد ، تکرح  ار  دوخ  مد  ای  مشچ  اًلثم  هچ  رگا  دنکب ، یتکرح  ندیرب  رـس  زا  دعب  ناویح  مجنپ 

. دیآ نوریب  شندب  زا  نوخ  لومعم  هزادنا 

رتش نتشک  روتسد  * 

نهآ و زا  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  دراک  دیاب  دش ، هتفگ  تاناویح  ندیرب  رـس  يارب  هک  یطرـش  جـنپ  رب  هوالع  رتش ، هیکذـت  رد  هلأسم 2604 .
. دننک ورف  شاهنیس  ندرگ و  نیب  يدوگ  رد  دشاب ، هدنرب 

هب ار  اهوناز  هک  یلاح  رد  رگا  یلو  دـشاب ، هداتـسیا  رتش  هک  تسا  رتهب  دـنربب ، ورف  رتش  ندرگ  هب  ار  دراـک  دـنهاوخیم  یتقو  هلأسم 2605 .
. درادن لاکشا  دننک ، ورف  شندرگ  يدوگ  رد  ار  دراک  تسا  هلبق  هب  ور  شاهنیس  اپ و  تسد و  هدیباوخ و  ولهپ  هب  ای  هدز ، نیمز 

رتش لثم  ار  اهنیا  دننام  واگ و  دنفـسوگ و  ای  دنربب ، ار  نآ  رـس  دـننک  ورف  رتش  ندرگ  يدوگ  رد  دراک  هک  نیا  ياج  هب  رگا  هلأسم 2606 .
تـسا هدنز  ات  دنربب و  ار  رتش  گر  راهچ  رگا  یلو  تسا ، سجن  اهنآ  ندب  و  مارح ، اهنآ  تشوگ  دـننک ، ورف  ناشندرگ  يدوگ  رد  دراک 

رد دراک 
426 ص : لئاسملا ، حیضوت 

اهنیا دننام  دنفـسوگ و  ای  واگ  ندرگ  يدوگ  رد  دراک  رگا  زین  و  تسا ؛ كاپ  نآ  ندب  و  لالح ، نآ  تشوگ  دـننک ، ورف  شندرگ  يدوگ 
. دشابیم كاپ  لالح و  دنربب ، دش  هتفگ  اًلبق  هک  يروتسد  هب  ار  نآ  رس  تسا  هدنز  ات  و  دننک ، ورف 

لامتحا دـتفیب و  هاچ  رد  اًلثم  ای  دنـشکب ، هدـش  نیعم  عرـش  رد  هک  يروتـسد  هب  ار  نآ  دـنناوتن  و  دوش ، شکرـس  یناویح  رگا  هلأسم 2607 .
، دهدب ناج  مخز  نآ  رثا  رد  دننزب و  مخز  هک  ار  شندب  ياج  ره  دشابن ، نکمم  عرـش  روتـسد  هب  نآ  نتـشک  و  دریمب ، اجنآ  رد  هک  دنهدب 

. دشاب اراد  دش ، هتفگ  ناویح  ندیربرس  يارب  هک  ار  يرگید  طیارش  دیاب  یلو  تسین  مزال  نآ  ندوبهلبق  هب  ور  و  دوشیم ، لالح 

ناویح ندیرب  رس  تابحتسم  * 
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: تسا بحتسم  ناویح  ندیرب  رس  رد  زیچ  دنچ  هلأسم 2608 .
تسد و راهچ  واگ  ندیرب  رس  عقوم  دنراذگب و  زاب  ار  شرگید  ياپ  دندنبب و  ار  نآ  ياپ  کی  تسد و  ود  دنفـسوگ ، ندیرب  رـس  عقوم  لوا 

شیاهاپ و  دندنبب ، رگیدکی  هب  لغب  ریز  ای  وناز ، ات  نییاپ  زا  ار  نآ  تسد  ود  رتش  نتـشک  عقوم  و  دنراذگب ، زاب  ار  نآ  مد  دندنبب و  ار  شیاپ 
. دنزب لاب  رپ و  ات  دننک  اهر  ندیرب  رس  زا  دعب  ار  غرم  تسا  بحتسم  و  دنراذگب ، زاب  ار 

. دشاب هلبق  هب  ور  دشکیم  ار  ناویح  هک  یسک  مود 
. دنراذگب نآ  يولج  بآ  ناویح ، نتشک  زا  شیپ  موس 

. دنربب ار  ناویح  رس  هلجع  اب  دننک و  زیت  بوخ  ار  دراک  اًلثم  دوش ، تیذا  رتمک  ناویح  هک  دننک  يراک  مراهچ 

ناویح ندیرب  رس  تاهورکم  * 

: تسا هورکم  ناویح ، ندیرب  رس  رد  زیچ  دنچ  هلأسم 2609 .
. دوش هدیرب  نآ  تشپ  زا  موقلح  هک  دنروایب  ولج  فرط  هب  دننک و  ورف  موقلح  تشپ  ار  دراک  هک  نآ  لوا 

تـشوگ هچ  رگا  تسا ، راک  نیا  كرت  بجاو  طایتحا  هکلب  دننک ، ادـج  شندـب  زا  ار  ناویح  رـس  حور ، ندـمآنوریب  زا  شیپ  هک  نآ  مود 
. تسین هورکم  دوش ، ادج  ناویح  رس  رایتخایب  دراک  ندوبزیت  هطساو  هب  ای  تلفغ  يور  زا  رگا  یلو  دوشیمن ، مارح  نآ  هطساو  هب  هحیبذ 

427 ص : لئاسملا ، حیضوت 
هطـساو هب  هحیبذ  تشوگ  هچ  رگا  تسا  نآ  كرت  بجاو  طایتحا  هکلب  دـننکب ، ار  ناویح  تسوپ  حور ، ندـمآنوریب  زا  شیپ  هک  نآ  موس 

. دوشیمن مارح  نآ 
. دنربب تسا  تشپ  هریت  رد  هک  ار  مارح  زغم  حور ، ندمآنوریب  زا  شیپ  هک  نآ  مراهچ 

. دنیبب ار  نآ  رگید  ناویح  هک  دنشکب  ار  ناویح  ییاج  رد  هک  نآ  مجنپ 
. درادن یبیع  جایتحا  تروص  رد  یلو  دنربب ، ار  ناویح  رس  هعمج  زور  رهظ  زا  شیپ  ای  بش  رد  هک  نآ  مشش 

. دشکب تسا  هداد  شرورپ  هک  ار  ییاپراهچ  ناسنا  دوخ  هک  نآ  متفه 

هحلسا اب  ندرکراکش  ماکحا  * 

كاپ شندب  لالح و  طرـش  جنپ  اب  دننک ، راکـش  هحلـسا  اب  هدشیـشحو  هک  ار  یلها  ای  یـشحو و  تشوگلالح  ناویح  رگا  هلأسم 2610 .
: تسا

، دنک هراپ  ار  ناویح  ندب  ندوب ، زیت  هطساو  هب  هک  دشاب  زیت  ریت ، هزین و  لثم  ای  دشاب ، هدنرب  ریشمش  دراک و  لثم  راکش ، هحلـسا  هک  نآ  لوا 
یناویح رگا  و  تسا ؛ مارح  مه  نآ  ندروخ  و  دوشیمن ، كاپ  دننک  راکش  ار  ناویح  اهنیا  دننام  گنـس و  بوچ و  ای  ماد  هلیـسو  هب  رگا  و 

هلولگ رگا  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 
، ندنازوس رثا  رد  دـنازوسب و  ار  ناویح  ندـب  شترارح  هطـساو  هب  ای  دـشکب ، ار  ناویح  دور و  ورف  ناویح  ندـب  رد  راشف  اب  هکلب  دـشابن  زیت 

. دراد لاکشا  شندوبلالح  كاپ و  دریمب ، ناویح 
ینمشد راهظا  هک  یسک  ای  رفاک  رگا  و  دمهفب ؛ ار  دب  بوخ و  هک  دشاب  ناملسم  هچب  ای  دشاب  ناملسم  دیاب  دنکیم ، راکـش  هک  یـسک  مود 

. تسین لالح  راکش  نآ  دیامن ، راکش  ار  یناویح  دنکیم  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  اب 
و تسین ، كاپ  ناویح  نآ  دشکب ، ار  یناویح  ًاقافتا  دنک و  ناشن  ار  ییاج  اًلثم  رگا  و  درب ، راک  هب  ناویح  ندرکراکـش  يارب  ار  هحلـسا  موس 

. تسا مارح  مه  نآ  ندروخ 
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دنک شومارف  رگا  یلو  دوشیمن ، لالح  راکـش  دربن ، ار  ادخ  مان  ًادـمع  هچنانچ  و  دربب ، ار  ادـخ  مان  هحلـسا  ندرب  راک  هب  تقو  رد  مراهچ 
. درادن لاکشا 

تقو ندیربرس  هزادنا  هب  هچنانچ  و  دشابن ، تقو  نآ  ندیرب  رـس  هزادنا  هب  تسا  هدنز  رگا  ای  دشاب ، هدرم  هک  دسرب  ناویح  هب  یتقو  مجنپ -
. تسا مارح  دریمب ، ات  دربن  ار  ناویح  رس  دشاب و 

428 ص : لئاسملا ، حیضوت 
ود ره  رگا  و  تسین ؛ لالح  ناویح  نآ  دشاب ، رفاک  يرگید  ناملـسم و  نانآ  زا  یکی  و  دـننک ، راکـش  ار  یناویح  رفن  ود  رگا  هلأسم 2611 .

. تسین لالح  مزال  طایتحا  ربانب  ناویح  نآ  دربن ، ار  ادخ  مان  ًادمع  يرگید  و  دربب ، ار  ادخ  مان  ود  نآ  زا  یکی  دنشاب و  ناملسم 
ناج بآ  رد  نداتفا  ریت و  هطـساو  هب  ناویح  هک  دنادب  ناسنا  و  دتفیب ، بآ  رد  اًلثم  دـندز ، ریت  ار  یناویح  هک  نآ  زا  دـعب  رگا  هلأسم 2612 .

دیدـپان رظن  زا  دـننک و  راکـش  ار  یناویح  رگا  و  دـشابیمن . لالح  هن ، ای  هدوب  ریت  يارب  طقف  هک  دـنک  کش  رگا  هکلب  تسین ، لالح  هداد ،
لامتحا رگا  یلو  تسا ، لالح  هدوب ، راکش  حالـس  هب  دنتـسم  طقف  نآ  توم  هک  دننادب  رگا  دوش ، ادیپ  ناویح  نآ  هدرم  نآ  زا  دعب  و  دوش ،

. تسا تمرح  تساجن و  هب  موکحم  هدش ، ناویح  گرم  ببس  يرگید  زیچ  همیمض  هب  راکش  حالس  هک  دنهد 
زا هتـشذگ  یلو  دوشیم ، وا  دوخ  لام  و  تسا ، لالح  راکـش  دنک ، راکـش  ار  یناویح  یبصغ  هحلـسا  ای  یبصغ  گس  اب  رگا  هلأسم 2613 .

. دهدب شبحاص  هب  ار  گس  ای  هحلسا  ترجا  دیاب  هدرک ، هانگ  هک  نیا 
ار یناویح  دش ، هتفگ  هلأسم 2610  رد  هک  ییاهطرش  اب  تسا  حیحـص  نآ  اب  ندرکراکـش  هک  يرگید  زیچ  ای  ریـشمش  اب  رگا  هلأسم 2614 .
و تسا ؛ لالح  تمـسق  ود  ره  دشاب ، هداد  ناج  ناویح  هک  دسرب  یتقو  ناسنا  و  دنامب ، تمـسق  کی  رد  ندرگ  رـس و  و  دـننک ، تمـسق  ود 
هک دشاب  نکمم  و  دشاب ، تقو  ندیرب  رـس  هزادنا  هب  رگا  اما  دشابن ، تقو  ندیرب  رـس  هزادنا  هب  یلو  دشاب ، هدنز  ناویح  رگا  تسا  نینچمه 

نیعم عرش  رد  هک  يروتسد  هب  ار  نآ  رس  رگا  دراد ، ندرگ  رس و  هک  یتمسق  مارح و  درادن ، ندرگ  رس و  هک  یتمـسق  دنامب ، هدنز  يرادقم 
. دشابیم مارح  مه  نآ  هن  رگو  لالح ، دنربب  هدش 

رس و هک  یتمسق  دننک ؛ تمسق  ود  ار  یناویح  تسین ، حیحص  نآ  اب  ندرک  راکش  هک  يرگید  زیچ  ای  گنـس  ای  بوچ  اب  رگا  هلأسم 2615 .
هب ار  نآ  رـس  دـنامب و  هدـنز  يرادـقم  هک  دـشاب  نکمم  دـشاب و  هدـنز  رگا  دراد ، ندرگ  رـس و  هک  یتمـسق  و  تسا ، مارح  درادـن ، ندرگ 

. دشابیم مارح  مه  تمسق  نآ  هنرگ  و  لالح ، دنربب ، هدش  نیعم  عرش  رد  هک  يروتسد 
رد هک  يروتـسد  هب  ار  هچب  نآ  هچنانچ  دیآ ، نوریب  نآ  مکـش  زا  ياهدنز  هچب  دـنربب و  رـس  ای  دـننک  راکـش  ار  یناویح  رگا  هلأسم 2616 .

. دشابیم مارح  هن  رگ  و  لالح ، دنربب ، رس  هدش  نیعم  عرش 
429 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ای وم  دشاب و  لماک  نآ  تقلخ  هچنانچ  دنروآ ، نوریب  شمکش  زا  ياهدرم  هچب  و  دنربب ، رـس  ای  دننک  راکـش  ار  یناویح  رگا  هلأسم 2617 .
. تسا لالح  كاپ و  دشاب ، هدییور  شندب  رد  مشپ 

يراکش گس  اب  ندرک  راکش  * 

ناویح نآ  ندوبلالح  كاپ و  دـنک ، راکـش  ار  یتشوگلالح  هدشیـشحو  یلها  اـی  یـشحو و  ناویح  يراکـش ، گـس  رگا  هلأسم 2618 .
: دراد طرش  شش 

؛ دتسیاب دننک  يریگولج  نتفر  زا  تقو  ره  و  دورب ، دنتسرفب  راکـش  نتفرگ  يارب  ار  نآ  تقو  ره  هک  دشاب  هدش  تیبرت  يروط  هب  گس  لوا 
. درادن لاکشا  دروخب ، راکش  زا  ًاقافتا  رگا  یلو  دروخن ، راکش  زا  دسرن ، شبحاص  ات  هک  دشاب  نیا  شتداع  دیاب  زین  و 

رگا هکلب  تسا ؛ مارح  ناویح  نآ  ندروخ  دـنک ، راکـش  ار  یناویح  و  دور ، راکـش  لابند  دوخ  شیپ  رگا  و  دتـسرفب ، ار  نآ  شبحاـص  مود 
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باتش شبحاص  يادص  هطـساو  هب  هچ  رگا  دناسرب ، راکـش  هب  ار  نآ  رتدوز  هک  دنزب  گناب  شبحاص  ًادعب  و  دور ، راکـش  لابند  دوخ  شیپ 
. دنیامن يراددوخ  راکش  نآ  ندروخ  زا  دیاب  بجاو  طایتحا  ربانب  دنک ،

راهظا هک  یـسک  ای  رفاک  رگا  و  دمهفب ، ار  دب  بوخ و  هک  دشاب  ناملـسم  هچب  ای  دشاب ، ناملـسم  دیاب  دتـسرفیم ، ار  گس  هک  یـسک  موس 
. تسا مارح  گس  نآ  راکش  دتسرفب ، ار  گس  دنکیم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمغیپ  تیب  لها  اب  ینمشد 

. درادن لاکشا  دنک ، شومارف  رگا  یلو  تسا ، مارح  راکش  نآ  دربن ، ار  ادخ  مان  ًادمع  رگا  و  دربب ، ار  ادخ  مان  گس ، نداتسرف  تقو  مراهچ 
سرت ای  ندـیود  زا  راکـش  ای  دـنک ، هفخ  ار  راکـش  گس ، رگا  سپ  دریمب . هدرک  ادـیپ  گس  نادـند  زا  هک  یمخز  هطـساو  هب  راکـش  مجنپ 

. تسین لالح  دریمب ،
هچنانچ و  دشابن ، تقو  نآ  ندیرب  رس  هزادنا  هب  تسا  هدنز  رگا  ای  دشاب ، هدرم  ناویح  هک  دسرب  یتقو  هداتـسرف ، ار  گس  هک  یـسک  مشش 

. تسین لالح  دریمب ، ات  دربن  ار  ناویح  رس  و  دشاب ، تقو  ندیرب  رس  هزادنا  هب  هک  دسرب  یتقو 
دراک و ندروآنوریب  هطـساو  هب  اًلثم  هچنانچ  دربب ، ار  ناویح  رـس  دناوتب  هک  دـسرب  یتقو  رگا  هداتـسرف ، ار  گس  هک  یـسک  هلأسم 2619 .

، دریمب ناویح  دربب و  ار  ناویح  رس  نآ ، اب  هک  دشابن  وا  هارمه  يزیچ  رگا  یلو  تسا ؛ لالح  دریمب ، ناویح  نآ  و  درذگب ، تقو  نآ  دننام 
430 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دننک يراددوخ  نآ  ندروخ  زا  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا 
هتفگ هلأسم 2618  رد  هک  یطیارش  ياراد  اهنآ  همه  هچنانچ  دننک ، راکش  ار  یناویح  مه  اب  و  دنتـسرفب ، ار  گس  دنچ  رگا  هلأسم 2620 .

. تسا مارح  راکش  هدوبن ، طیارش  ياراد  اهنآ  زا  یکی  رگا  و  تسا ، لالح  راکش  دناهدوب ، دش ،
و تسا ؛ كاپ  لالح و  راکـش ، نآ  دنک ، راکـش  ار  يرگید  ناویح  گس ، نآ  و  دتـسرفب ، یناویح  راکـش  يارب  ار  گس  رگا  هلأسم 2621 .

. دنشابیم كاپ  لالح و  اهنآ  ود  ره  دنک ، راکش  يرگید  ناویح  اب  ار  ناویح  نآ  رگا  زین 
یکی و  دنشاب ، ناملسم  همه  رگا  و  تسا ، مارح  راکش  نآ  دشاب ، رفاک  نانآ  زا  یکی  و  دنتسرفب ، ار  گس  مه  اب  رفن  دنچ  رگا  هلأسم 2622 .

. تسا مارح  راکش  نآ  مزال ، طایتحا  ربانب  دربن ، ار  ادخ  مان  ًادمع  نانآ ، زا 
هک دنـسرب  یتقو  رگا  یلو  تسین ، لالح  راکـش  نآ  دـنک ، راکـش  ار  یناویح  يراکـش ، گس  ریغ  يرگید  ناویح  ای  زاب  رگا  هلأسم 2623 .

. تسا لالح  دنربب ، ار  نآ  رس  هدش  نیعم  عرش  رد  هک  يروتسد  هب  و  دشاب ، هدنز  ناویح 

یهام دیص  * 

بآ رد  هچنانچ  و  تسا ، لالح  نآ  ندروخ  كاپ و  دهد ، ناج  بآ  نوریب  و  دـنریگب ، بآ  زا  هدـنز  ار  رادسلف  یهام  رگا  هلأسم 2624 .
، نداتفا مادهب  زا  دعب  یهام  و  دـننک ، بصن  یهام  دیـص  يارب  بآ  رد  یماد  رگا  یلو  دـشابیم ؛ مارح  نآ  ندروخ  یلو  تسا  كاپ  دریمب ،

نوریب دنریگب و  بآ  زا  هدنز  هچ  رگا  ار  سلفیب  یهام  و  تسا ؛ نآ  ندروخ  كرت  طوحا ، هچ  رگا  تسین ، دـیعب  نآ  تیلح  دریمب  بآ  رد 
. تسا مارح  دهد ، ناج  بآ 

زا شیپ  هچنانچ  دنامب ، یکـشخ  رد  یهام  دور و  ورف  بآ  ای  دزادنیب ، نوریب  ار  نآ  جوم  ای  دـتفیب ، نوریب  بآ  زا  یهام  رگا  هلأسم 2625 .
. تسا لالح  ندادناج  زا  دعب  دریگب ، ار  نآ  یسک  رگید  هلیسو  هب  ای  تسد  اب  دریمب ، هک  نآ 

. دربب ار  ادخ  مان  نتفرگ ، عقوم  رد  دشاب و  ناملسم  تسین  مزال  دنکیم ، دیص  ار  یهام  هک  یسک  هلأسم 2626 .
431 ص : لئاسملا ، حیضوت 

هلماعم نآ  اب  و  دـشاب ، ناملـسم  تسد  رد  هچنانچ  هدرم ، اـی  دـناهتفرگ  بآ  زا  هدـنز  ار  نآ  تسین  مولعم  هک  ياهدرم  یهاـم  هلأسم 2627 .
نیقی هک  نآ  رگم  دـشابیم ، مارح  ماهتفرگ ، هدـنز  ار  نآ  دـیوگب  هچ  رگا  دـشاب ، رفاک  تسد  رد  رگا  و  تسا ، لالح  دـیامنب ، لالح  یهام 
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. دیوگیم تسار  هک  دنهد  تداهش  لداع  دهاش  ود  ای  دوش  لصاح 
. تسین دیعب  نتفرگ  زا  دعب  نآ  تیلح  دنچ  ره  درک ، يراددوخ  هدنز  یهام  ندروخ  زا  دیاب  طایتحا  ربانب  هلأسم 2628 .

يراددوخ نآ  ندروخ  زا  هک  تسا  نآ  طایتحا  دنشکب ، ندادناج  زا  شیپ  بآ  نوریب  رد  ای  دننک ، نایرب  ار  هدنز  یهام  رگا  هلأسم 2629 .
. تسین دیعب  نآ  تیلح  هچ  رگا  دنیامن ،

، بجاو طایتحا  ربانب  دتفیب ، بآ  رد  تسا  هدنز  هک  یلاح  رد  نآ  تمـسق  کی  و  دننک ، تمـسق  ود  بآ  نوریب  ار  یهام  رگا  هلأسم 2630 .
. دروخ دیابن  هدنام  بآ  نوریب  هک  ار  یتمسق 

خلم دیص  * 

هک یـسک  تسین  مزال  و  تسا ، لالح  نآ  ندروخ  ندادناج  زا  دعب  دنریگب ، هدنز  يرگید  هلیـسو  هب  ای  تسد  اب  ار  خلم  رگا  هلأسم 2631 .
ار نآ  هک  دشابن  مولعم  و  دشاب ، رفاک  تسد  رد  ياهدرم  خلم  رگا  یلو  دربب ؛ ار  ادخ  مان  نتفرگ ، عقوم  رد  و  دشاب ، ناملسم  دریگیم  ار  نآ 
هک دـنهد  تداهـش  لداع  دـهاش  ود  ای  دوش ، لـصاح  نیقی  هک  نآ  رگم  تسین ، لـالح  ماهتفرگ ، هدـنز  دـیوگب  هچ  رگا  هن  اـی  هتفرگ  هدـنز 

. دیوگیم تسار 
. تسا مارح  دنک ، زاورپ  دناوتیمن  و  هدرواین ، رد  لاب  هکیخلم  ندروخ  هلأسم 2632 .

432 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* اهیندیماشآ اهیندروخ و  ماکحا  * 

هراشا

زا هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  و  دشابیم . لالح  وتسرپ  و  تسا ، مارح  دراد  لاگنچ  نیهاش  لثم  هک  یغرم  تشوگ  ندروخ  هلأسم 2633 .
. دنیامن يراددوخ  دهده  تشوگ  ندروخ 

سجن و دنربب ، هدـنز  دنفـسوگ  زا  تشوگ  يرادـقم  ای  هبند  اًلثم  دـنیامن ، ادـج  هدـنز  ناویح  زا  دراد  حور  هک  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2634 .
. دشابیم مارح 

: تسا مارح  تشوگلالح  ناویح  زا  زیچ  هدزناپ  هلأسم 2635 .
-8 دـنیوگیم . نالبند  ار  نآ  هک  مخت ، - 7 دـنیوگیم . لوشد  ار  نآ  هک  ددـغ  - 6 نادهچب . - 5 جرف . - 4 يرن . - 3 هلضف . - 2 نوخ . - 1

تشپ هریت  فرط  ود  رد  هک  یپ  تسا 10 - تشپ  هریت  نایم  رد  هک  مارح  زغم  - 9 دشابیم . دوخن  لکـش  هب  و  تسا ، هلک  زغم  رد  هک  يزیچ 
نآ هب  و  تسا ، مُس  نایم  رد  هک  يزیچ  - 15 کمدرم .»  » مشچ هقدح  - 14 هناثم .»  » نادلوب - 13 لاحط .»  » زرپس نادهرهز 12 - - 11 تسا .

. مزال طایتحا  ربانب  دنیوگیم  عجاشالا  تاذ 
هب نآ  زا  يرادقم  دشاب و  كاپ  رگا  یلو  تسا ؛ مارح  تسا ، رفنتم  نآ  زا  ناسنا  تعیبط  هک  ییاهزیچ  ینعی  ثئابخ ، ندروخ  هلأسم 2636 .

. درادن لاکشا  نآ  ندروخ  دوش ، باسح  دوبان  مدرم  رظن  رد  هک  دوش  طولخم  لالح  يزیچ  اب  يروط 
. درادن لاکشا  افش  يارب  مالسلا  هیلع  ءادهشلا  دیس  ترضح  تبرت  زا  یمک  ندروخ  یلو  تسا ، مارح  كاخ ، ندروخ  هلأسم 2637 .

ياضف رد  هک  هنیـس  ینیب و  طالخا  یلو  تسین ، مارح  دـشاب ، هدـماین  ناهد  ياضف  رد  هک  هنیـس  طلخ  و  ینیب ، بآ  ندرب  ورف  هلأسم 2638 .
رگا دیآیم ، نوریب  نادـند  يال  زا  ندرکلالخ ، عقوم  هک  ییاذـغ  ندرب  ورف  و  تسا ، نآ  ندرب  ورف  كرت  مزال ، طایتحا  هدـش ، دراو  ناهد 
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. درادن لاکشا  دشابن ، رفنتم  نآ  زا  ناسنا  تعیبط 
. تسین مارح  دننکن ، انتعا  القع  هک  دشاب  مک  ررض  رگا  یلو  تسا ، مارح  دراد  ررض  ناسنا  يارب  هک  يزیچ  ندروخ  هلأسم 2639 .

اهنآ اب  یسک  رگا  و  تسا ، هورکم  غالا ، رطاق و  بسا و  تشوگ  ندروخ  هلأسم 2640 .
433 ص : لئاسملا ، حیضوت 

نوریب رهـش  زا  ار  اهنآ  دیاب  و  دوشیم ، سجن  اهنآ  نیگرـس  لوب و  و  دنوشیم ، مارح  ناشلـسن  دوخ و  دیامن ، یکیدزن  ینعی  دنک ، یطو 
. دهدب شبحاص  هب  ار  شتمیق  تسا  مزال  هدننکیطو  رب  و  دنشورفب ، رگید  ياج  رد  و  دنربب ،

لوب و دـنک ، یکیدزن  دنفـسوگ  واـگ و  دـننام  دـنروخیم ، ار  نآ  تشوگ  تسا  موـسرم  هک  یتشوگلـالح  ناوـیح  اـب  رگا  هلأسم 2641 .
تشوگ و ندروخ  روطنیمه  و  اـهنآ ، ریـش  ندـیماشآ  تشوگ و  ندروخ  و  دوشیم ، سجن  اـهنآ  ددـجتم  لـسن  اـهنآ و  دوـخ  نیگرس 
ای دـشاب  ملاع  ریبک ، ای  دـشاب  ریغـص  هدـننکیطو  و  ربُد ، رد  هچ  دـشاب و  لُبق  رد  یطو  هچ  تسا ؛ مارح  اهنآ  ددـجتم  لسن  ریـش  ندـیماشآ 

، هدرک یطو  نآ  اب  هک  یـسک  و  دننازوسب ، دنـشکب و  ار  ناویح  نآ  يروف  دـیاب  هدام و  ای  دـشاب  رن  ءوطوم  و  هرکم ، ای  دـشاب  راتخم  لهاج ،
. دهدب شبحاص  هب  ار  نآ  لوپ 

رفاک دنادب ، لالح  ار  نآ  یسک  رگا  و  تسا ، هدش  هدرمش  هانگ  نیرتگرزب  رابخا  زا  یـضعب  رد  و  مارح ، بارـش ، ندیماشآ  هلأسم 2642 .
هک یسک  و  تسا ، ناهانگ  أشنم  اهيدب و  هشیر  بارش ، دندومرف : هک  تسا  هدش  تیاور  مالسلا  هیلع  قداص  رفعج  ماما  ترـضح  زا  تسا .

سکچیه مارتحا  و  درادن ، كاب  یهانگ  چیه  زا  و  دسانـشیمن ، ار  ادخ  عقوم ، نآ  رد  و  دـهدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  لقع  دروخیم ، بارش 
ندب زا  یسانشادخ  نامیا و  حور  و  دنادرگیمن ، ور  راکشآ  ياهیتشز  زا  و  دنکیمن ، تیاعر  ار  کیدزن  ناشیوخ  قح  درادیمن ، هگن  ار 
تنعل ار  وا  نینمؤم  ناربمغیپ و  ناگتـشرف و  ادخ و  و  دنامیم ، وا  رد  تسا  رود  ادخ  تمحر  زا  هک  یثیبخ  صقان  حور  و  دوریم ، نوریب  وا 

هب وا  ناهد  بآو  دیآیم ، نوریب  شناهد  زا  وا  نابز  و  تسا ، هایـس  وا  يور  تمایق  زور  و  دوشیمن ، لوبق  وا  زامن  زور  لهچ  ات  و  دننکیم ،
. تسا دنلب  وا  یگنشت  دایرف  و  دزیریم ، شاهنیس 

ص433 لئاسملا ؛  حیضوت 
هرفس نآ  زا  ندروخ  زیچ  و  مارح ، دوش ، باسح  نانآ  زا  یکی  ناسنا  رگا  دنروخیم ، بارش  نآ  رد  هک  ياهرفس  رس  نتسشن  هلأسم 2643 .

. تسا مارح  زین 
دیرخ و و  تسا ، مارح  نآ  ندروخ  سجن و  هدـشن ، تباث  ًاعرـش  اهنآ  هیکذـت  و  دـنروآیم ، رافک  دالب  زا  هک  ییاهتشوگ  هلأسم 2644 .

. درادن رابتعا  ًاعرش  لاحلا ، لوهجم  قثوم و  ریغ  صاخشا  هتفگ  هتشون و  و  تسین ، زیاج  زین  اهنآ  شورف 
434 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ندروخاذغ تابحتسم  * 

: تسا بحتسم  ندروخاذغ  رد  زیچ  دنچ  هلأسم 2645 .
. دیوشب اذغ  زا  شیپ  ار  تسد  ود  ره  لوا 

. دنک کشخ  لامتسد  اب  و  دیوشب ، ار  تسد  ود  ره  زین  اذغ  زا  دعب  مود 
، دیوشب ار  دوخ  تسد  نابزیم  لوا  اذغ ، زا  شیپ  و  دـشکب ، تسد  همه  زا  دـعب  و  دـنک ، ندروخاذـغ  هب  عورـش  همه  زا  شیپ  نابزیم ، موس -

پچ فرط  هک  یسک  لوا  اذغ ، زا  دعب  و  هتسشن ، وا  پچ  فرط  هک  یسک  هب  دسرب  ات  روطنیمه  و  هتسشن ، وا  تسار  فرط  هک  یـسک  دعب 
. دوش متخ  نابزیم  هب  و  دسرب ، نابزیم  تسار  فرط  هب  ات  روطنیمه  و  دیوشب ، ار  دوخ  تسد  هتسشن  نابزیم 
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« ِهللا ِمِْسب   » نتفگ اهنآ ، مادـکره  ندروخ  تقو  رد  دـشاب ، اذـغ  عون  دـنچ  هرفـس  کی  رـس  رگا  و  دـیوگب ، هللا » ِمِْسب   » اذـغ لوا  رد  مراـهچ 
. تسا بحتسم 

. دروخب اذغ  تسار  تسد  اب  مجنپ 
. دروخن تشگنا  ود  اب  و  دروخب ، اذغ  رتشیب  ای  تشگنا  هس  اب  مشش 

. دروخب شدوخ  يولج  اذغ  زا  یسک  ره  دناهتسشن ، هرفس  کی  رس  رفن  دنچ  رگا  متفه 
. درادرب کچوک  ار  همقل  متشه 

. دهدب لوط  ار  ندروخاذغ  و  دنیشنب ، دایز  هرفس  رس  مهن 
. دوَِجب بوخ  ار  اذغ  مهد 

. دنک دمح  ار  ملاع  دنوادخ  اذغ ، زا  دعب  مهدزای 
. دسیلب ار  ناتشگنا  مهدزاود 

. دنکن لالخ  امرخ  تخرد  گرب  ین و  ناحیر و  بوچ  رانا و  بوچ  اب  یلو  دیامن ، لالخ  اذغ  زا  دعب  مهدزیس 
يارب دزیریم ، هچنآ  تـسا  بحتـسم  دروـخیم ، اذـغ  ناـبایب  رد  رگا  یلو  دروـخب ، دـنک و  عـمج  دزیریم  هرفـس  نوریب  هـچنآ  مهدراـهچ 

. دراذگب تاناویح  ناگدنرپ و 
. دروخن اذغ  بش  نیب  رد  زور و  نیب  رد  و  دروخب ، اذغ  بش  لوا  زور و  لوا  رد  مهدزناپ 
. دزادنیب پچ  ياپ  يور  ار  تسار  ياپ  و  دباوخب ، تشپ  هب  اذغ  ندروخ  زا  دعب  مهدزناش 

. دروخب کمن  نآ ، رخآ  اذغ و  لوا  رد  مهدفه 
. دیوشب بآ  اب  ندروخ  زا  شیپ  ار  هویم  مهدجیه 

435 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ندروخاذغ تاهورکم  * 

: تسا هورکم  ندروخاذغ  رد  زیچ  دنچ  هلأسم 2646 .
. ندروخاذغ يریس  لاح  رد  لوا 

. دیآیم شدب  رپ  مکش  زا  زیچ ، ره  زا  رتشیب  ملاع  دنوادخ  هک  تسا  ربخ  رد  و  ندروخ ، رپ  مود 
. ندروخاذغ عقوم  رد  نارگید  تروص  هب  ندرکهاگن  موس 

. غاد ياذغ  ندروخ  مراهچ 
. دماشآیم ای  دروخیم  هک  يزیچ  ندرکتوف  مجنپ 

. ندش رگید  يزیچ  رظتنم  هرفس ، رد  نان  نتشاذگ  زا  دعب  مشش 
. دراک اب  نان  ندرکهراپ  متفه 

. اذغ فرظ  ریز  نان  نتشاذگ  متشه 
. دنامن نآ  رد  يزیچ  هک  يروط  هب  هدیبسچ  ناوختسا  هب  هک  یتشوگ  ندرکكاپ  مهن 

. هویم ندنکتسوپ  مهد 
. دروخب ار  نآ  اًلماک  هک  نآ  زا  شیپ  هویم  نتخادنا  رود  مهدزای 
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ندیماشآبآ تابحتسم  * 

: تسا بحتسم  زیچ  دنچ  بآ ، ندیماشآ  رد  هلأسم 2647 .
. دماشایب ندیکم  روط  هب  ار  بآ  لوا 

. دروخب بآ  هداتسیا  زور ، رد  مود 
. دیوگب ُدْمَْحلا هللا »  » نآ زا  دعب  و  هللا » ِمِْسب   » بآ ندیماشآ  زا  شیپ  موس 

. دماشایب بآ  سفن  هس  هب  مراهچ 
. دماشایب بآ  لیم  يور  زا  مجنپ 

تنعل ار  ترضح  نآ  نالتاق  و  دنک ، دای  ار  شراوگرزب  تیب  لها  مالـسلا و  هیلع  نیـسحلا  هللادبعابا  ترـضح  بآ ، ندیماشآ  زا  دعب  مشش 
. دیامن

ندیماشآبآ تاهورکم  * 

لاح  هب  بش  رد  و  برچ ، ياذغ  زا  دعب  نآ  ندیماشآ  و  بآ ، ندیماشآ  دایز  هلأسم 2648 .
هورکم تسا ، نآ  هتـسد  هک  ییاـج  و  هزوـک ، هتـسکش  ياـج  زا  نـینچمه  و  پـچ ، تـسد  اـب  بآ  ندـیماشآ  زین  و  تـسا ، هورکم  هداتـسیا 

. دشابیم
436 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* دهع رذن و  ماکحا  * 

رتهب نآ  ندادنماجنا  هک  ار  يراک  ای  دروآ ، اج  هب  ادخ  يارب  ار  يریخ  راک  هک  دنک  بجاو  دوخ  رب  ناسنا  هک  تسا  نآ  رذـن  هلأسم 2649 .
. دیامن كرت  ادخ  يارب  تسا 

هدهع رب  ای  نم ، رب  ادخ  يارب  زا  دیوگب : رگا  سپ  دناوخب . یبرع  هب  ار  نآ  تسین  مزال  و  دوش ، هدناوخ  هغیـص  دـیاب  رذـن ، رد  هلأسم 2650 .
. تسا حیحص  وا  رذن  مهدب ، ریقف  هب  ناموت  هد  دوش ، بوخ  نم  ضیرم  رگا  هک  تسا  نم  همذ  رب  ای  نم 

روبجم ار  وا  هک  یـسک  رذـن  نیارباـنب ، دـنک . رذـن  دوخ  راـیتخا  هب  و  دـشاب ، لـقاع  فلکم و  دـیاب  دـنکیم ، رذـن  هک  یـسک  هلأسم 2651 .
. تسین حیحص  هدرک ، رذن  رایتخایب  ندشینابصع  هطساو  هب  ای  دناهدرک ،

حیحـص دـناسرب ، یفرـصم  هب  ار  شلام  دـنک  رذـن  رگا  دـنکیم ، فرـصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  یهیفـس  مدآ  هلأسم 2652 .
. تسین

. تسا لطاب  وا  رذن  دنک ، رذن  رهوش  هزاجا  نودب  نز  ای  و  دیامن ، يریگولج  نز  ندرک  رذن  زا  رهوش  رگا  هلأسم 2653 .
. دیامن يریگولج  رذن  هب  ندرکلمع  زا  ار  وا  ای  دنزب ، مه  هب  ار  وا  رذن  دناوتیمن  شرهوش  دنک ، رذن  رهوش  هزاجا  اب  نز  رگا  هلأسم 2654 .
نآ هب  ندرکلمع  دنک ، رذن  مه  وا  هزاجا  نودب  رگا  هکلب  دیامن ، لمع  رذن  نآ  هب  دیاب  دنک ، رذـن  ردـپ  هزاجا  اب  دـنزرف  رگا  هلأسم 2655 .

عنم  يراک  زا  ردپ  رگا  یلو  تسا ؛ بجاو  رذن 
437 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. تسین حیحص  رذن  نآ  دنک ، عنم  راک  نآ  زا  رذن  زا  دعب  ای  و  دشاب ، هدرک 
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رگا دورب ، البرک  هدایپ  دناوتیمن  هک  یـسک  نیاربانب  دشاب . نکمم  شیارب  نآ  ماجنا  هک  دنک  رذـن  دـناوتیم  ار  يراک  ناسنا  هلأسم 2656 .
. تسین حیحص  وا  رذن  دورب ، هدایپ  هک  دنک  رذن 

. تسین حیحص  وا  رذن  دنک ، كرت  ار  یبحتسم  ای  بجاو  راک  ای  دهد ، ماجنا  ار  یهورکم  ای  مارح  راک  هک  دنک  رذن  رگا  هلأسم 2657 .
يواسم تهج  ره  زا  شکرت  نآ و  ندروآ  اج  هب  هچنانچ  دـیامن ، كرت  اـی  دـهد  ماـجنا  ار  یحاـبم  راـک  هک  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2658 .

ار ییاذغ  دـنک  رذـن  اًلثم  دـنک ، رذـن  تهج  نامه  دـصق  هب  ناسنا  و  دـشاب ، رتهب  یتهج  زا  نآ  ماجنا  رگا  و  تسین ؛ حیحـص  وا  رذـن  دـشاب ،
دنک رذن  تهج  نامه  يارب  ناسنا  و  دشاب ، رتهب  یتهج  زا  نآ  كرت  رگا  زین  و  تسا ؛ حیحـص  وا  رذن  دریگب ، توق  تدابع  يارب  هک  دروخب 

. دشابیم حیحص  وا  رذن  دنکن ، لامعتسا  ار  نآ  هک  دنک  رذن  تسا  رضم  دود  هک  نیا  يارب  اًلثم  دیامن ، كرت  ار  نآ  هک 
زامن دنک  رذن  اًلثم  تسین ، دایز  اجنآ  رد  زامن  باوث  دوخ  يدوخ  هب  هک  دناوخب  ییاج  رد  ار  دوخ  بجاو  زامن  دنک  رذـن  رگا  هلأسم 2659 .
ادیپ بلق  روضح  ناسنا  تولخ ، ناکم  رد  هک  نیا  هطساو  هب  اًلثم  دشاب ، رتهب  یتهج  زا  اجنآ  رد  ندناوخ  زامن  هچنانچ  دناوخب ، قاطا  رد  ار 

. تسا حیحص  رذن  دنکیم ،
هقدص هام  لوا  زور  هک  دنک  رذن  رگا  سپ  دروآ . اج  هب  هدرک  رذن  هک  روطنامه  دـیاب  دـهد ، ماجنا  ار  یلمع  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2660 .
بوخ وا  ضیرم  یتقو  هک  دنک  رذن  رگا  زین  و  دنکیمن ، تیافک  دروآ  اج  هب  نآ  زا  دعب  ای  زور  نآ  زا  لبق  هچنانچ  دریگب ، هزور  ای  دـهدب 

. تسین یفاک  دهدب ، ار  هقدص  دوش  بوخ  هک  نآ  زا  شیپ  هچنانچ  دهدب ، هقدص  دش 
رذن رگا  و  تسا ؛ یفاک  دریگب ، هزور  زور  کی  هچنانچ  دنکن ، نیعم  ار  نآ  رادقم  تقو و  یلو  دریگب ، هزور  دنک  رذـن  رگا  هلأسم 2661 .
هقدص دنک  رذن  رگا  و  دنکیم ، تیافک  دناوخب  یتعکر  ود  زامن  کی  رگا  دنکن ، نیعم  ار  نآ  تایـصوصخ  رادقم و  و  دـناوخب ، زامن  دـنک 
يراک دنک  رذن  رگا  و  تسا ؛ هدرک  لمع  رذن  هب  هداد ، هقدص  دنیوگب  هک  دـهدب  يزیچ  رگا  دـنکن ، نیعم  ار  نآ  رادـقم  سنج و  و  دـهدب ،

. تسا هداد  ماجنا  ار  دوخ  رذن  دهدب ، هقدص  يزیچ  ای  دریگب ، هزور  زور  کی  ای  دناوخب  زامن  کی  هک  یتروص  رد  دروآ ، اج  هب  ادخ  يارب 
438 ص : لئاسملا ، حیضوت 

هزور ضرم  رفـس و  لثم  يرذـع ، نودـب  رگا  و  دریگب ، هزور  ار  زور  نامه  دـیاب  دریگب ، هزور  ار  ینیعم  زور  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2662 .
نیکسم تصـش  ماعطا  هدنب ، ندرک  دازآ  زا  زجاع  يارب  رذن  هرافک  رد  طوحا  و  دهدب ؛ مه  هرافک  زور ، نآ  ياضق  زا  هتـشذگ  دیاب  دریگن ،

هام ود  هب  افتکا  ریقف ، هد  ندـناشوپ  زا  زجع  اب  و  تسا ، هزور  یپردیپ  هام  ود  ریقف و  هد  ندـناشوپ  نیب  عمج  دوب ، زجاع  نآ  زا  رگا  و  تسا ،
. دیامن هزور 

. دهدب هرافک  دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  يرادقم  هب  دیاب  دنکن ، لمع  دوخ  رذن  هب  رایتخا  يور  زا  ناسنا  رگا  هلأسم 2663 .
رگا و  دروآ ، اج  هب  ار  لمع  نآ  دناوتیم  تقو  نآ  نتـشذگ  زا  دعب  دـنک ، كرت  ار  یلمع  ینیعم  تقو  ات  هک  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2664 .
تقو نآ  ات  هک  تسا  مزال  مه  زاب  یلو  تسین ، بجاو  وا  رب  يزیچ  دـهد ، ماجنا  يراچان  اـی  یـشومارف  يور  زا  تقو  نآ  نتـشذگ  زا  شیپ 
هلأسم رد  هک  يرادقم  هب  دیاب  دهد ، ماجنا  ار  لمع  نآ  رذع  نودب  تقو  نآ  ندیـسر  زا  شیپ  هرابود  هچنانچ  و  درواین ، اج  هب  ار  لمع  نآ 

. دهدب هرافک  دش  هتفگ   2662
ای يراـچان ، اـی  یـشومارف ، يور  زا  رگا  تـسا ، هدرکن  نـیعم  نآ  يارب  یتـقو  دـنک و  كرت  ار  یلمع  هدرک  رذـن  هـک  یـسک  هلأسم 2665 .
هک يرادقم  هب  دیاب  دروآ ، اج  هب  ار  نآ  رایتخا  يور  زا  تقو  ره  ًادـعب  یلو  تسین ، بجاو  وا  رب  هرافک  دـهد ، ماجنا  ار  لمع  نآ  نتـسنادن ،

. دهدب هرافک  دش  هتفگ  هلأسم 2662  رد 
نابرق اـی  رطف  دـیع  اـههعمج  زا  یکی  هچناـنچ  دریگب ، هزور  ار  هعمج  زور  اًـلثم  ینیعم ، زور  هتفه  ره  رد  هک  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2666 .
. دروآ اج  هب  ار  نآ  ياضق  دیاب  و  دریگن ، هزور  ار  زور  نآ  دیاب  دوش ، ادیپ  وا  يارب  ضیح  دننام  يرگید ، رذع  هعمج  زور  رد  ای  دشاب ،

هقدص وا  لام  زا  ار  رادـقم  نآ  دـیاب  دریمب ، هقدـص  نداد  زا  شیپ  هچنانچ  دـهدب ، هقدـص  ینیعم  رادـقم  هک  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2667 .
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. دنهدب
دیاب طایتحا  ربانب  دریمب ، ریقف  نآ  رگا  و  دهدب ، رگید  ریقف  هب  ار  نآ  دناوتیمن  دهدب ، هقدص  ینیعم  ریقف  هب  هک  دنک  رذن  رگا  هلأسم 2668 .

. دهدب وا  هثرو  هب 
، دوش فرـشم  مالـسلا  هیلع  هللادـبعابا  ترـضح  تراـیز  هب  اًـلثم  مالـسلا ، مهیلع  همئا  زا  یکی  تراـیز  هب  هک  دـنک  رذـن  رگا  هلأسم 2669 .

و تسین ، یفاک  دورب ، رگید  ماما  ترایز  هب  هچنانچ 
439 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. تسین بجاو  وا  رب  يزیچ  دنک ، ترایز  ار  ماما  نآ  دناوتن  يرذع  هطساو  هب  رگا 
. دروآ اج  هب  ار  اهنآ  تسین  مزال  هدرکن ، رذن  ار  نآ  زامن  ترایز و  لسغ  و  دورب ، ترایز  هدرک  رذن  هک  یسک  هلأسم 2670 .

مرح و شرف  ییانـشور و  ریمعت و  رد  ار  نآ  دیاب  دنک ، رذن  يزیچ  ناگدازماما  ای  مالـسلا  مهیلع  همئا  زا  یکی  مرح  يارب  رگا  هلأسم 2671 .
. دهدب نانآ  مادخ  راوز و  هب  ای  دنک ، فرصم  اهنیا  دننام 

و دناسرب ، فرصم  نامه  هب  دیاب  هدرک ، دصق  ار  ینیعم  فرـصم  هچنانچ  دنک ، رذن  يزیچ  مالـسلا  هیلع  ماما  دوخ  يارب  رگا  هلأسم 2672 .
و دـیامن ، ماما  نآ  هیدـه  ار  نآ  باوث  و  دزاسب ، نآ  دـننام  دجـسم و  اـی  دـهدب ، راوز  ارقف و  هب  دـیاب  هدرکن ، دـصق  ار  ینیعم  فرـصم  رگا 

. دنک رذن  ياهدازماما  يارب  ار  يزیچ  رگا  تسا  نینچمه 
دسرب رذن  فرصم  هب  هک  نآ  زا  شیپ  رگا  دناهدرک ، رذن  مالسلا  مهیلع  همئا  زا  یکی  يارب  ای  هقدص ، يارب  هک  ار  يدنفسوگ  هلأسم 2673 .
. تسا رذن  ءزج  دوشیم ، قاچ  هک  يرادقم  دنفسوگ و  مشپ  یلو  هدرک ، رذن  ار  نآ  هک  تسا  یسک  لام  دروایب ، هچب  ای  و  دهدب ، ریش 

زا شیپ  هک  دوش  مولعم  هچنانچ  دـهد ، ماجنا  ار  یلمع  دـیایب ، وا  رفاسم  ای  دوش ، بوخ  وا  ضیرم  رگا  هک  دـنک  رذـن  هاگره  هلأسم 2674 .
. تسین مزال  رذن  هب  ندرکلمع  تسا ، هدمآ  رفاسم  ای  هدش ، بوخ  ضیرم  ندرکرذن 

دوخ اب  رایتخا  دیـسر ، فیلکت  هب  رتخد  هک  نآ  زا  دـعب  دـهد ، رهوش  دیـس  هب  ار  دوخ  رتخد  هک  دـنک  رذـن  ردام  اـی  ردـپ  رگا  هلأسم 2675 .
. درادن رابتعا  نانآ  رذن  و  تسوا ،

هدروآرب شتجاح  هک  نآ  زا  دعب  دهد ، ماجنا  ار  يریخ  راک  دسرب  دوخ  یعرـش  تجاح  هب  رگا  هک  دنک  دهع  ادـخ  اب  هاگره  هلأسم 2676 .
وا رب  لمع  نآ  دهد ، ماجنا  ار  يریخ  لمع  هک  دنک  دهع  دشاب ، هتـشاد  یتجاح  هک  نآ  نودب  رگا  زین  و  دـهد ، ماجنا  ار  راک  نآ  دـیاب  دـش ،

. دوشیم بجاو 
زامن لثم  دشاب ، تدابع  ای  دیاب  دهد ، ماجنا  دنکیم  دهع  هک  ار  يراک  زین  و  دوش ، هدناوخ  هغیص  دیاب  رذن  لثم  مه ، دهع  رد  هلأسم 2677 .

. دشاب شکرت  زا  رتهب  نآ  ماجنا  هک  دشاب  يراک  ای  بحتسم ، بجاو و 
دازآ هدنب  کی  ای  دریگب ، هزور  هام  ود  ای  دنک ، ریـس  ار  ریقف  تصـش  ینعی  دهدب ، هرافک  دیاب  دنکن ، لمع  دوخ  دـهع  هب  رگا  هلأسم 2678 .

. دنک
440 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* ندروخمسق ماکحا  * 

هچنانچ دنکن ، لامعتـسا  دود  ای  دریگب ، هزور  هک  دروخب  مسق  اًلثم  دنک ، كرت  ای  دـهد  ماجنا  ار  يراک  هک  دروخب  مسق  رگا  هلأسم 2679 .
ار اهنیا  رگا  و  دناشوپب ، ار  ریقف  هد  ای  دنک  ماعطا  ار  نیکـسم  هد  ای  دنک ، دازآ  هدـنب  کی  ینعی ، دـهدب  هرافک  دـیاب  دـنک ، تفلاخم  ًادـمع 

. دشاب یپردیپ  هزور  دیاب  و  دریگب ، هزور  زور  هس  دیاب  دناوتن ،
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: دراد طرش  دنچ  مسق  هلأسم 2680 .
تسم و هناوید و  هچب و  ندروخمسق  سپ  دروخب . مسق  رایتخا  دـصق و  يور  زا  و  دـشاب ، لقاع  غلاب و  دـیاب  دروخیم ، مسق  هک  یـسک  لوا 

. دروخب مسق  رایتخایب  ندوبینابصع  لاح  رد  رگا  تسا  نینچمه  و  تسین ، تسرد  دناهدرک ، شروبجم  هک  یسک 
بجاو و دـیاب  دـنک ، كرت  دروـخیم  مسق  هک  ار  يراـک  و  دـشابن ، هورکم  مارح و  دـیاب  دـهد ، ماـجنا  دروـخیم  مسق  هـک  ار  يراـک  مود 

مـسق رگا  زین  و  دشابن ، شماجنا  زا  رتهب  مدرم  رظن  رد  نآ  كرت  دـیاب  دروآ ، اج  هب  ار  یحابم  راک  هک  دروخب  مسق  رگا  و  دـشابن ، بحتـسم 
. دشابن شکرت  زا  رتهب  مدرم  رظن  رد  نآ  ماجنا  دیاب  دنک ، كرت  ار  یحابم  راک  دروخب 

مسق یمـسا  هب  رگا  زین  و  هللا ، ادخ و  دننام  دوشیمن ، هتفگ  وا  سدقم  تاذ  ریغ  هب  هک  دروخب  مسق  ملاع  دنوادخ  ياهمسا  زا  یکی  هب  موس 
رد قح  سدقم  تاذ  دیوگب ، ار  مسا  نآ  یـسک  تقو  ره  هک  دوشیم  هتفگ  ادخ  هب  يردـق  هب  یلو  دـنیوگیم ، مه  ادـخ  ریغ  هب  هک  دروخب 

. تسا حیحص  دروخب ، مسق  قزار  قلاخ و  هب  هک  نآ  لثم  دیآیم ، رظن 
، دروخب مسق  هراشا  اب  رگا  لـال  مدآ  یلو  تسین ، حیحـص  دـنک ، دـصق  ار  نآ  شبلق  رد  اـی  دـسیونب  رگا  درواـیب و  ناـبز  هب  ار  مسق  مراـهچ 

. تسا حیحص 
441 ص : لئاسملا ، حیضوت 

یتقو زا  دوش ، زجاع  نآ  هب  لمع  زا  ًادعب  و  دشاب ، نکمم  دروخیم  مسق  هک  یعقوم  رگا  و  دـشاب ، نکمم  وا  يارب  مسق  هب  ندرکلمع  مجنپ 
ای و  درک ، لمحت  ار  نآ  دوشن  هک  دـنک  ادـیپ  تقـشم  يردـق  هب  مسق  هب  ندرکلمع  رگا  زین  و  دروخیم ، مه  هب  وا  مسق  دوشیم ، زجاع  هک 

. رذن دهع و  رد  مکح  تسا  روطنیمه  و  دروخیم ، مه  هب  مسق  دوش ، مارح  ای  حوجرم  لمع  عقوم  رد  مسق  قلعتم  هک  نیا 
هب دیوگب : درواین ، اج  هب  هدروخ  مسق  ار  هچنآ  و  رواین ، اج  هب  دـیوگب : دروایب ، اج  هب  هدروخ  مسق  دـنزرف  ار  هچنآ  ردـپ ، رگا  هلأسم 2681 .

. دوشیم رثایب  وا  مسق  روآ ، اج 
مـسق ای  روآ ، اج  هب  دیوگب : درواین ، اج  هب  هدروخ  مسق  نز  هک  ار  يراک  رهوش  و  دروخب ، مسق  رهوش  هزاجا  نودـب  نز ، رگا  هلأسم 2682 .

. دوشیم رثایب  نز  مسق  رواین ، اج  هب  دیوگب : دروآ ، اج  هب  هدروخ 
شروبجم رگا  تسا  نینچمه  و  تسین ؛ بجاو  وا  رب  هرافک  دـنکن ، لمع  مسق  هب  يراـچان  اـی  یـشومارف  يور  زا  ناـسنا  رگا  هلأسم 2683 .

هطساو هب  و  موشیم ؛ زامن  لوغشم  نآلا  هللاو  دیوگیم : هک  نیا  لثم  دروخیم ، یساوسو  مدآ  هک  یمـسق  و  دیامنن ، لمع  مسق  هب  هک  دننک 
. درادن هرافک  دنکن ، لمع  مسق  هب  رایتخایب  هک  دشاب  يروط  وا  ساوسو  رگا  دوشیمن ، لوغشم  ساوسو 

ناهانگ زا  مارح و  دشاب ، غورد  رگا  و  تسا ، هورکم  وا  ندروخمسق  دـشاب ، تسار  وا  فرح  رگا  دروخیم ، مسق  هک  یـسک  هلأسم 2684 .
هکلب درادن ، لاکشا  دروخب ، غورد  مسق  دهد ، تاجن  یملاظ  رش  زا  ار  يرگید  ناملسم  ای  شدوخ  هک  نیا  يارب  رگا  یلو  دشابیم ، گرزب 
دیاب بجاو  طایتحا  ربانب  دوشن ، غورد  هک  دـنک  تین  يروط  ندروخمسق  عقوم  ینعی ، دـنک ، هیروت  دـناوتب  رگا  اما  دوشیم ، بجاو  یهاـگ 
هدید ار  وا  لبق  تعاس  کی  ناسنا  و  ياهدیدن ، ار  وا  هک  دـسرپب  ناسنا  زا  و  دـنک ، تیذا  ار  یـسک  دـهاوخب  یملاظ  رگا  اًلثم  دـیامن ، هیروت 

. ماهدیدن اًلثم  شیپ  هقیقد  جنپ  زا  هک  دنک  دصق  و  ماهدیدن ؛ ار  وا  دیوگب : دشاب ،
442 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* فقو ماکحا  * 

و دنشورفب ، ای  دنـشخبب  ار  نآ  دنناوتیمن  نارگید  وا و  دوخ  و  دوشیم ، جراخ  وا  کلم  زا  دنک ، فقو  ار  يزیچ  یـسک  رگا  هلأسم 2685 .
. درادن لاکشا  نآ  نتخورف  دش ، هتفگ  هلأسم 2102 و 2103  رد  هک  دراوم  زا  یضعب  رد  یلو  دربیمن ، ثرا  کلم  نآ  زا  مه  یسک 
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هناخ هک  یـسک  ای  شدوخ  و  مدرک ، فقو  ار  دوخ  هناخ  دیوگب : اًلثم  رگا  هکلب  دناوخب ، یبرع  هب  ار  فقو  هغیـص  تسین  مزال  هلأسم 2686 .
، دنکن فقو  یصوصخم  دارفا  يارب  رگا  یلو  تسا ؛ حیحص  فقو  مدرک ، لوبق  دیوگب : سک  نآ  یلو  ای  لیکو ، ای  هدرک ، فقو  وا  يارب  ار 

یسک ای  عرش  مکاح  هک  تسا  نآ  یلوا  طوحا و  دیامن ، فقو  تاداس  ای  ارقف  رب  اًلثم  ای  دنک ، فقو  مومع  يارب  هسردم  دجسم و  لثم  هکلب 
. دیامن لوبق  تسا  بوصنم  وا  فرط  زا  هک 

. تسین تسرد  فقو  دریمب ، ای  دوش  نامیشپ  فقو  هغیص  ندناوخ  زا  شیپ  و  دنک ، نیعم  فقو  يارب  ار  یکلم  رگا  هلأسم 2687 .
و دنک ، فقو  هشیمه  يارب  ار  لام  هغیص ، ندناوخ  عقوم  زا  و  دشاب ، هتشاد  تبرق  دصق  دیاب  دنکیم ، فقو  ار  یلام  هک  یسک  هلأسم 2688 .

رگا زین  و  تسین ، حیحـص  هدوبن ، فقو  شندرم  ات  هغیـص  ندناوخ  عقوم  زا  نوچ  دـشاب ، فقو  نم  ندرم  زا  دـعب  لام  نیا  دـیوگب : اًلثم  رگا 
، دشاب فقو  هرابود  و  دشابن ، فقو  لاس  جنپ  دعب  دشاب ، فقو  لاس  هد  ات  دـیوگب : ای  دـشابن ، نآ  زا  دـعب  دـشاب و  فقو  لاس  هد  ات  دـیوگب :

. تسین حیحص  فقو 
یلو دنهدب ؛ وا  یلو  ای  لیکو ، ای  هدش ، فقو  وا  يارب  هک  یسک  فرصت  هب  ار  فقو  لام  هک  تسا  حیحص  یتروص  رد  فقو  هلأسم 2689 .

حیحص فقو  دیامن ، يرادهگن  نانآ  فرط  زا  دوش ، نانآ  کلم  زیچ  نآ  هک  نیا  دصق  هب  و  دنک ، فقو  دوخ  ریغص  دالوا  رب  ار  يزیچ  رگا 
. تسا

. دوشیم تسرد  فقو  دناوخ ، زامن  دجسم  نآ  رد  رفن  کی  هک  نآ  زا  دعب  دننک ، فقو  ار  يدجسم  رگا  هلأسم 2690 .
فرـصت دوخ  لام  رد  دناوتب  ًاعرـش  و  دشاب ، رایتخا  دصق و  اب  لقاع و  فلکم و  دیاب  دـنکیم ، فقو  ار  دوخ  لام  هک  یـسک  هلأسم 2691 .

ار يزیچ  رگا  دیامن ، فرـصت  دوخ  لام  رد  درادن  قح  نوچ  دنکیم ، فرـصم  هدوهیب  ياهراک  رد  ار  دوخ  لام  هک  یهیفـس  نیاربانب  دنک .
فرصت  زا  عرش  مکاح  مکح  هب  هک  یلاوما  هب  تبسن  روجحم  تسا  نینچمه  و  تسین ، حیحص  دنک  فقو 

443 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. تسا هدش  عنم  اهنآ  رد 

يارب نانآ  زا  دـعب  ناگدـنز و  يارب  رگا  یلو  تسین ، تسرد  دـنک ، فقو  دـناهدماین  اـیند  هب  هک  یناـسک  يارب  ار  یلاـم  رگا  هلأسم 2692 .
ره و  دـشاب ، وا  ياههون  فقو  ناـنآ  زا  دـعب  هک  دـنک  فقو  دوخ  دـالوا  رب  ار  يزیچ  اًـلثم  دـیامن ، فقو  دـنیآیم  اـیند  هب  ًادـعب  هک  یناـسک 

. تسا حیحص  دننک ، هدافتسا  فقو  زا  رگید  هتسد  زا  دعب  ياهتسد 
شاهربقم جرخ  وا  گرم  زا  دعب  ار  نآ  يدـیاع  هک  دـنک  فقو  ار  یناکد  هک  نیا  لثم  دـنک ، فقو  شدوخ  رب  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2693 .

. دیامن هدافتسا  فقو  عفانم  زا  دناوتیم  دوش ، ریقف  شدوخ  دنک و  فقو  ارقف  رب  ار  یلام  رگا  یلو  تسین ؛ حیحص  دنیامن ،
دارفا رب  هچنانچ  دنکن ، نیعم  رگا  و  دنیامن ، راتفر  وا  دادرارق  قباطم  دیاب  دنک ، نیعم  یلوتم  هدرک  فقو  هک  يزیچ  يارب  رگا  هلأسم 2694 .
ناشیا یلو  اب  رایتخا  دنـشابن ، غلاب  رگا  و  تسا ، نانآ  دوخ  اب  رایتخا  دنـشاب ، غلاب  نانآ  دـشاب و  هدرک  فقو  دوخ  دالوا  رب  اًلثم  یـصوصخم ،

. تسین مزال  عرش  مکاح  هزاجا  فقو ، زا  هدافتسا  يارب  و  تسا ،
يارب هک  یتروص  رد  دسرب ، تاریخ  فرـصم  هب  نآ  عفانم  هک  دنک  فقو  ای  دـنک ، فقو  تاداس  ای  ارقف  رب  اًلثم  ار  یکلم  رگا  هلأسم 2695 .

. تسا عرش  مکاح  اب  نآ  رایتخا  دشاب ، هدرکن  نیعم  یلوتم  کلم  نآ 
، دننک هدافتـسا  نآ  زا  رگید  هقبط  زا  دـعب  ياهقبط  ره  هک  دـنک ، فقو  دوخ  دالوا  رب  اًلثم  یـصوصخم ، دارفا  رب  ار  یکلم  رگا  هلأسم 2696 .

یلوتم رگا  یلو  دـنک ، هراجا  زین  دـعب  یلوتم  زا  رجأتـسم  هک  تسا  نآ  مزـال  طاـیتحا  دریمب ، دـهد و  هراـجا  ار  نآ  کـلم  یلوتم  هچناـنچ 
لطاب هراجا  دـنریمب ، هراجا  تدـم  نیب  رد  دـنهد و  هراـجا  ار  نآ  هدـش ، فقو  ناـنآ  رب  کـلم  هک  یناـسک  زا  هقبط  کـی  و  دـشاب ، هتـشادن 

لام زا  هراجا  تدـم  رخآ  ات  ناشندرم  نامز  زا  هراجالا  لام  دـشاب ، هداد  ار  تدـم  ماـمت  هراـجالا  لاـم  رجأتـسم  هک  یتروص  رد  و  دوشیم ،
. دوشیم هتفرگ  نانآ 
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. دوریمن نوریب  ندوبفقو  زا  دوش ، بارخ  فقو  کلم  رگا  هلأسم 2697 .
فقو یلوتم  ای  عرـش  مکاح  دشاب ، هدشن  میـسقت  رگا  تسین ، فقو  نآ  زا  يرادقم  و  تسا ، فقو  نآ  زا  يرادقم  هک  یکلم  هلأسم 2698 .

. دنک ادج  ار  فقو  مهس  هربخ ، رظن  اب  دناوتیم 
هدش  نیعم  هک  یفرصم  هب  ار  نآ  تادیاع  و  دنک ، تنایخ  فقو  یلوتم  رگا  هلأسم 2699 .

444 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دیامن نیعم  ینیما  یلوتم  وا  ياج  هب  دیاب  عرش  مکاح  دناسرن ،

. دشاب هینیسح  کیدزن  دجسم  نآ  هچ  رگا  دنربب ، دجسم  هب  زامن  يارب  دوشیمن  دناهدرک ، فقو  هینیسح  يارب  هک  ار  یشرف  هلأسم 2700 .
ات هک  دوریمن  مه  راظتنا  و  درادن ، ریمعت  هب  جایتحا  دجـسم  نآ  هچنانچ  دـنیامن ، فقو  يدجـسم  ریمعت  يارب  ار  یکلم  رگا  هلأسم 2701 .

. دنناسرب دراد  تاریمعت  هب  جایتحا  هک  يدجسم  فرصم  هب  ار  کلم  نآ  تادیاع  دنناوتیم  دنک ، ادیپ  ریمعت  هب  جایتحا  یتدم 
ناذا دجسم  نآ  رد  هک  یسک  هب  تعامج و  ماما  هب  و  دنیامن ، دجسم  ریمعت  جرخ  ار  نآ  يدیاع  هک  دنک  فقو  ار  یکلم  رگا  هلأسم 2702 .

، دننک فرصم  روط  نامه  دیاب  هدرک ، نیعم  رادقم  هچ  کی  ره  يارب  هک  دنشاب  هتـشاد  نانیمطا  ای  دننادب  هک  یتروص  رد  دنهدب ، دیوگیم 
دیوگیم ناذا  هک  یسک  تعامج و  ماما  دمآ ، دایز  يزیچ  رگا  و  دننک ، ریمعت  ار  دجسم  لوا ، دیاب  دنـشاب ، هتـشادن  نانیمطا  ای  نیقی  رگا  و 

. دننک هحلاصم  رگیدکی  اب  نآ  میسقت  رد 
445 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* تیصو ماکحا  * 

زا يزیچ  شگرم  زا  دعب  دیوگب : ای  دنهد ، ماجنا  ییاهراک  وا  يارب  شگرم  زا  دعب  دنک  شرافس  ناسنا  هک  تسا  نآ  تیصو  هلأسم 2703 .
دوخ و دالوا  يارب  ای  دـننک ، تاربم  تاریخ و  رد  فرـص  ای  کیلمت ، یـسک  هب  ار  وا  لام  زا  يزیچ  هک  نیا  ای  دـشاب ، یـسک  کـلم  وا  لاـم 

. دنیوگیم یصو  دننکیم ، تیصو  وا  هب  هک  ار  یسک  و  دنک ، نیعم  تسرپرس  میق و  تسا  وا  اب  نانآ  رایتخا  هک  یناسک 
یسک یلو  دنک ، تیـصو  دناوتیم  يراک  ره  يارب  دنامهفب ، ار  دوخ  دوصقم  هراشا  اب  رگا  دنزب ، فرح  دناوتیمن  هک  یـسک  هلأسم 2704 .

. دنکن هتشون  ای  هراشا  هب  افتکا  طایتحا  ربانب  دنزب ، فرح  دناوتیم  هک 
ربانب هتشون ، ندرکتیصو  يارب  هک  دشاب  مولعم  و  دنامهفب ، ار  وا  دوصقم  هچنانچ  دننیبب ، تیم  رهم  ای  اضما  هب  ياهتشون  رگا  هلأسم 2705 .

ات غولب  زا  دعب  نکل  تسا ، طایتحا  فالخ  طایتحا  نیا  ریغـص  مهـس  هب  تبـسن  یلو  دنک ، لمع  نآ  قباطم  ثلث  رادقم  ات  دیاب  مزال  طایتحا 
نآ قباطم  ًادعب  هک  تسا  هتـشون  ار  ییاهزیچ  هدوبن و  ندرکتیـصو  شدوصقم  دننادب  رگا  هکلب  دننکن ؛ كرت  ار  طایتحا  نیا  ثلث ، رادـقم 

. دوش تاعارم  طایتحا  ریغص  مهس  هب  تبسن  و  دنیامن ، لمع  نآ  هب  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دنک ، تیصو 
رد ار  دوخ  لام  ینعی  دـشابن ، هیفـس  دـیاب  و  دـنک ، تیـصو  رایتخا  يور  زا  و  دـشاب ، لقاع  دـیاب  دـنکیم  تیـصو  هک  یـسک  هلأسم 2706 .

و دـشاب ، هتـشاد  لاس  هد  هدننکتیـصو  هک  ردـق  نیمه  و  تسین ، تیـصو  تحـص  طرـش  ندوبغلاب ، یلو  دـنکن ، فرـصم  هدوهیب  ياهراک 
. دنک تیصو  ریخ  ياهراک  هب  دناوتیم  دسانشب ، ار  کین  ياهراک  ریخ و  ياههار 

ای نیقی  نآ ، هطـساو  هب  هک  تسا  هدروخ  یمـس  ای  هدز ، دوخ  هب  یمخز  اًـلثم  یـشکدوخ ، دـصق  هب  دـمع  يور  زا  هک  یـسک  هلأسم 2707 .
. تسین حیحص  دنناسرب ، یفرصم  هب  ار  وا  لام  زا  يرادقم  هک  دنک  تیصو  رگا  دوشیم ، ادیپ  وا  ندرم  هب  نامگ 

یتروص رد  دنهدب ، یسک  هب  يزیچ  هک  دنک  تیـصو  یـصخش  رگا  سپ  تسا . ربتعم  هل  یـصوم  لوبق  هیکیلمت ، تیـصو  رد  هلأسم 2708 .
زا شیپ  رگا  هکلب  دشاب ، هدـننک  تیـصو  توم  زا  دـعب  لوبق  تسین  مزال  و  دـنک ، لوبق  ار  تیـصو  هک  دوشیم  کلام  ار  زیچ  نآ  سک  نآ 
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هکلب دوشیمن ، کلام  ار  زیچ  نآ  لوبق  درجم  هب  دـشاب ، هدننکتیـصو  توم  زا  شیپ  لوبق  رگا  یلب ، دـنکیم . تیاـفک  دـشاب  مه  وا  توم 
کلام ار  زیچ  نآ  لوبق  درجم  هب  دشاب ، توم  زا  دعب  لوبق  رگا  و  دوشیم ، کلام  رگید  لوبق  هب  تجاح  نودب  هدننکتیـصو  توم  زا  دعب 

. دوشیم
راکهدب مدرم  هب  رگا  دنادرگرب و  شنابحاص  هب  ار  مدرم  ياهتناما  ًاروف  دیاب  دید ، دوخ  رد  ار  گرم  ياههناشن  ناسنا  یتقو  هلأسم 2709 .

و دنک ، تیصو  دیاب  هدیـسرن ، وا  یهدب  نداد  عقوم  ای  دهدب ، دناوتیمن  شدوخ  رگا  و  دهدب ، دیاب  هدیـسر ، یهدب  نآ  نداد  عقوم  و  تسا ،
. تسین مزال  ندرکتیصو  دنزادرپیم ، هثرو  هک  دراد  نانیمطا  و  دشاب ، مولعم  وا  یهدب  رگا  یلو  دریگب ، دهاش  تیصو  رب 

رگا و  دـهدب ، ًاروف  دـیاب  تسا ، راکهدـب  ملاـظم  تاـکز و  سمخ و  رگا  دـنیبیم ، دوـخ  رد  ار  گرم  ياـههناشن  هک  یـسک  هلأسم 2710 .
ای دراد ، لام  شدوخ  زا  هچنانچ  دهدب ، دناوتیمن 

446 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دشاب بجاو  وا  رب  جح  رگا  تسا  نینچمه  و  دنک . تیصو  دیاب  دیامن ، ادا  ار  اهنآ  یسک  دهدیم  لامتحا 

يارب شدوخ  لام  زا  هک  دـنک  تیـصو  دـیاب  دراد ، اضق  هزور  زامن و  رگا  دـنیبیم ، دوخ  رد  ار  گرم  ياـههناشن  هک  یـسک  هلأسم 2711 .
مه زاب  دهدیم ، ماجنا  ار  اهنآ  دریگب  يزیچ  هک  نآ  نودـب  یـسک  دـهدب  لامتحا  یلو  دـشاب ، هتـشادن  لام  رگا  هکلب  دـنریگب ، ریجا  اهنآ 

، دشابیم بجاو  شرتگرزب  رسپ  رب  دش ، هتفگ  هلأسم 1399  رد  هک  یلیـصفت  هب  وا  هزور  زامن و  ياضق  رگا  و  دیامن ، تیـصو  تسا  بجاو 
. دنروآ اج  هب  وا  يارب  هک  دنک  تیصو  ای  دهد ، عالطا  وا  هب  دیاب 

هثرو هک  تسا  هدرک  ناـهنپ  ییاـج  رد  اـی  دراد ، یـسک  شیپ  یلاـم  رگا  دـنیبیم ، دوـخ  رد  ار  گرم  ياـههناشن  هـک  یـسک  هلأسم 2712 .
میق و دوخ  ریغـص  ياههچب  يارب  تسین  مزال  و  دـهد ، عالطا  نانآ  هب  دـیاب  دورب ، نیب  زا  ناشقح  نتـسنادن  هطـساو  هب  هچناـنچ  دـننادیمن ،

نیعم ینیما  میق  نانآ  يارب  دیاب  دنوشیم ، عیاض  ناشدوخ  ای  دوریم ، نیب  زا  ناشلام  میق  نودب  هک  یتروص  رد  یلو  دنک ، نیعم  تسرپرس 
. دیامن

. دشاب نانیمطا  دروم  دشاب و  لقاع  ناملسم و  دیاب  یصو  هلأسم 2713 .
مزال دننک ، لمع  تیصو  هب  ییاهنت  هب  مادک  ره  هک  دشاب  هداد  هزاجا  هچنانچ  دنک ، نیعم  دوخ  يارب  یصو  دنچ  یـسک  رگا  هلأسم 2714 .

ای دننک ، لمع  تیـصو  هب  مه  اب  همه  هک  دـشاب  هتفگ  هچ  دـشاب ، هدادـن  هزاجا  رگا  و  دـنریگب ، هزاجا  رگیدـکی  زا  تیـصو  ماجنا  رد  تسین 
ار نانآ  عرش  مکاح  دننک ، لمع  تیصو  هب  رگیدکی  اب  هک  دنوشن  رضاح  رگا  و  دنیامن ، لمع  تیـصو  هب  رگیدکی  رظن  اب  دیاب  دشاب ، هتفگن 

. دیامنیم نیعم  ار  نارگید  نانآ  ياج  هب  دننکن ، تعاطا  رگا  و  دنکیم ، روبجم 
لطاب تیـصو  دنهدن ، وا  هب  دیوگب : دعب  دـنهدب ، یـسک  هب  ار  شلام  ثلث  دـیوگب : اًلثم  ددرگرب ، دوخ  تیـصو  زا  ناسنا  رگا  هلأسم 2715 .

، دـیامن میق  وا  ياـج  هب  ار  يرگید  دـعب  دـنک ، نیعم  دوخ  ياـههچب  يارب  یمیق  هک  نآ  لـثم  دـهد ، رییغت  ار  دوخ  تیـصو  رگا  و  دوـشیم ،
. دنیامن لمع  وا  مود  تیصو  هب  دیاب  و  دوشیم ، لطاب  شلوا  تیصو 

447 ص : لئاسملا ، حیضوت 
ای دشورفب ، دـنهدب ، یـسک  هب  هدرک  تیـصو  هک  ار  ياهناخ  اًلثم  هتـشگرب ، دوخ  تیـصو  زا  دوش  مولعم  هک  دـنک  يراک  رگا  هلأسم 2716 .

. دوشیم لطاب  تیصو  دیامن ، لیکو  نآ  شورف  يارب  ار  يرگید 
ود ار  زیچ  نآ  دیاب  دنهدب ، يرگید  هب  ار  نامه  فصن  هک  دنک  تیصو  دعب  دنهدب ، یسک  هب  ار  ینیعم  زیچ  دنک  تیصو  رگا  هلأسم 2717 .

. دنهدب ار  نآ  تمسق  کی  رفن ، ود  نآ  زا  مادک  ره  هب  و  دننک ، تمسق 
وا ندرم  زا  دعب  هک  دنک  تیصو  و  دشخبب ، یسک  هب  ار  شلام  زا  يرادقم  دریمیم ، ضرم  نآ  هب  هک  یـضرم  رد  یـسک  رگا  هلأسم 2718 .

رتشیب رگا  ای  دشابن ، ثلث  زا  رتشیب  رگا  هدرک ، تیصو  هچنآ  و  دوشیم ، جراخ  لصا  زا  هدیشخب  هچنآ  دنهدب ، رگید  یـسک  هب  يرادقم  مه 
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دیاب دـنهدن ، هزاجا  مه  هثرو  و  دـشاب ، ثلث  زا  رتشیب  هدرک  تیـصو  هچنآ  رگا  و  دوشیم ، لمع  وا  تیـصو  هب  دـنهدب ، هزاجا  هثرو  تسا و 
. دوش لمع  شتیصو  هب  وا  هکرت  ثلث  رادقم 

. دنیامن لمع  وا  هتفگ  قباطم  دیاب  دنناسرب ، یفرصم  هب  ار  نآ  يدیاع  و  دنشورفن ، ار  وا  لام  ثلث  هک  دنک  تیصو  رگا  هلأسم 2719 .
ررـض يارب  هک  دشاب  مهتم  هچنانچ  تسا ، راکهدـب  یـسک  هب  يرادـقم  دـیوگب : دریمیم ، ضرم  نآ  هب  هک  یـضرم  رد  رگا  هلأسم 2720 .

زا دیاب  دوشن ، وا  هتفگ  رکنم  مه  یـسک  و  دشابن ، مهتم  رگا  و  دنهدب ، وا  ثلث  زا  هدرک  نیعم  هک  ار  يرادقم  دیاب  تسا ، هتفگ  هثرو  هب  ندز 
. دنهدب شلام  لصا 

نکمم هک  ياهچب  هب  دنک  تیـصو  رگا  سپ  دشاب . هتـشاد  دوجو  دیاب  دنهدب ، يزیچ  وا  هب  دنکیم  تیـصو  ناسنا  هک  یـسک  هلأسم 2721 .
رگا دنهدب ، يزیچ  تسا  ردام  مکـش  رد  هک  ياهچب  هب  دنک  تیـصو  رگا  یلو  تسا ، لطاب  دـنهدب  يزیچ  دوش  هلماح  وا  هب  نز  نالف  تسا 

هب هدرم  رگا  دنهدب و  وا  هب  هدرک  تیصو  هک  ار  هچنآ  دیاب  دمآ ، ایند  هب  هدنز  رگا  سپ  تسا . حیحص  تیصو  دشاب ، هتشادن  حور  زونه  هچ 
. دنکیم تمسق  ناشدوخ  نایم  هثرو  هدرک ، تیصو  وا  يارب  هک  ار  هچنآ  و  دوشیم ، لطاب  تیصو  دمآ ، ایند 

رـضاح وا  تیـصو  ماجنا  يارب  هک  دـناسرب ، هدننکتیـصو  عالطا  هب  هچنانچ  هدرک ، یـصو  ار  وا  یـسک  دـمهفب  ناـسنا  رگا  هلأسم 2722 .
لمع  تیصو  هب  وا  ندرم  زا  دعب  تسین  مزال  تسین ،

448 ص : لئاسملا ، حیضوت 
رـضاح تیـصو  هب  ندرکلمع  يارب  هک  دـهدن  عـالطا  وا  هب  دـمهفب و  اـی  هدرک ، یـصو  ار  وا  هک  دـمهفن  وا  ندرم  زا  شیپ  رگا  یلو  دـنک ،

، یـصوم گرم  زا  شیپ  یـصو  رگا  زین  و  دهد ، ماجنا  مزال  طایتحا  ربانب  ار  وا  تیـصو  دیاب  دشاب ، هتـشادن  تقـشم  هک  یتروص  رد  تسین ،
. دیامن لوبق  ار  تیصو  دیاب  مزال  طایتحا  ربانب  دنک ، تیصو  يرگید  هب  دناوتن  ضرم  تدش  هطساو  هب  یصوم  هک  دوش  تفتلم  یعقوم 

هدرک تیـصو  هک  ار  ییاـهراک  شدوخ  هک  هدوب  نیا  تیم  دوصقم  هک  دـنادن  یـصو  دریمب و  هدرک  تیـصو  هک  یـسک  رگا  هلأسم 2723 .
، دنک لیکو  تیم  ياهراک  ماجنا  يارب  ار  يرگید  دناوتیم  یـصو  دشابن ، ینعم  نیا  رب  ياهنیرق  دـهاش و  مه  تیم  هتفگ  رد  و  دـهد ، ماجنا 

. دنک راذگاو  يرگید  هب  دناوتیمن  دهد ، ماجنا  شدوخ  هک  هدوب  نیا  تیم  دوصقم  هک  دنادب  رگا  یلو 
رفاک ای  هناوید و  ای  دریمب ، ود  نآ  زا  یکی  هچنانچ  دـننک ، لمع  وا  تیـصو  هب  مه  اب  هک  دـنک ، یـصو  ار  رفن  ود  یـسک  رگا  هلأسم 2724 .

هک دـشابن  مولعم  هچنانچ  دـنوش ، رفاک  ای  هناوید  ای  دـنریمب ، ود  ره  رگا  و  دـنکیم ، نیعم  وا  ياج  هب  ار  رگید  رفن  کی  عرـش  مکاح  دوش ،
رگید رفن  ود  هتشاد ، رفن  ود  هب  رظن  هک  دشاب  مولعم  رگا  ار و  رفن  کی  عرـش ، مکاح  دنهد ، ماجنا  ار  شیاهراک  رفن  ود  هتـشاد  رظن  رد  تیم 

. دنکیم نیعم  ار 
. دنکیم نیعم  ار  رگید  رفن  کی  وا  کمک  يارب  عرش  مکاح  دهد ، ماجنا  ار  تیم  ياهراک  ییاهنت  هب  دناوتن  یصو  رگا  هلأسم 2725 .

و تسین ، نماض  هدرکن  يدعت  یهاتوک و  نآ  يرادهگن  رد  هچنانچ  دوش ، فلت  یـصو  تسد  رد  تیم  لام  زا  يرادقم  رگا  هلأسم 2726 .
يرگید رهش  هب  ار  لام  وا  و  هدب ، رهش  نالف  يارقف  هب  رادقم  نالف  هک  تسا  هدرک  تیصو  تیم  اًلثم  هدومن ، يدعت  ای  هدرک و  یهاتوک  رگا 

نماـض هدوبن  تیـصو  دروم  هک  دـهد  يرهـش  يارقف  هب  و  دوشن ، فـلت  مه  هار  نیب  رد  رگا  هکلب  تسا ، نماـض  هتفر ، نیب  زا  هار  رد  هدرب و 
. تسا

، درم لوا  یـصو  هک  نآ  زا  دعب  دشاب ، یـصو  ینالف  دریمب ، سک  نآ  رگا  هک  دیوگب  و  دنک ، یـصو  ار  یـسک  ناسنا  هاگره  هلأسم 2727 .
. دهد ماجنا  ار  تیم  ياهراک  دیاب  مود  یصو 

، دشابیم بجاو  اهنآ  ندرک  ادا  ملاظم  تاکز و  سمخ و  لثم  هک  یقوقح  يراکهدـب و  تسا و  بجاو  تیم  رب  هک  یجح  هلأسم 2728 .
هچ  رگا  دوش ، هداد  تیم  لام  لصا  زا  دیاب 

449 ص : لئاسملا ، حیضوت 
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. دشاب هدرکن  تیصو  اهنآ  يارب  تیم 
هچنانچ دیایب ، دایز  تسا  بجاو  وا  رب  ملاظم  تاکز و  سمخ و  لثم  هک  یقوقح  و  بجاو ، جـح  یهدـب و  زا  تیم  لام  رگا  هلأسم 2729 .

هچنآ دشاب ، هدرکن  تیصو  رگا  و  دننک ، لمع  وا  تیـصو  هب  دیاب  دنناسرب ، یفرـصم  هب  ار  ثلث  زا  يرادقم  ای  ثلث  هک  دشاب  هدرک  تیـصو 
. تسا هثرو  لام  دنامیم 

هک تسا  حیحص  یتروص  رد  ثلث  زا  رتشیب  رد  وا  تیصو  دشاب ، رتشیب  وا  لام  ثلث  زا  هدرک ، نیعم  تیم  هک  ار  یفرـصم  رگا  هلأسم 2730 .
رگا و  تسین ، یفاک  نانآ  ندوبیـضار  اهنت  و  دـناهداد ، هزاجا  ار  تیـصو  ندـشیلمع  دوش  مولعم  هک  دـننک  يراک  اـی  دـننزب ، یفرح  هثرو 

. تسا حیحص  دنهدب ، هزاجا  مه  وا  ندرم  زا  دعب  یتدم 
وا تیـصو  هک  دـنهدب  هزاـجا  هثرو  وا  ندرم  زا  شیپ  و  دـشاب ، رتـشیب  وا  لاـم  ثلث  زا  هدرک ، نیعم  تیم  هک  ار  یفرـصم  رگا  هلأسم 2731 .

. دندرگرب دوخ  هزاجا  زا  دنناوتیمن  وا  ندرم  زا  دعب  دوش ، یلمع 
راک و  دنریگب ، ریجا  وا  هزور  زامن و  يارب  و  دـنهدب ، ار  وا  رگید  یهدـب  ای  تاکز  سمخ و  وا  ثلث  زا  هک  دـنک  تیـصو  رگا  هلأسم 2732 .

ریجا وا  هزور  زامن و  يارب  دـمآ  دایز  يزیچ  رگا  و  دـنهدب ، ثلث  زا  ار  وا  یهدـب  لوا  دـیاب  دـنهد ، ماجنا  ارقف  هب  ماعطا  لـثم  مه ، یبحتـسم 
وا یهدب  هزادـنا  هب  طقف  وا  لام  ثلث  هچنانچ  و  دـنناسرب ، هدرک  نیعم  هک  یبحتـسم  راک  فرـصم  هب  دـمآ  دایز  مه  نآ  زا  رگا  و  دـنریگب ،

. تسا لطاب  یبحتسم  ياهراک  هزور و  زامن و  يارب  تیصو  دوش ، فرصم  لام ، ثلث  زا  رتشیب  هک  دنهدن  هزاجا  مه  هثرو  و  دشاب ،
هچنانچ دنهد ، ماجنا  مه  یبحتـسم  راک  و  دنریگب ، ریجا  وا  هزور  زامن و  يارب  و  دنهدب ، ار  وا  یهدـب  هک  دـنک  تیـصو  رگا  هلأسم 2733 .
فرـصم هب  ار  نآ  ثلث  دمآ ، دایز  يزیچ  رگا  و  دنهدب ، لام  لصا  زا  ار  وا  یهدب  دـیاب  دـنهدب ، ثلث  زا  ار  اهنیا  هک  دـشاب  هدرکن  تیـصو 

تیصو دیاب  دنهدب ، هزاجا  هثرو  رگا  سپ  دشابن . یفاک  ثلث  هک  یتروص  رد  و  دنناسرب ، هدرک  نیعم  هک  یبحتـسم  ياهراک  هزور و  زامن و 
هدرک نیعم  هک  یبحتسم  راک  فرـصم  هب  دمآ ، دایز  يزیچ  رگا  و  دنهدب ، ثلث  زا  ار  هزور  زامن و  دیاب  دنهدن ، هزاجا  رگا  دوش و  یلمع  وا 

. دنناسرب
هچنانچ  دنهدب ، نم  هب  غلبم  نالف  هدرک  تیصو  تیم  هک  دیوگب  یسک  رگا  هلأسم 2734 .

450 ص : لئاسملا ، حیضوت 
هلداع نز  ود  لداع و  درم  کی  ای  دیامن ، قیدصت  ار  وا  هتفگ  مه  لداع  درم  کی  دروخب و  مسق  ای  دننک ، قیدصت  ار  وا  هتفگ  لداع  درم  ود 
کی رد  دهد ، تداهـش  هلداع  نز  کی  رگا  و  دنهدب ، وا  هب  دیوگیم  هک  ار  يرادـقم  دـیاب  دـنهد ، تداهـش  وا  هتفگ  هب  هلداع  نز  راهچ  ای 

، دنهد تداهـش  هلداع  نز  هس  رگا  و  ار ، نآ  فصن  دنهد ، تداهـش  هلداع  نز  ود  رگا  و  دنهدب ، وا  هب  دـنکیم  هبلاطم  هک  ار  يزیچ  مراهچ 
هک یتروص  رد  دننک ، قیدصت  ار  وا  هتفگ  دنشاب ، لداع  دوخ  نید  رد  هک  یمذ  رفاک  درم  ود  رگا  زین  و  دنهدب ، وا  هب  ار  نآ  مراهچ  هس  دیاب 

. دنهدب وا  هب  دنکیم  هبلاطم  هک  ار  يزیچ  دیاب  هدوبن ، تیصو  عقوم  رد  مه  یلداع  نز  درم و  و  دنک ، تیصو  هک  تسا  هدوب  راچان  تیم 
یتروص رد  هداد ، رارق  دوخ  ياههچب  میق  ارم  تیم ، ای  مناسرب ، یفرصم  هب  ار  وا  لام  هک  متیم  یـصو  نم  دیوگب : یـسک  رگا  هلأسم 2735 .

. دنیامن قیدصت  ار  وا  هتفگ  لداع  درم  ود  هک  درک  لوبق  ار  وا  فرح  دیاب 
وا هثرو  یتقو  ات  دریمب ، دیامن  در  ای  دنک  لوبق  هک  نآ  زا  شیپ  سک  نآ  دشاب و  یسک  هب  وا  لام  زا  يزیچ  دنک  تیـصو  رگا  هلأسم 2736 .

رگو ددرگنرب ، دوخ  تیصو  زا  هدننکتیـصو  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  یلو  دنیامن ، لوبق  ار  زیچ  نآ  دنناوتیم  دناهدرکن ، در  ار  تیـصو 
. دنرادن زیچ  نآ  هب  یقح  هن 
451 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* ثرا ماکحا  * 

لئاسملا www.Ghaemiyeh.comحیضوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 300 

http://www.ghaemiyeh.com


هراشا

: دنتسه هتسد  هس  دنربیم  ثرا  یشیوخ  هطساو  هب  هک  یناسک  هلأسم 2737 .
تـسا رتکیدزن  تیم  هب  هک  نانآ  مادک  ره  دـنور ، نییاپ  هچ  ره  دالوا  دالوا  دالوا ، ندوبن  اب  و  تسا ، تیم  دالوا  ردام و  ردـپ و  لوا - هتـسد 

. دنربیمن ثرا  مود  هتسد  تسه ، هتسد  نیا  زا  رفن  کی  ات  و  دربیم ، ثرا 
اب و  تسا ، ردارب  رهاوخ و  و  گرزب ، ردام  ینعی ، هدج  گرزب و  ردپ  ینعی ، دج ، مود - هتسد 

452 ص : لئاسملا ، حیضوت 
موس هتـسد  تسه ، هتـسد  نیا  زا  رفن  کی  ات  و  دربیم ، ثرا  تسا  رتکیدزن  تیم  هب  هک  نانآ  مادک  ره  ناشیا ، دالوا  رهاوخ ، ردارب و  ندوبن 

. دنربیمن ثرا 
دالوا دـناهدنز ، تیم  ياههلاخ  اهییاد و  اههمع و  اهومع و  زا  رفن  کی  ات  و  تسا ، نانآ  دالوا  هلاـخ و  ییاد و  همع و  ومع و  موس - هتـسد 

و دسریم ، يردام  ردپ و  يومع  رسپ  هب  ثرا  دشاب ، هتشاد  يردام  ردپ و  يومع  رسپ  يردپ و  يومع  تیم  رگا  یلو  دنربیمن ، ثرا  نانآ 
. دربیمن ثرا  يردپ  يومع 

ردام ردپ و  هلاخ  ییاد و  همع و  ومع و  دنشابن ، نانآ  دالوا  دالوا  نانآ و  دالوا  و  تیم ، دوخ  هلاخ  ییاد و  همع و  ومع و  رگا  هلأسم 2738 .
و تیم ، هدج  دج و  هلاخ  ییاد و  همع و  ومع و  دنشابن ، مه  نانیا  رگا  و  دنربیم ، ثرا  ناشدالوا  دنـشابن ، نانیا  رگا  و  دنربیم ، ثرا  تیم 

. دنربیم ثرا  ناشدالوا  دنشابن ، نانیا  رگا 
. دنربیم ثرا  رگیدکی  زا  دوشیم ، هتفگ  ات 2788  لئاسم 2779  رد  هک  یلیصفت  هب  رهوش  نز و  هلأسم 2739 .

لوا هتسد  ثرا  * 

وا هب  تیم  لام  همه  دشاب ، رتخد  کی  ای  رـسپ  کی  ای  ردام  ای  ردـپ  اًلثم  دـشاب ، لوا  هتـسد  زا  رفن  کی  طقف  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2740 .
، دشاب رتخد  کی  رـسپ و  کی  رگا  و  دوشیم ، تمـسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  همه  دنـشاب ، رتخد  دنچ  ای  رـسپ  دنچ  رگا  و  دسریم ،

يروط ار  لام  دنـشاب ، رتخد  دـنچ  رـسپ و  دـنچ  رگا  و  دربیم ، رتخد  ار  تمـسق  کی  و  رـسپ ، ار  تمـسق  ود  دـننکیم ؛ تمـسق  هس  ار  لام 
. دربب رتخد  ربارب  ود  يرسپ  ره  هک  دننکیم  تمسق 

، دربیم ردام  ار  تمسق  کی  و  ردپ ، ار  نآ  تمسق  ود  دوشیم ؛ تمسق  هس  لام  دنشاب ، وا  ردام  ردپ و  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2741 .
ردپ اب  نانآ  ردپ  ینعی  دنـشاب ، يردپ  نانآ  همه  هک  دـشاب  هتـشاد  مه  رهاوخ  ود  ردارب و  کی  ای  رهاوخ ، راهچ  ای  ردارب ، ود  تیم  رگا  یلو 

هطـساو هب  اما  دنربیمن ، ثرا  نانیا  دراد ، ردام  ردپ و  تیم  ات  هچ  رگا  هن ، ای  دشاب  یکی  تیم  ردام  اب  مه  ناشردام  هاوخ  دـشاب ؛ یکی  تیم 
. دنهدیم ردپ  هب  ار  هیقب  و  دربیم ، ار  لام  کی  شش  ردام  نانیا  ندوب 

ود تیم  هچنانچ  دشاب ، رتخد  کی  ردام و  ردپ و  طقف  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2742 .
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و تمسق ، کی  مادک  ره  ردام ، ردپ و  دننکیم ؛ تمسق  جنپ  ار  لام  دشاب ، هتشادن  يردپ  رهاوخ  ود  ردارب و  کی  ای  رهاوخ ، راهچ  ردارب و 
تمـسق شـش  ار  لام  دـشاب ، هتـشاد  يردـپ  رهاوخ  ود  ردارب و  کی  ای  رهاوخ ، راـهچ  اـی  ردارب  ود  رگا  و  دربیم ، ار  نآ  تمـسق  هس  رتخد 

کی دننکیم ؛ تمـسق  راهچ  ار  هدـنام  یقاب  تمـسق  کی  و  دربیم ، تمـسق  هس  رتخد  و  تمـسق ، کی  مادـک  ره  ردام ، ردـپ و  دـننکیم ؛
هب ار  نآ  تمسق  و 5  رتخد ، هب  ار  نآ  تمسق   15 دننک ، تمسق  ار 24  لام  رگا  اًلثم  دنهدیم ، رتخد  هب  ار  تمـسق  هس  ردپ و  هب  ار  تمـسق 
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. دنهدیم ردام  هب  ار  نآ  تمسق  و 4  ردپ ،
و تمـسق ، کی  مادکره  ردام  ردپ و  دننکیم ؛ تمـسق  شـش  ار  لام  دشاب ، رـسپ  کی  ردام و  ردپ و  طقف  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2743 .
، دننکیم تمسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  ار  تمسق  راهچ  نآ  دنشاب ، رتخد  دنچ  ای  رسپ  دنچ  رگا  و  دربیم ، ار  نآ  تمسق  راهچ  رسپ 

. دربب رتخد  ربارب  ود  يرسپ  ره  هک  دننکیم  میسقت  يروط  ار  تمسق  راهچ  نآ  دنشاب ، رتخد  رسپ و  رگا  و 
ای ردپ  ار  نآ  تمسق  کی  دننکیم ؛ تمسق  شش  ار  لام  دشاب ، رسپ  کی  ردام و  ای  رسپ ، کی  ردپ و  طقف  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2744 .

. دربیم رسپ  ار  تمسق  جنپ  و  ردام ،
ردام ای  ردپ ، ار  نآ  تمسق  کی  دننکیم ، تمـسق  شـش  ار  لام  دشاب ، رتخد  رـسپ و  اب  ردام ، ای  ردپ ، طقف  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2745 .

. دربب رتخد  ربارب  ود  يرسپ  ره  هک  دننکیم  تمسق  يروط  ار  هیقب  و  دربیم ،
ردپ ار  نآ  تمسق  کی  دننکیم ؛ تمسق  راهچ  ار  لام  دشاب ، رتخد  کی  ردام و  ای  رتخد ، کی  ردپ و  طقف  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2746 .

. دربیم رتخد  ار  هیقب  و  ردام ، ای 
ای ردپ  ار  تمـسق  کی  دننکیم ؛ تمـسق  جنپ  ار  لام  دشاب ، رتخد  دنچ  ردام و  ای  رتخد ، دـنچ  ردـپ و  طقف  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2747 .

. دننکیم تمسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  نارتخد  ار  تمسق  راهچ  و  دربیم ، ردام 
رسپ هچ  رگا  وا  يرتخد  هون  و  دربیم ، ار  تیم  رـسپ  مهـس  دشاب  رتخد  هچ  رگا  وا  يرـسپ  هون  دشاب ، هتـشادن  دالوا  تیم ، رگا  هلأسم 2748 .

تمـسق هس  ار  لاـم  دـشاب ، هتـشاد  شرـسپ  زا  رتخد  کـی  و  دوخ ، رتخد  زا  رـسپ  کـی  تیم  رگا  اًـلثم  دربیم ، ار  تیم  رتـخد  مهـس  دـشاب ،
. دنهدیم رسپ  رتخد  هب  ار  تمسق  ود  رتخد و  رسپ  هب  ار  تمسق  کی  دننکیم ؛

454 ص : لئاسملا ، حیضوت 

مود هتسد  ثرا  * 

ردارب و گرزب و  ردام  ینعی ، هدج  گرزب و  ردـپ  ینعی  دـج ، دـنربیم ، ثرا  یـشیوخ  هطـساو  هب  هک  یناسک  زا  مود  هتـسد  هلأسم 2749 .
. دنربیم ثرا  ناشدالوا  دشاب ، هتشادن  رهاوخ  ردارب و  رگا  و  تسا ، تیم  رهاوخ 

دنچ ای  يردام ، ردپ و  ردارب  دـنچ  رگا  و  دـسریم ، وا  هب  لام  همه  دـشاب ، رهاوخ  کی  ای  ردارب ، کی  طقف  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2750 .
يردارب ره  دنشاب ، مه  اب  يردام  ردپ و  رهاوخ  ردارب و  رگا  و  دوشیم ، تمـسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دشاب ، يردام  ردپ و  رهاوخ 

ود ناردارب  زا  کـی  ره  دـننکیم ، تمـسق  جـنپ  ار  لاـم  دراد ، يرداـم  ردـپ و  رهاوخ  کـی  ردارب و  ود  رگا  اًـلثم  دربیم ، رهاوـخ  ربارب  ود 
. دربیم ار  نآ  تمسق  کی  رهاوخ  و  تمسق ،

رگا و  دنربیمن ، ثرا  دنتـسه  ادج  تیم  اب  ردام  زا  هک  يردپ  رهاوخ  ردارب و  دراد ، يردام  ردـپ و  رهاوخ  ردارب و  تیم  رگا  هلأسم 2751 .
دنچ رگا  و  دـسریم ، وا  هب  لام  همه  دـشاب ، هتـشاد  يردـپ  ردارب  کی  ای  رهاوخ  کی  طقف  هچنانچ  درادـن ، يردام  ردـپ و  رهاوخ  ردارب و 

، دشاب هتشاد  يردپ  رهاوخ  مه  ردارب و  مه  رگا  و  دوشیم ، تمسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دشاب ، هتـشاد  يردپ  رهاوخ  دنچ  ای  ردارب 
. دربیم رهاوخ  ربارب  ود  يردارب  ره 

دنچ ای  يردام ، ردارب  دـنچ  رگا  و  دـسریم ، وا  هب  لام  همه  دـشاب ، يردام  ردارب  کی  ای  رهاوخ ، کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2752 .
. دوشیم تمسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دنشاب ، يردام  رهاوخ  ردارب و  دنچ  ای  يردام ، رهاوخ 

ردارب و دشاب ، هتـشاد  يردام  رهاوخ  کی  ای  ردارب  کی  و  يردپ ، رهاوخ  ردارب و  و  يردام ، ردپ و  رهاوخ  ردارب و  تیم  رگا  هلأسم 2753 .
رهاوخو ردارب  هب  ار  هیقب  و  يردام ، رهاوخ  ای  ردارب  هب  ار  نآ  تمـسق  کی  دننکیم ، تمـسق  شـش  ار  لام  و  دنربیمن ، ثرا  يردپ  رهاوخ 

. دربیم رهاوخ  ربارب  ود  ردارب  ره  و  دنهدیم ، يردام  ردپ و 
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رهاوخ ردارب و  دـشاب ، هتـشاد  يرداـم  رهاوخ  ردارب و  يردـپ و  رهاوخ  ردارب و  و  يرداـم ، ردـپ و  رهاوخ  ردارب و  تیم ، رگا  هلأسم 2754 .
تمـسق ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  يرداـم  رهاوخ  ردارب و  ار  نآ  تمـسق  کـی  دـننکیم ؛ تمـسق  هس  ار  لاـم  و  دربیمن ، ثرا  يردـپ 

. دربیم رهاوخ  ربارب  ود  ردارب  ره  و  دنهدیم ، يردام  ردپ و  رهاوخ  ردارب و  هب  ار  هیقب  و  دننکیم ،
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تمـسق شـش  ار  لام  دـشاب ، يردام  رهاوخ  کی  اـی  يرداـم ، ردارب  کـی  و  يردـپ ، رهاوخ  ردارب و  طـقف  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2755 .
رهاوخ ربارب  ود  ردارب ، ره  و  دـنهدیم ، يردـپ  رهاوخو  ردارب  هب  ار  هیقب  و  دربیم ، يردام  رهاوخ  اـی  ردارب  ار  نآ  تمـسق  کـی  دـننکیم ؛

. دربیم
تمسق کی  دننکیم ؛ تمـسق  هس  ار  لام  دشاب ، يردام  رهاوخ  ردارب و  دنچ  و  يردپ ، رهاوخ  ردارب و  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2756 .

ود ردارب  ره  و  دنهدیم ، يردپ  رهاوخ  ردارب و  هب  ار  هیقب  و  دـننکیم ، تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  يردام  رهاوخ  ردارب و  ار  نآ 
. دربیم رهاوخ  ربارب 

رهاوخ و و  دربیم ، دوشیم  هتفگ  هک  یلیـصفت  هب  ار  دوـخ  ثرا  نز  دـشاب ، وا  نز  رهاوـخ و  ردارب و  طـقف  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2757 .
وا رهوش  ردارب و  رهاوخ و  طقف  وا  ثراو  و  دریمب ، ینز  رگا  زین  و  دنربیم ، ار  دوخ  ثرا  دش  هتفگ  هتـشذگ  لئاسم  رد  هک  يروط  هب  ردارب 
هک نآ  يارب  یلو  دـنربیم ؛ ار  دوخ  ثرا  دـش ، هتفگ  شیپ  لئاسم  رد  هک  يروط  هب  ردارب  رهاوخ و  و  دربیم ، ار  لاـم  فصن  رهوش  دـشاب ،
مک يردـپ  ای  يرداـم  ردـپ و  رهاوخ  ردارب و  مهـس  زا  و  دوشیمن ، مک  يزیچ  يرداـم  رهاوخ  ردارب و  مهـس  زا  دربیم ، ثرا  رهوش  اـی  نز 

و دسریم ، رهوش  هب  لام  فصن  دـشاب ، وا  يردام  ردـپ و  رهاوخ  ردارب و  يردام و  رهاوخ  ردارب و  رهوش و  تیم ، ثراو  رگا  اًلثم  دوشیم ،
سپ تسا . يردام  ردپ و  رهاوخ  ردارب و  لام  دنامیم  هچنآ  و  دنهدیم ، يردام  رهاوخ  ردارب و  هب  ار  لام  لصا  تمسق  هس  زا  تمسق  کی 

ردـپ و رهاوخ  ردارب و  هب  ناموت  کی  و  يردام ، رهاوخ  ردارب و  هب  ناموت  ود  و  رهوش ، هب  ناموت  هس  دـشاب ، ناـموت  شـش  وا  لاـم  همه  رگا 
. دنهدیم يردام 

هب يردام  هدازرهاوخ  هدازردارب و  مهس  و  دنهدیم ، ناشدالوا  هب  ار  نانآ  ثرا  مهس  دشاب ، هتشادن  ردارب  رهاوخ و  تیم  رگا  هلأسم 2758 .
ربارب ود  يرـسپ  ره  دسریم ، يردام  ردپ و  ای  يردپ ، هدازرهاوخ  هدازردارب و  هب  هک  یمهـس  زا  و  دوشیم ، تمـسق  نانآ  نیب  يواسم  روط 

. دربیم رتخد 
، تیم دج  ندوب  اب  دسریم و  وا  هب  لام  همه  يردام ، ای  دشاب  يردپ  هچ  تسا ؛ هدج  کی  ای  دج  کی  طقف  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2759 .

. دربیمن ثرا  وا  دج  ردپ 
، دربیم هدج  ار  تمسق  کی  دج و  ار  تمـسق  ود  دوشیم ؛ تمـسق  هس  لام  دشاب ، يردپ  هّدج  دج و  طقف  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2760 .

روط هب  ار  لام  دشاب ، يردام  هدج  دج و  رگا  و 
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. دننکیم تمسق  ناشدوخ  نیب  يواسم 
دج ار  تمسق  ود  دوشیم ؛ تمسق  هس  لام  دشاب ، يردام  هدج  ای  دج  کی  يردپ و  هدج  ای  دج  کی  طقف  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2761 .

. دربیم يردام  هدج  ای  دج  ار  تمسق  کی  و  يردپ ، هّدج  ای 
هدج دج و  ار  نآ  تمـسق  کی  دوشیم ؛ تمـسق  هس  لام  دنـشاب ، يردام  هدج  دج و  يردپ و  هّدج  دج و  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2762 .
. دربیم هدج  ربارب  ود  دج  و  دنهدیم ، يردپ  هدج  دج و  هب  ار  نآ  تمسق  ود  و  دننکیم ، تمسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  يردام 

دوشیم هتفگ  هک  یلیصفت  هب  ار  دوخ  ثرا  نز  دشاب  وا  يردام  هدج  هدج و  يردپ و  هدج  دج و  نز ، طقف  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2763 .
و دننکیم ، تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  هک  دنهدیم  يردام  هدـج  دـج و  هب  ار  لام  لصا  تمـسق  هس  زا  تمـسق  کی  دربیم و 
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ار لام  فصن  رهوش  دنـشاب ، هدج  دج و  رهوش و  تیم  ثراو  رگا  و  دربیم ، هدج  ربارب  ود  دج  و  دنهدیم ، يردـپ  هدـج  دـج و  هب  ار  هیقب 
. دنربیم ار  دوخ  ثرا  دش  هتفگ  هتشذگ  لئاسم  رد  هک  يروتسد  هب  هدج  دج و  و  دربیم ،

موس هتسد  ثرا  * 

یـسک مود  لوا و  هقبط  زا  رگا  هک  دـش  هتفگ  هک  یلیـصفت  هب  تسا ، نانآ  دـالوا  هلاـخ و  ییاد و  همع و  ومع و  موس ، هتـسد  هلأسم 2764 .
. دنربیم ثرا  اهنیا  دشابن ،

ای دشاب ، ردام  ردپ و  کی  زا  تیم  ردپ  اب  ینعی ، دشاب  يردام  ردـپ و  هچ  تسا ، همع  کی  ای  ومع  کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2765 .
يردام همه  ای  يردپ  همه  ای  يردام ، ردپ و  همه  دنـشاب و  همع  دنچ  ای  ومع  دـنچ  رگا  و  دـسریم ، وا  هب  لام  همه  يردام  ای  دـشاب  يردـپ 

ومع دنشاب ، يردپ  همه  ای  يردام ، ردپ و  همه  دنـشاب و  ود  ره  همع  ومع و  رگا  و  دوشیم ؛ تمـسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دنـشاب ،
و دنهدیم ، همع  هب  ار  تمـسق  کی  دننکیم ؛ تمـسق  جنپ  ار  لام  دنـشاب ، همع  کی  ومع و  ود  تیم  ثراو  رگا  اًلثم  دربیم ، همع  ربارب  ود 

. دننکیم تمسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  اهومع  ار  تمسق  راهچ 
. دوشیم تمسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لام  دنشاب ، يردام  همع  ومع و  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2766 .

457 ص : لئاسملا ، حیضوت 
ثرا يردپ ، همع  ومع و  دنشاب ، يردام  ردپ و  یضعب  يردام و  یضعب  يردپ و  یضعب  دشاب ، همع  ومع و  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2767 .

و يردام ، همع  ای  ومع  هب  ار  تمـسق  کی  دـننکیم ؛ تمـسق  شـش  ار  لام  دراد ، يردام  همع  کی  ای  ومع  کـی  تیم  رگا  سپ  دـنربیمن .
همع مه  ومع و  مه  رگا  و  دربیم ، يردام  ردـپ و  همع  ربارب  ود  يرداـم  ردـپ و  يومع  و  دـنهدیم ، يرداـم  ردـپ و  همع  ومع و  هب  ار  هیقب 
کی و  دربیم ، همع  ربارب  ود  ومع  و  دـنهدیم ، يرداـم  ردـپ و  همع  ومع و  هب  ار  تمـسق  ود  دـننکیم ؛ تمـسق  هس  ار  لاـم  دراد ، يرداـم 

اب میـسقت  رد  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  و  دـننکیم ، تمـسق  ناـشدوخ  نیب  يواـسم  روـط  هب  هک  دـنهدیم  يرداـم  همع  وـمع و  هب  ار  تمـسق 
. دننک هحلاصم  رگیدکی 

ردپ همه  و  دشاب ، هلاخ  مه  ییاد و  مه  رگا  و  دـسریم ، وا  هب  لام  همه  دـشاب ، هلاخ  کی  ای  ییاد  کی  طقف  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2768 .
رگیدـکی اب  میـسقت  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دوشیم ، تمـسق  نانآ  نیب  يواسم  روط  هب  لاـم  دنـشاب ، يرداـم  اـی  يردـپ ، اـی  يرداـم ، و 

. دننک هحلاصم 
ییاد دنـشاب ، يردپ  هلاخ  ییاد و  يردام و  يردپ و  هلاخ  ییاد و  و  يردام ، هلاخ  کی  ای  ییاد ، کی  طقف  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2769 .

ردپ و هلاخ  ییاد و  هب  ار  هیقب  و  يردام ، هلاخ  ای  ییاد  هب  ار  تمـسق  کی  دننکیم ؛ تمـسق  شـش  ار  لام  و  دنربیمن ، ثرا  يردـپ  هلاخ  و 
. دننک هحلاصم  رگیدکی  اب  میسقت  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دنهدیم ، يردام 

يردپ هلاخ  ییاد و  دنـشاب ، يردام  ردپ و  هلاخ  ییاد و  يردام و  هلاخ  ییاد و  يردـپ و  هلاخ  ییاد و  طقف  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2770 .
و دنیامن ، تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  يردام  هلاخ  ییاد و  ار  نآ  تمـسق  کی  دننک ؛ تمـسق  هس  ار  لام  دیاب  و  دنربیمن ، ثرا 

. دننک هحلاصم  رگیدکی  اب  نآ  میسقت  رد  هک  تسا  نآ  طایتحا  و  دنهدب ، يردام  ردپ و  هلاخ  ییاد و  هب  ار  هیقب 
ییاد ار  تمسق  کی  دننکیم ؛ تمـسق  هس  ار  لام  دنـشاب ، همع  کی  ای  ومع  کی  هلاخ و  کی  ای  ییاد  کی  تیم  ثراو  رگا  هلأسم 2771 .

. دربیم همع  ای  ومع  ار  هیقب  و  هلاخ ، ای 
ار لام  دنـشاب ، يردپ  ای  يردام  ردپ و  همع  ومع و  هچنانچ  دنـشاب ، همع  ومع و  هلاخ و  کی  ای  ییاد  کی  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2772 .

لام رگا  نیاربانب  دنهدیم . همع  هب  تمسق  کی  ومع و  هب  تمسق  ود  هیقب ، زا  و  دربیم ، هلاخ  ای  ییاد  ار  تمسق  کی  دننکیم ؛ تمسق  هس 
تمسق  ود  ومع و  هب  ار  تمسق  راهچ  و  هلاخ ، ای  ییاد  هب  ار  نآ  تمسق  هس  دننک ، تمسق  هن  ار 
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. دنهدیم همع  هب  ار 

لام دنشاب ، يردپ  ای  يردام  ردپ و  همع  ومع و  يردام و  همع  کی  ای  ومع  کی  هلاخ و  کی  ای  ییاد  کی  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2773 .
هب ار  تمسق  کی  دننکیم ، تمسق  شش  ار  هدنامیقاب  تمسق  ود  و  دنهدیم ، هلاخ  ای  ییاد  هب  ار  نآ  تمسق  کی  دننکیم ؛ تمسق  هس  ار 
هن ار  لام  رگا  نیارباـنب ، دربیم . همع  ربارب  ود  ومع  و  دـنهدیم ، يردـپ  اـی  يرداـم  ردـپ و  همع  ومع و  هب  ار  هیقب  و  يرداـم ، همع  اـی  ومع 

ردـپ و همع  ومع و  هب  ار  رگید  تمـسق  جـنپ  و  يردام ، همع  ای  ومع  هب  ار  تمـسق  کی  و  هلاـخ ، اـی  ییاد  هب  ار  تمـسق  هس  دـننک ، تمـسق 
. دنهدیم يردپ  ای  يردام 

هـس ار  لام  دنـشاب ، يردـپ  ای  يردام  ردـپ و  همع  ومع و  يردام و  همع  ومع و  هلاخ و  کی  اـی  ییاد  کـی  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2774 .
يواسم روط  هب  ار  نآ  مهـس  کی  دننکیم ، مهـس  هس  ار  هدنام  یقاب  تمـسق  ود  و  دربیم ، هلاخ  ای  ییاد  ار  تمـسق  کی  دننکیم ؛ تمـسق 

ربارب ود  ومع  و  دنیامنیم ، تمسق  يردپ  ای  يردام  ردپ و  همع  ومع و  نیب  ار  رگید  مهـس  ود  و  دننکیم ، تمـسق  يردام  همع  ومع و  نیب 
راهچ و  يردام ، همع  ومع و  مهـس  تمـسق  ود  و  ییاد ، ای  هلاخ  مهـس  نآ  تمـسق  هس  دـننک ؛ تمـسق  هن  ار  لام  رگا  نیارباـنب  دربیم . همع 

. دشابیم يردپ  ای  يردام  ردپ و  همع  ومع و  مهس  تمسق 
هتـشاد مه  همع  ومع و  و  دنـشاب ، يردام  ای  يردپ  ای  يردام  ردپ و  همه  هک  دنـشاب  هلاخ  دنچ  ییاد و  دنچ  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2775 .

و دننکیم ، تمـسق  ناشدوخ  نیب  همع  ومع و  دـش ، هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  يروتـسد  هب  ار  نآ  مهـس  ود  دوشیم ، مهـس  هس  لام  دـشاب ،
. دنیامنیم تمسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  اههلاخ  اهییاد و  ار  نآ  مهس  کی 

مهـس هس  لام  دنـشاب ، همع  ومع و  يردـپ و  ای  يردام  ردـپ و  هلاخ  ییاد و  دـنچ  يرداـم و  هلاـخ  اـی  ییاد  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2776 .
کی ای  ییاد  کی  تیم  رگا  سپ  دـننکیم . تمـسق  ناشدوخ  نیب  همع  ومع و  دـش  هتفگ  ًاقباس  هک  يروتـسد  هب  ار  نآ  مهـس  ود  دوشیم ؛

ییاد و هب  ار  هیقب  و  دنهدیم ، يردام  هلاخ  ای  ییاد  هب  ار  تمسق  کی  دننکیم ، تمـسق  شـش  ار  نآ  رگید  مهـس  کی  دراد ، يردام  هلاخ 
هلاخ دـنچ  ای  يردام  ییاد  دـنچ  رگا  و  دـننکیم ، هحلاصم  مه  اب  نآ  میـسقت  رد  طایتحا  ربانب  هک  دـنهدیم  يردـپ  ای  يردام  ردـپ و  هلاـخ 

اهییاد و ار  تمسق  کی  دننکیم ، تمسق  هس  ار  مهس  کی  نآ  دراد ، يردام  هلاخ  مه  يردام و  ییاد  مه  ای  يردام 
459 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ربانب هک  دـنهدیم  يردـپ  ای  يردام  ردـپ و  هلاخ  ییاد و  هب  ار  هیقب  و  دـننکیم ، تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواـسم  روط  هب  يرداـم  ياـههلاخ 
. دننکیم هحلاصم  مه  اب  نآ  میسقت  رد  طایتحا 

هب هک  يرادقم  و  نانآ ، دالوا  هب  دسریم ، همع  ومع و  هب  هک  يرادـقم  دـشاب ، هتـشادن  هلاخ  ییاد و  همع و  ومع و  تیم ، رگا  هلأسم 2777 .
. دوشیم هداد  نانآ  دالوا  هب  دسریم ، هلاخ  ییاد و 

کی دوشیم ؛ مهس  هس  لام  دنـشاب ، وا  ردام  هلاخ  ییاد و  همع و  ومع و  ردپ و  هلاخ  ییاد و  همع و  ومع و  تیم ، ثراو  رگا  هلأسم 2778 .
تمـسق هس  ار  نآ  رگید  مهـس  ود  و  دـننکیم ، تمـسق  ناشدوخ  نیب  يواـسم  روط  هب  تیم  رداـم  هلاـخ  ییاد و  همع و  ومع و  ار  نآ  مهس 

همع ومع و  هب  ار  نآ  رگید  تمسق  ود  و  دنیامنیم ، تمسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  تیم  ردپ  هلاخ  ییاد و  ار  تمسق  کی  دننکیم ؛
. دربیم همع  ربارب  ود  ومع  و  دنهدیم ، تیم  ردپ 

رهوش نز و  ثرا  * 

هراشا
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رهوش زا  ای  رهوش  نآ  زا  رگا  و  دنربیم ، رگید  هثرو  ار  هیقب  وا و  رهوش  ار  لام  فصن  دشاب ، هتـشادن  دالوا  دریمب و  ینز  رگا  هلأسم 2779 .
. دنربیم رگید  هثرو  ار  هیقب  و  رهوش ، ار  لام  کی  راهچ  دشاب ، هتشاد  دالوا  رگید 

نز زا  ای  نز  نآ  زا  رگا  و  دـنربیم ، رگید  هثرو  ار  هیقب  نز و  ار  لاـم  کـی  راـهچ  دـشاب ، هتـشادن  دـالوا  دریمب و  يدرم  رگا  هلأسم 2780 .
ثرا هناـخ  نیمز  زا  درادـن  دـنزرف  تیم  زا  هک  ینز  و  دـنربیم ، رگید  هثرو  ار  هـیقب  نز و  ار  لاـم  کـی  تـشه  دـشاب ، هتـشاد  دـالوا  رگید 

هک ینز  اما  دربیم ، ثرا  تیم  هکرت  ریاس  زا  هک  نانچ  دربیم ، ثرا  نآ  ییاوه  تمیق  زا  یلو  نآ  تمیق  زا  هن  نیمز و  دوخ  زا  هن  دربیمن ؛
. دربیم ثرا  وا  لاوما  همه  زا  دراد ، دنزرف  تیم  زا 

هزاجا رگید  هثرو  زا  دیاب  دنک ، فرصت  ینوکسم  هناخ  نیمز  دننام  دربیمن ، ثرا  اهنآ  زا  هک  ییاهزیچ  رد  دهاوخب  نز  رگا  هلأسم 2781 .
انب و دـننام  دربیم ، ثرا  اهنآ  تمیق  زا  نز  هک  ییاهزیچ  رد  دـناهدادن ، ار  نز  مهـس  ات  هثرو  هک  تسا  نآ  بحتـسم  طایتحا  زین  و  دریگب ،

نز هزاجا  هب  جاتحم  تسا و  حیحص  هلماعم  دنشورفب ، ار  اهنیا  نز ، مهس  نداد  زا  شیپ  هچنانچ  و  دننکن ، فرصت  وا  هزاجا  نودب  تخرد 
. تسین

دننک باسح  دیاب  دنیامن ، تمیق  ار  نآ  دننام  تخرد و  انب و  دنهاوخب  رگا  هلأسم 2782 .
460 ص : لئاسملا ، حیضوت 

. دنهدب تمیق  نآ  زا  ار  نز  مهس  دنراد و  شزرا  ردقچ  دنورب ، نیب  زا  ات  دننامب  نیمز  رد  هراجا  نودب  اهنآ  رگا  هک 
. تسا نامتخاس  مکح  رد  هتفر  راک  هب  نآ  رد  هک  ییاهزیچ  رجآ و  و  دراد ، ار  نیمز  مکح  نآ  دننام  تانق و  بآ  يارجم  هلأسم 2783 .
کی تشه  دشاب ، هتشاد  دالوا  رگا  و  لام ، کی  راهچ  دشاب ، هتشادن  دالوا  هچنانچ  دشاب ، هتشاد  نز  کی  زا  شیب  تیم  رگا  هلأسم 2784 .

یکیدزن نانآ  ضعب  ای  نانآ  زا  کیچـیه  اب  رهوش  هچ  رگا  دوشیم ، تمـسق  وا  ناـنز  نیب  يواـسم  روط  هب  دـش ، هتفگ  هک  یحرـش  هب  لاـم 
ثرا وا  زا  نز  نآ  تـسا ، هدرکن  یکیدزن  وا  اـب  هدرک و  دـقع  ار  ینز  هـتفر ، اـیند  زا  ضرم  نآ  هـب  هـک  یـضرم  رد  رگا  یلو  دـشاب ، هدرکن 

رهم و رد  هثرو  ریاـس  اـب  نز  هک  تسا  نآ  طاـیتحا  دریمب ، يرگید  تلع  اـی  ضرم  هب  ضرم  نآ  رد  رگا  و  درادـن ، مـه  رهم  قـح  دربیمن و 
. درادب هاگن  تافو  هّدع  ًاطایتحا  نز ، و  دنیامن ، هحلاصم  ثرا 

ثرا وا  زا  دـشاب ، هدرکن  یکیدزن  وا  اـب  هچ  رگا  شرهوـش  دریمب ، ضرم  ناـمه  هـب  دـنک و  رهوـش  ضرم ، لاـح  رد  نز  رگا  هلأسم 2785 .
. دربیم

ثرا وا  زا  شرهوـش  دریمب ، هّدـع  نیب  رد  دـنهدب و  یعجر  قـالط  دـش ، هتفگ  قـالط  ماـکحا  رد  هـک  یبـیترت  هـب  ار  نز  رگا  هلأسم 2786 .
یکی نئاب  قالط  هّدع  رد  ای  یعجر  هدع  نتـشذگ  زا  دعب  رگا  یلو  دربیم ؛ ثرا  وا  زا  نز  دریمب ، نز  هّدع  نیب  رد  رهوش  رگا  زین  و  دربیم ،

. دربیمن ثرا  وا  زا  يرگید  دریمب ، نانآ  زا 
ثرا وا  زا  طرـش  هس  اب  نز  دریمب ، یلاله  هام  هدزاود  نتـشذگ  زا  شیپ  و  دهد ، قالط  ار  شلایع  ضرم ، لاح  رد  رهوش  رگا  هلأسم 2787 .

: دربیم
. دشاب هدرکن  رگید  رهوش  تدم ، نیا  رد  هک  نآ  لوا 

هب قالط  یلو  دهدن  رهوش  هب  مه  يزیچ  رگا  هکلب  دوش ، یضار  ندادقالط  هب  هک  دشاب  هدادن  وا  هب  یلام  رهوش ، هب  یلیمیب  هطساو  هب  مود 
. دراد لاکشا  شندربثرا  مه  زاب  دشاب ، نز  ياضاقت 

تهج هب  دوش و  بوخ  ضرم  نآ  زا  رگا  سپ  دریمب . ضرم  نآ  هطـساو  هب  هداد ، قـالط  ار  نز  ضرم  نآ  رد  هک  یـضرم  رد  رهوش ، موـس 
اب نز  مزال  طایتحا  ربانب  تفر ، ایند  زا  رگید  ضرم  هب  نکل  دـشن ، بوخ  ضرم  نآ  زا  رگا  و  دربیمن ، ثرا  وا  زا  نز  دورب ، ایند  زا  يرگید 

ریاس
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. دنیامن هحلاصم  هثرو 
. تسا رهوش  لام  ءزج  رهوش ، ندرم  زا  دعب  دشاب ، هدیشوپ  ار  نآ  نز  هچ  رگا  هتفرگ ، دوخ  نز  ندیشوپ  يارب  درم  هک  یسابل  هلأسم 2788 .

ثرا هقرفتم  لئاسم  * 

رـسپ لام  زیچ  راهچ  نیا  دـشاب ، هتـشاد  لاـم  هدیـشوپ ، هک  ار  یـسابل  ریـشمش و  رتشگنا و  نآرق و  زا  ریغ  دریمب و  يدرم  رگا  هلأسم 2789 .
اًلثم دراد ، یکی  زا  رتشیب  زیچ  راهچ  نیا  زا  تیم  رگا  و  تسا ، هثرو  همه  لام  اهنیا  دشاب ، هتـشادن  یلام  اهنیا  زا  ریغ  رگا  و  تسا ، رتگرزب 

. دنک هحلاصم  رگید  هثرو  اب  اهنآ  رد  گرزب  رسپ  هک  تسا  نآ  بجاو  طایتحا  دراد ، رتشگنا  ود  ای  نآرق  ود 
نآرق و سابل و  دیاب  دنشاب ، هدمآ  ایند  هب  رسپ  ود  تقو  کی  رد  وا  نز  ود  زا  اًلثم  دشاب ، یکی  زا  شیب  تیم  گرزب  رـسپ  رگا  هلأسم 2790 .

. دننک تمسق  ناشدوخ  نیب  يواسم  روط  هب  ار  تیم  ریشمش  رتشگنا و 
رتگرزب رسپ  لام  هک  مه  يزیچ  راهچ  دیاب  دشاب ، رتدایز  ای  وا  لام  هزادنا  هب  شضرق  هچنانچ  دشاب ، هتشاد  ضرق  تیم  رگا  هلأسم 2791 .

رـسپ هب  هک  مه  يزیچ  راـهچ  نآ  زا  دـیاب  دـشاب ، وا  لاـم  زا  رتمک  شـضرق  رگا  و  دـنهدب ، وا  ضرق  هب  دـش ، هتفگ  شیپ  هلأـسم  رد  تسا و 
ییاهزیچ زا  نآ  ناموت  تسیب  رادـقم  هب  و  تسا ، ناموت  تصـش  وا  ییاراد  همه  رگا  اًـلثم  دـنهدب ، وا  ضرق  هب  تبـسن  هب  دـسریم ، رتگرزب 

تیم ضرق  تباب  ار  زیچ  راهچ  نآ  زا  ناموت  هد  رادقم  هب  دیاب  گرزب  رسپ  دراد ، ضرق  مه  ناموت  یـس  تسا و  رتگرزب  رـسپ  لام  هک  تسا 
. دهدب

. دربیمن ثرا  ناملسم  زا  دشاب  تیم  رسپ  ای  ردپ  هچ  رگا  رفاک  یلو  دربیم ، ثرا  رفاک  زا  ناملسم  هلأسم 2792 .
هک نآ  لثم  دشاب  اطخ  يور  زا  رگا  یلو  دربیمن  ثرا  وا  زا  دـشکب ، قحان  هب  ًادـمع و  ار  دوخ  ناشیوخ  زا  یکی  یـسک  رگا  هلأسم 2793 .

ًادـعب هک  لتق  هید  زا  وا  ندربثرا  یلو  دربیم ، ثرا  وا  زا  دـشکب ، ار  وا  دروخب و  وا  ناشیوخ  زا  یکی  هب  ًاقافتا  دزادـنیب و  اوه  هب  ار  گـنس 
. تسا لاکشا  لحم  دوشیم ، هتفگ 

لامتحا رگا  دربیم ، ثرا  دیایب  ایند  هب  هدنز  رگا  هک  تسا  مکش  رد  هک  ياهچب  يارب  دننک ، میسقت  ار  ثرا  دنهاوخب  هاگ  ره  هلأسم 2794 .
هلماح هچب  هس  هب  نز  هک  دنهدب  لامتحا  اًلثم  تسا ، رتشیب  دنهدب  لامتحا  رگا  و  دنراذگیم ، رانک  ار  رـسپ  ود  مهـس  تسا ، هچب  ود  دـنهدب 

میـسقت ناشدوخ  نیب  هثرو  ار  يدایز  دـمآ ، ایند  هب  رتخد  کی  ای  رـسپ  کـی  اًـلثم  هچناـنچ  و  دـنراذگیم ، راـنک  ار  رـسپ  هس  مهـس  دـشاب ،
. دننکیم

462 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* تاید دودح و  ماکحا  * 

تسا هدش  نیعم  ناهانگ  زا  یضعب  يارب  هک  يدح  ماکحا  * 

ار وا  دـیاب  عرـش  مکاح  مکح  هب  دـنک ، انز  دـنراد  تبـسن  وا  اب  رهاوخ  رداـم و  لـثم  هک  دوخ  مراـحم  زا  یکی  اـب  یـسک  رگا  هلأسم 2795 .
ثعاب اهدح  زا  یکی  ندادماجنا  هک  تسا  هدش  دراو  رایـسب  رابخا  رد  و  دـنک ، انز  ناملـسم  نز  اب  رفاک  درم  رگا  تسا  نینچمه  و  دنـشکب ،

زور لهچ  هک  نیا  زا  تسا  رتشیب  نانآ  يارب  شتعفنم  و  دـنکیم ، ظفح  ار  نانآ  ترخآ  ایند و  و  دـننکن ، عورـشمان  راـک  مدرم  هک  دوشیم 
. درابب ناراب 

هبترم هس  هچنانچ  و  دننزب ، هنایزات  دص  ار  وا  دـیاب  نز ، هارکا  نودـب  دـنک ، انز  دوخ  مراحم  ریغ  اب  يدازآ  ناملـسم  درم  رگا  هلأسم 2796 .
یلو دنـشکب ؛ ار  درم  نآ  دیاب  دیامن ، هارکا  ار  نز  رگا  و  دنـشکب ، ار  وا  دیاب  مراهچ  هعفد  رد  دننزب ، شاهنایزات  دص  هعفد  ره  رد  دنک و  انز 

لئاسملا www.Ghaemiyeh.comحیضوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 307 

http://www.ghaemiyeh.com


دهاوخب مه  تقو  ره  و  هدرک ، یکیدزن  وا  اب  هدوب  هدازآ  لقاع و  غلاـب و  هک  یلاـح  رد  و  دراد ، نیمی  کـلم  اـی  یمئاد  دـقع  نز  هک  یـسک 
دـص نیب  عمج  تسین  دـیعب  هکلب  دـنیامن ، راسگنـس  ار  وا  دـیاب  دـنک ، انز  تسا  هلقاع  هغلاب و  هک  ینز  اب  رگا  دـنک ، یکیدزن  وا  اب  دـناوتیم 

دننزب و لوا  هک  هنایزات 
463 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ار وا  رس  هنایزات  دص  رب  هوالع  دیاب  دشاب ، هدرکن  یکیدزن  وا  اب  نونکات  دشاب و  هتـشاد  نز  رگا  و  دشاب ، هنایزات  زا  دعب  هک  ندومن  راسگنس 
. دننک نوریب  هدش  بکترم  نآ  رد  ار  لمع  نیا  هک  يرهش  زا  و  دنشارتب ،

نیا هب  یـضار  مه  نز  دنادب  رگا  دننزب ، يررـض  وا  هب  هک  دسرتن  هچنانچ  دنکیم ، انز  وا  نز  اب  یـسک  هک  دـنیبب  يدرم  رگا  هلأسم 2797 .
. دوشیمن مارح  وا  رب  نز  نآ  دشکن ، ار  نانآ  رگا  و  دشکب ، دناوتیمن  ار  نز  ّالا  دشکب و  ار  ود  ره  دناوتیم  تسا ، لمع 

ار نانآ  يود  ره  دـیاب  دنـشاب ، یـضار  لـمع  نیا  هب  ود  ره  رگا  دـنک ، طاول  رگید  لـقاع  فلکم  اـب  یلقاـع  فلکم  درم  رگا  هلأسم 2798 .
ریـشمش اب  ار  هدـننکطاول  دـناوتیم  عرـش  مکاح  و  تشک ، دـیابن  ار  وا  هدـش  بکترم  شناـج  سرت  زا  دـشاب و  هرکم  یکی  رگا  و  دنـشکب ،
. دنک بارخ  وا  يور  ار  يراوید  ای  و  دزادنا ، ریز  هب  يدنلب  ياج  زا  ددنبب و  ار  وا  ياپ  تسد و  ای  دنازوسب ، شتآ  هب  هدنز  ای  دشکب ،

ره هداد ، روتسد  وا  هب  هک  یسک  لتاق و  هک  یتروص  رد  دشکب ، ار  یـسک  قحان  هب  هک  دنک  رما  ار  رگید  یـسک  رفن  کی  رگا  هلأسم 2799 .
. دریمب ات  درک  سبح  دیاب  هدرک ، رما  هک  ار  یسک  و  تشک ، دیاب  ار  لتاق  دنشاب ، لقاع  فلکم و  ود 

يروتسد هب  دیاب  دشکب ، ًادمع  ار  دوخ  دنزرف  يردپ  رگا  یلو  دنشکب ؛ ار  وا  دیاب  دشکب ، ًادمع  ار  ردام  ای  ردپ  يدنزرف ، رگا  هلأسم 2800 .
. دیامن ریزعت  ار  وا  دنادیم  حالص  عرش  مکاح  ردق  ره  و  دهدب ، هید  دوشیم  هتفگ  هید  ماکحا  رد  هک 

، دنزیم وا  هب  دنادیم  حالص  ردق  ره  هنایزات  هن  دون و  ات  یس  زا  عرش  مکاح  دسوبب ، توهش  يور  زا  ار  يرسپ  یسک  هاگره  هلأسم 2801 .
وا رب  بضغ  تمحر و  هکئالم  نیمز و  نامـسآ و  هکئالم  دـنزیم و  وا  ناهد  هب  شتآ  زا  ياهناهد  ملاع  دـنوادخ  هک  تسا  هدـش  تیاور  و 

. دوشیم لوبق  وا  هبوت  دنک ، هبوت  رگا  یلو  دوب ، دهاوخ  ایهم  وا  يارب  منهج  و  دننکیم ، تنعل 
درم رگا  و  دـننزب ، وا  هب  هنایزات  جـنپ  داتفه و  دـیاب  دـناسرب ، مه  هب  طاول  يارب  ار  رفن  ود  ای  انز  يارب  ار  نز  درم و  یـسک  رگا  هلأسم 2802 .

شنوریب هدرک  ار  راک  نیا  لحم  نآ  رد  هک  یلحم  زا  هنایزات  جنپ  داتفه و  رب  هوالع  دـیاب  دوش ، بکترم  ار  لمع  نیا  مود  هبترم  رد  دـشاب و 
. دننک

، دشابن نکمم  وا  زا  يریگولج  دنـشکب  ار  وا  هک  نآ  نودب  دیامن و  طاول  يرـسپ  اب  ای  دـنک ، انز  ینز  اب  دـهاوخب  یـسک  رگا  هلأسم 2803 .
. تسا زیاج  وا  نتشک 

464 ص : لئاسملا ، حیضوت 
، دهدب طاول  ای  انز  تبسن  دشابن ، راکانز  ًانلع  تسا و  دازآ  لقاع و  غلاب و  هک  یناملـسم  نز  ای  درم  هب  لقاع  غلاب  صخـش  رگا  هلأسم 2804 .

. دننزب وا  هب  سابل  يور  زا  هنایزات  داتشه  دیاب  دیوگب ، انزلا  دلو  ای 
ار شندب  مامت  دشاب ، درم  رگا  دیاب  مود  لوا و  هعفد  رد  دروخب  بارـش  رایتخا  يور  زا  رگا  تسا ، لقاع  فلکم و  هک  یـسک  هلأسم 2805 .

. دننک هنهرب  دیابن  ار  نز  و  دنشکب ، ار  وا  دیاب  مراهچ  ای  موس  هعفد  رد  و  دننزب ، وا  هب  هنایزات  داتشه  و  دننک ، هنهرب  تروع  زا  ریغ 
دراد شزرا  رادـقم  نیا  هب  هک  ار  يرگید  زیچ  ای  رادهکـس  يـالط  مین  دوخن و  راـهچ  رگا  تسا ، لـقاع  فلکم و  هک  یـسک  هلأسم 2806 .
خیب زا  ار  وا  تسار  تسد  تشگنا  راهچ  دیاب  لوا ، هعفد  رد  دشاب ، اراد  هدش  نیعم  نآ  يارب  عرش  رد  هک  ار  یطیارش  هچنانچ  دنک ، يدزد 
دیاب موس  هعفد  رد  و  دنربب ، مدق  طسو  زا  ار  وا  پچ  ياپ  دیاب  طایتحا  ربانب  مود  هعفد  رد  و  دـنراذگب ، ار  وا  تسـش  تسد و  فک  و  دـنربب ،

رد هک  یتروص  رد  و  دـنهدب ، لاملا  تیب  زا  درادـن ، رگا  و  شدوخ ، لام  زا  ار  وا  جرخ  دراد ، لام  هچناـنچ  و  دریمب ، اـت  دـننک  سبح  ار  وا 
. دنشکب ار  وا  دیاب  دنک ، يدزد  نادنز 
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هید ماکحا  * 

لتاق رد  صاصق  طیارش  تیاعر  اب  ای  دنک  وفع  ار  لتاق  دناوتیم  هتشک  یلو  دشکب ، ار  يرگید  قحان ، هب  ًادمع و  یـسک  رگا  هلأسم 2807 .
ریت یناویح  يارب  اًلثم  دـشکب ، اطخ  يور  زا  رگا  اـما  دریگب ، هید  وا  زا  دوشیم  هتفگ  دـعب  هلأـسم  رد  هک  يرادـقم  اـی  دـشکب  ار  وا  لوتقم  و 

. دریگب هید  دناوتیم  اما  دشکب ، ار  وا  درادن  قح  هتشک  یلو  دشکب ، ار  یسک  ًاهابتشا  دزادنیب و 
: تسا زیچ  شش  زا  یکی  دهدب  دیاب  لتاق  هک  دازآ  ناملسم  درم  نتشک  هید  هلأسم 2808 .

. دشاب مشش  لاس  لخاد  هک  رتش  دص  لوا 
. واگ تسیود  مود 

. دنفسوگ رازه  موس 
. دنفابیم نمی  رد  هک  تسا  هچراپ  ود  هلح  ره  هلح و  تسیود  مراهچ 

. تسا رادهکس  دوخن  نآ 18  لاقثم  ره  هک  الط  یعرش  لاقثم  رازه  مجنپ 
ناملسم  نز  زا  و  تسا ، راد  هکس  هرقن  دوخن   12 یمهرد 6 / ره  هک  مهرد  رازه  هد  مشش 

465 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. تسا کی  ره  فصن  دازآ 

: دش هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  نآ  رادقم  هک  تسا  نتشک  هید  لثم  زیچ  دنچ  هید  هلأسم 2809 .
نتشک هید  فصن  دیاب  دنک ، روک  ار  وا  مشچ  کی  رگا  و  دربب ؛ نیب  زا  ار  وا  مشچ  کلپ  راهچ  ای  دنک ، روک  ار  یسک  مشچ  ود  هک  نآ  لوا 

. دهدب ار 
دربب ار  وا  شوگ  کی  رگا  و  دشابن ؛ نآ  رد  ندشبوخ  دیما  و  دوش ، رَک  وا  شوگ  ود  ره  هک  دـنک  يراک  ای  دربب  ار  یـسک  شوگ  ود  مود 

. دهدب ار  نتشک  هید  ثلث  دیاب  دربب ، ار  وا  شوگ  همرن  رگا  و  دهدب ، ار  نتشک  هید  فصن  دیاب  دنک ، رَک  ای 
. دربب ار  یسک  ینیب  همرن  ای  ینیب  مامت  موس 

دهدب هید  هناگتشه  تسیب و  فورح  صقن  تبسن  هب  دیاب  دربب ، ار  نآ  زا  يرادقم  رگا  و  دربب ، خیب  زا  تسین  لال  هک  ار  یسک  نابز  مراهچ 
لال هک  یسک  نابز  مامت  رگا  و  متـشه ، تسیب و  ود  دناوتن ، فرح  ود  رگا  و  هید ، متـشه  تسیب و  کی  دیوگب ، دناوتن  فرح  کی  رگا  هک 

، ثلث فصن  فصن  رد  ینعی  دهدب ، هید  نابز  صقن  تبسن  هب  دیاب  دربب ، ار  لال  نابز  زا  يرادقم  رگا  و  دهدب ، دیاب  ار  هید  ثلث  دربب ، دشاب 
. دهدب ار  هید  ثلث  عبر  رد  و 

نییاـپ ددـع  شـش  ـالاب و  ددـع  شـش  هک  ناـهد  يولج  نادـند  هدزاود  زا  مادـک  ره  هید  و  دربب ، نیب  زا  ار  یـسک  ياهنادـند  ماـمت  مجنپ 
اهنآ ددع  تشه  هک  ار  بقع  نادند  هدزناش  زا  یکی  رگا  و  تسا ، دوخن  یعرش 18  لاقثم  ره  و  تسا ، الط  یعرش  لاقثم  هاجنپ  دشابیم ،

. دهدب الط  یعرش  لاقثم  جنپ  تسیب و  دیاب  دربب ، نیب  زا  تسا  نییاپ  ددع  تشه  الاب و 
. دهدب ار  نتشک  هید  فصن  دیاب  دنک ، ادج  دنب  زا  ار  تسد  کی  رگا  و  دنک ، ادج  دنب  زا  ار  یسک  تسد  ود  ره  مشش 

. تسا نتشک  هید  کی  تشگنا  ره  هید  و  دربب ، ار  یسک  تشگنا  هد  متفه 
. دوشن تسرد  رگید  و  دنیشنب ، دناوتن  هک  دنکشب  يروط  ار  یسک  تشپ  متشه 

. دهدب ار  نتشک  هید  فصن  دیاب  دربب ، ار  اهنآ  زا  یکی  رگا  و  دربب ، ار  ینز  ناتسپ  ود  ره  مهن 
. تسا نتشک  هید  کی  هد  تشگنا  ره  هید  و  دربب ، ار  اپ  تشگنا  هد  همه  ای  لصفم ، ات  ار  یسک  ياپ  ود  ره  مهد 

. دربب نیب  زا  ار  يدرم  ياهمخت  مهدزای 
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. دورب نیب  زا  وا  لقع  هک  دناسرب  بیسآ  یسک  هب  يروط  مهدزاود 
466 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ربانب دوشن ، جراخ  وا  زا  ینم  هک  دنزب  ياهمدص  یـسک  هب  رگا  و  دمهفن ، ار  دـب  بوخ و  يوب  رگید  هک  دـنزب  ياهمدـص  یـسک  هب  مهدزیس 
. دهدب هلماک  هید  دیاب  بجاو  طایتحا 

تـصش دریگب و  هزور  هام  ود  دیاب  دریگب ، وا  زا  هید  ای  دنک  وفع  لوتقم  یلو  دشکب و  قحان  هب  ًادـمع و  ار  یـسک  ناسنا  رگا  هلأسم 2810 .
زا دش  رکذ  هک  يوحن  هب  ار  هرافک  هثرو  زا  رابک  هک  تسا  نآ  مزال  طایتحا  دنشکب ، ار  وا  رگا  و  دیامن ، دازآ  هدنب  کی  دنک و  ریس  ار  ریقف 

دادجا نارسپ و  هکلب  ردارب  ومع و  ردپ و  دننام  لتاق  يردپ  شیوخ  موق و  ینعی  هلقاع ، دشکب ، ًاهابتـشا  رگا  یلو  دنهدب ، دوخ  ثرالا  مهس 
دازآ هدنب  دناوتن  رگا  و  دنک ، دازآ  هدـنب  کی  لتاق  دوخ  و  دـنهدب ، ار  وا  هید  دـیاب  هدـش ، نایب  هلـصفم  بتک  رد  هک  يروط  هب  لتاق  يردـپ 

. دنک ریس  ار  ریقف  تصش  دناوتن ، مه  ار  نیا  رگا  دریگب و  هزور  هام  ود  دنک ،
يرگید رگا  زین  و  تسا ، نماـض  دـناسرب ، بیـسآ  یـسک  هب  ناویح  نآ  هک  دـنک  يراـک  رگا  تسا ، ناویح  راوس  هک  یـسک  هلأسم 2811 .

. دشابیم نماض  دنزب ، همدص  رگید  سک  هب  ای  دوخ  راوس  هب  ناویح  هک  دنک  يراک 
طقـس هک  يزیچ  هچنانچ  دشاب ، تیرح  مالـسا و  هب  موکحم  هدشطقـس  دنک و  طقـس  هلماح  نز  هک  دـنک  يراک  ناسنا  رگا  هلأسم 2812 .
هتـسب نوخ  ینعی  هقلع ، رگا  و  دشابیم ؛ دوخن  نآ 18  لاقثم  ره  هک  تسا ، رادهکـس  يالط  یعرـش  لاقثم  تسیب  شاهید  دشاب ، هفطن  هدش 

تـشوگ رگا  و  لاقثم ، داتـشه  دشاب ، هدـش  ناوختـسا  رگا  و  لاقثم ، تصـش  دـشاب ، تشوگ  هراپ  ینعی  هغـضم ، رگا  و  لاقثم ، لهچ  دـشاب ،
رگا و  لاقثم ، رازه  وا  هید  دـشاب ، رـسپ  هچنانچ  هدـش ، هدـیمد  وا  رد  حور  رگا  و  لاقثم ، دـص  هدـشن ، هدـیمد  وا  رد  حور  زونه  یلو  هدروآ 

. تسا الط  یعرش  لاقثم  دصناپ  وا  هید  دشاب ، رتخد 
هچب ثراو  هب  دش  هتفگ  شیپ  هلأسم  رد  هک  یلیـصفت  هب  ار  نآ  هید  دیاب  دوش ، طقـس  شاهچب  هک  دـنک  يراک  هلماح  نز  رگا  هلأسم 2813 .

. دسریمن نآ  زا  يزیچ  نز  دوخ  هب  و  دهدب ،
. دهدب ار  هچب  نز و  هید  دیاب  دشکب ، ار  هلماح  نز  یسک  رگا  هلأسم 2814 .

مه ار  نآ  زا  يردق  دـسرب و  تشوگ  هب  رگا  و  دـهدب ، وا  هب  رتش  کی  دـیاب  دـنک ، هراپ  ار  يدرم  تروص  ای  رـس  تسوپ  رگا  هلأسم 2815 .
و رتش ، راهچ  دسرب ، ناوختـسا  كزان  هدرپ  هب  رگا  و  دهدب ، رتش  هس  دیاب  دـنک ، هراپ  ار  تشوگ  زا  یلیخ  رگا  و  دـهدب ، رتش  ود  دـیاب  دربب ،

ياههزیر  زا  یضعب  رگا  و  رتش ، هد  دنکشب ، ناوختسا  رگا  و  رتش ، جنپ  دوش ، نایامن  ناوختسا  رگا 
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. دهدب رتش  هس  یس و  دیاب  دسرب ، رس  زغم  هدرپ  هب  رگا  و  رتش ، هدزناپ  دیآ ، نوریب  دوخ  ياج  زا  ناوختسا 
يالط یعرـش  مین  لاقثم و  کی  دیاب  دوش ، خرـس  وا  تروص  هک  يروط  هب  دـنزب  رگید  زیچ  ای  یلیـس  یـسک  تروص  هب  رگا  هلأسم 2816 .

یلو دهدب ، الط  یعرـش  لاقثم  شـش  دیاب  دوش ، هایـس  رگا  و  لاقثم ، هس  دوش ، دوبک  رگا  و  دهدب ، تسا  دوخن  یلاقثم 18  ره  هک  رادهکس 
. دهدب دش  هتفگ  هک  ار  هچنآ  فصن  دیاب  دنک ، هایس  ای  دوبک  ای  خرس  ندزهطساو ، هب  ار  یسک  ندب  رگید  ياج  رگا 

توافت دیاب  دربب ، ار  نآ  ندب  زا  يزیچ  ای  دنزب  مخز  یـسک  دـشاب  وا  کلم  هک  تشوگمارح  ای  تشوگلالح  ناویح  هب  رگا  هلأسم 2817 .
. دهدب شبحاص  هب  ار  نآ  بویعم  ملاس و  تمیق 

هک یگـس  رگا  و  دهدب ، وا  هب  رادهکـس  هرقن  یلومعم  لاقثم  کی  تسیب و  دیاب  دشکب ، ار  یـسک  يراکـش  گس  ناسنا  رگا  هلأسم 2818 .
تعارز ینابساپ  هک  یگس  رگا  و  دهدب ، رادهکس  هرقن  مین  لاقثم و  هد  دیاب  دیامن ، فلت  ار  یـسک  هلگ  گس  ای  دنکیم  ار  هناخ  يرادهگن 

. دهدب دوشیم  مرگ  ولیک و 75  ًابیرقت 29  هک  مدنگ  مین  لاقثم و  هدراهچ  ریس و  هس  مین و  نم و  هن  دیاب  دشکب ، دنکیم  ار 
دیاب دـشاب ، هدرک  یهاتوک  نآ  يرادـهگن  رد  ناویح  بحاص  هچناـنچ  دربب ، نیب  زا  ار  یـسک  لاـم  اـی  تعارز  ناویح ، رگا  هلأسم 2819 .
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. دهدب تعارز  ای  لام  بحاص  هب  هدز  ررض  هک  ار  يرادقم 
هید دوـش و  بدا  هک  يردـق  هب  دـناوتیم  وا  یلو  نذا  هب  يرگید  اـی  یلو  دـهد ، ماـجنا  ار  هریبـک  ناـهانگ  زا  یکی  هچب ، رگا  هلأسم 2820 .

. دنزب ار  وا  دوشن  بجاو 
هچنانچ و  دهدب ، وا  هثرو  هب  دیاب  هدرم ، رگا  و  تسا ، لفط  لام  هید  دوش ، بجاو  هید  هک  دنزب  يروط  ار  ياهچب  یـسک  رگا  هلأسم 2821 .

. دسریمن يزیچ  هید  زا  ردپ  دوخ  هب  دنربیم و  شرگید  هثرو  ار  وا  هید  دریمب ، هک  دنزب  ار  وا  يردق  هب  هچب  ردپ  اًلثم 
هک درم  هید  ثلث  رادـقم  هب  و  تسا ، يواسم  درم  اب  هدیـسرن  درم  هید  ثلث  رادـقم  هب  اـت  نز  رب  هدراو  تاـحارج  اـضعا و  هید  هلأسم 2822 .

. تسا درم  هید  فصن  نز  هید  دیسر ،
468 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* هقرفتم لئاسم  * 

تخرد هشیر  زا  مه  يررـض  هچنانچ  و  دنک ، يریگولج  نآ  زا  دناوتیم  دـیایب ، ناسنا  کلم  رد  هیاسمه  تخرد  هشیر  رگا  هلأسم 2823 .
. دریگب تخرد  بحاص  زا  دناوتیم  دسرب ، وا  هب 

، دریگب سپ  وا  زا  دناوتیمن  دشاب ، هدرک  وا  کلم  ششخب  ای  حلص  هطـساو  هب  اًلثم  رگا  دهدیم ، رتخد  هب  ردپ  هک  ياهیزیهج  هلأسم 2824 .
. درادن لاکشا  نآ  نتفرگسپ  دشاب ، هدرکن  وا  کلم  رگا  و 

يزیچ دوشیمن  ریغص  مهس  زا  یلو  دنیامن ، تیم  يرادازع  جرخ  ناشدوخ  مهس  زا  دنناوتیم  وا  غلاب  هثرو  دریمب ، یسک  رگا  هلأسم 2825 .
. تشادرب

بوخ دوشیمن  تیذا  فرح  نیا  ندینـش  زا  ناملـسم  نآ  دوشن و  ادیپ  ياهدسفم  رگا  دـنکب ، ار  یناملـسم  تبیغ  ناسنا  رگا  هلأسم 2826 .
هطساو هب  رگا  و  دنک ، شزرمآ  بلط  ادخ  زا  وا  يارب  دشابن ، نکمم  هچنانچ  و  دیامن ، لالح  ار  وا  هک  دنک  شهاوخ  ناملـسم  نآ  زا  تسا 

. دیامن فرط  رب  ار  نیهوت  نآ  دیاب  تسا ، نکمم  هک  یتروص  رد  هدش ، ناملسم  نآ  هب  ینیهوت  هدرک  هک  یتبیغ 
عرـش مکاح  هب  درادرب و  ار  سمخ  دـهدیمن ، سمخ  دـنادیم  هک  یـسک  لام  زا  عرـش  مکاح  نذا  نودـب  دـناوتیمن  ناسنا  هلأسم 2827 .

. دناسرب
انغ اـب  مه  ار  نآرق  اـی  هضور  اـی  هحون  رگا  دـشابیم ، مارح  اـنغ و  تسا ، يرگیزاـب  وـهل و  سلاـجم  صوـصخم  هک  يزاوآ  هلأسم 2828 .

. درادن لاکشا  دشابن  انغ  هک  دنناوخب  بوخ  يادص  اب  ار  نآ  رگا  یلو  تسا ، مارح  دنناوخب 
. درادن لاکشا  تسین ، یسک  لام  دناسریم و  تیذا  هک  یناویح  نتشک  هلأسم 2829 .

، دنهدیم هنسحلا  ضرق  باسح  نابحاص  قیوشت  يارب  اهکناب  هک  يزیاوج  هلأسم 2830 .
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. تسا لالح 
زا دنک و  وجتسج  رگتعنص  هچنانچ  دربب ، ار  نآ  دیاین  نآ  بحاص  دنک و  تسرد  هک  دنهدب  يرگتعنص  هب  ار  يزیچ  رگا  هلأسم 2831 .
نآ زا  هداد  ماجنا  هک  يراک  دزم  رادـقم  هب  دـناوتیم  و  دـهدب ، هقدـص  شبحاص  تین  هب  ار  نآ  دـیاب  دوش ، دـیماان  نآ  بحاص  ندرکادـیپ 

. دریگب نذا  مه  عرش  مکاح  زا  نتشادرب  دزم  ندادهقدص و  يارب  طایتحا  ربانب  و  درادرب ،
و درادن ؛ لاکشا  دشاب  هدیشوپ  نهاریپ  نزهنیـس  هک  یتروص  رد  دننکیم ، روبع  نانز  هک  نیا  اب  رازاب  هچوک و  رد  ندزهنیـس  هلأسم 2832 .

. دوشن وهل  تالآ  لامعتسا  دیاب  یلو  درادن ، یعنام  دنربب ، نآ  دننام  قریب و  رادازع  تیعمج  يولج  رگا  زین 
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درم و  دنناوخن ، انغ  غورد و  راعـشا  و  دـشابن ، جنـص  روپیـش و  لبط و  لیبق  زا  وهل  تالآ  رب  لمتـشم  رگا  یناوخهیبش  هیزعت و  هلأسم 2833 .
و دـننکن ، افتکا  اهنت  یناوخهیزعت  هب  هک  تسا  راوازـس  یلو  درادـن ؛ لاکـشا  دـشابن ، اـج  کـی  رد  نز  درم و  عاـمتجا  و  دـشوپن ، نز  ساـبل 
تایآ و ریـسفت  یمالـسا و  دـیاقع  فراعم و  مالـسلا ، هیلع  ابع  لآ  سماخ  ترـضح  بئاصم  رکذ  رب  هوالع  اـهنآ  رد  هک  هضور  سلاـجم 

. دنهد لیکشت  زین  دوشیم  نایب  هیعرش  ماکحا  ثیداحا و 
زیاج دوش ، باسح  تنیز  رگا  درم  يارب  و  درادـن ، یعنام  نز  يارب  دراد ، الط  شکور  هک  ینادـند  ـالط و  نادـند  نتـشاذگ  هلأسم 2834 .

. تسین
. دیآ نوریب  وا  زا  ینم  هک  دنک  يراک  دوخ  اب  ینعی  دنک ، ءانمتسا  ناسنا  تسا  مارح  هلأسم 2835 .

مکح و  دنتسه ، ناسکی  مدرم  مامت  مکح  نیا  رد  و  تسا ، مارح  دشاب ، ندیشارت  لثم  رگا  نآ  ندرکنیشام  شیر و  ندیشارت  هلأسم 2836 .
، دننکیم هرخـسم  ار  وا  مدرم  دشارتن  شیر  رگا  ای  تسوا ، فیلکت  لوا  هک  مه  یـسک  سپ  دنکیمن . رییغت  مدرم  هرخـسم  هطـساو  هب  ادـخ 

. دشابیم مارح  دشاب ، شیر  ندیشارت  لثم  هک  دنک  نیشام  يروط  ای  دشارتب  شیر  هچنانچ 
زا دـعب  دـنکن ، هنتخ  ار  وا  رگا  و  دـیامن ، هنتخ  ار  وا  دوش  غلاـب  هچب  هک  نآ  زا  شیپ  هچب  یلو  هک  تسا  طوحا  هکلب  بحتـسم  هلأسم 2837 .

. تسا بجاو  هچب  دوخ  رب  ندشغلاب 
؛ تسا مارح  هناخ  بحاص  هزاجایب  مدرم  هناخ  هب  ندرکهاگن  ندیشکرس و  هلأسم 2838 .
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. دشاب نآ  دننام  هنزور و  زا  ای  ماب  يالاب  زا  هاوخ 

. دهدب ار  نانآ  یجرخ  دیاب  دناوتب ، نانآ  دنزرف  و  دننک ، یبساک  دنناوتن  دنشاب و  ریقف  ردام  ردپ و  رگا  هلأسم 2839 .
ار وا  یجرخ  دناوتیمن  ای  درادن ، ردپ  رگا  و  دهدب ، ار  وا  یجرخ  دیاب  وا  ردپ  دـنک ، یبساک  دـناوتن  دـشاب و  ریقف  یـسک  رگا  هلأسم 2840 .
، درادن يردپ  دج  رگا  و  دهدب ، ار  وا  یجرخ  دیاب  وا  يردپ  دج  دهدب ، ار  وا  یجرخ  دناوتب  هک  دشاب  هتـشادن  مه  يدنزرف  هچنانچ  دهدب ،
، ردپ ردام  دیاب  دهدب ، ار  وا  یجرخ  دناوتیمن  ای  درادن  مه  ردام  رگا  و  دهدب ، ار  وا  یجرخ  دیاب  شردام  دهدب ، ار  وا  یجرخ  دناوتیمن  ای 

ردام ردپ  دنهدب ، ار  وا  یجرخ  دنناوتیمن  ای  درادـن ، ردام  ردام  ردـپ و  ردام  رگا  و  دـنهدب ، ار  وا  یجرخ  مه  اب  ردام  ردـپ  و  ردام ، ردام  و 
. دهدب ار  وا  یجرخ  دیاب  دناوتیم ، رگا 

ترامع هیاپ  ای  ریت  رس  ای  دزاسب ، ار  نآ  رگید ، کیرش  نذا  نودب  درادن  قح  نانآ  مادک  چیه  تسا ، رفن  ود  لام  هک  يراوید  هلأسم 2841 .
فرـصت اهراک  نآ  ای  تسا  یـضار  کیرـش  تسا  مولعم  هک  ییاـهراک  یلو  دـبوکب ، يزیچ  راوید  هب  اـی  دراذـگب  راوید  نآ  يور  ار  دوخ 

. درادن لاکشا  نآ  يور  نتخادناسابل  و  راوید ، هب  ندادهیکت  دننام  دوشن ، هدرمش 
. تسا هورکم  تروص ، یشاقن  یساکع و  هلأسم 2842 .

نآ هویم  زا  دـناوتیمن  تسا ، یـضار  شبحاص  دـنادن  ناسنا  رگا  هدـمآ ، نوریب  غاـب  راوید  زا  نآ  هخاـش  هک  ياهویم  تخرد  هلأسم 2843 .
. درادرب ار  نآ  دناوتیمن  دشاب ، هتخیر  مه  نیمز  يور  نآ  هویم  رگا  و  دنیچب ،

رگا هدرک ، ادـیپ  تمیق  یقرت  كالما  نآ  و  هدومن ، يرادـیرخ  یکالما  تدـم ، نآ  رد  هدادیمن و  سمخ  یتدـم  هک  یـسک  هلأسم 2844 .
هب ار  هلماعم  هچنانچ  هدوبن ، تراجت  يارب  رگا  و  دـنک ، باسح  ار  یلعف  تمیق  دـیاب  سمخ ، يادا  يارب  هدوب ، تراجت  يارب  اـهنآ  دـیرخ 

تمیق سمخ  دـیاب  تروص  نیا  رد  تسا ، هدوب  هتفرگ  قلعت  نآ  هب  سمخ  هتخادرپ ، کلم  نآ  تمیق  ناونع  هب  هک  یلوپ  هداد و  ماـجنا  همذ 
موی تمیق  سمخ  دنک ، اضما  ار  هلماعم  نآ  عرـش ، مکاح  هک  یتروص  رد  هتخاس ، عقاو  لوپ  نآ  نیع  هب  ار  هلماعم  رگا  و  دزادرپب ، ار  دـیرخ 

هلماعم هاوخ  دزادرپب ؛ ار  یلعف  تمیق  سمخ  دیاب  دـشاب ، هتخادرپ  کلم  دـیرخ  لاس  حـبر  زا  ار  کلم  تمیق  رگا  زین  و  تسا ، بجاو  ءادالا 
رگا مکح  تسا  نینچمه  و  حبر ، نیع  هب  ای  دشاب و  هداد  ماجنا  همذ  هب  ار 
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باسح کلم  یلعف  تمیق  مه  تروص  نیا  رد  هک  دـشاب  هدومن  تخادرپ  لاـس  نیب  حـبر  زا  ار  نآ  تمیق  و  دـشاب ، هدـیرخ  هیـسن  ار  کـلم 

. دوشیم
لاس رد  ار  اهنآ  هک  دنادیم  رگا  هدـیرخ ، یگدـنز  مزاول  هناخ و  ثاثا  تدـم  نآ  رد  هدادیمن و  سمخ  یتدـم  هک  یـسک  هلأسم 2845 .
عرـش مکاح  اب  هحلاصم  طوحا  دـنادیمن ، رگا  و  دریگیمن ، قلعت  اهنآ  هب  سمخ  هدومن ، يرادـیرخ  لاـس  ناـمه  هدـیاف  زا  هدـیاف  لوصح 

. تسین مزال  طایتحا  نیا  دنچ  ره  تسا 
هک تسا  فراعتم  نونکا  هچنآ  سپ  تسا . زیاج  لالح  عاـفتنا  يارب  نآ  نتخورف  زین  و  ندروخ ، ریغ  رد  نوخ  زا  ندربعاـفتنا  هلأسم 2846 .

، دـهدب يرگید  هب  ار  دوخ  نوخ  دـهاوخیم  هک  یـسک  نکل  و  درادـن ، لاکـشا  نیحورجم  اهضیرم و  هدافتـسا  يارب  دنـشورفیم  ار  نوخ 
نوخ نتفرگ  رگا  نکل  دوشن ، كرت  ناکمالا  یتح  طایتحا  نیا  و  دریگب ، وا  زا  نتفرگنوخ  هزاـجا  لـباقم  رد  ار  لوپ  هک  تسا  نآ  طاـیتحا 

. تسین زیاج  دشاب ، دایز  ررض  رگا  و  دراد ، لاکشا  دشاب ، هتشاد  ررض  نآ  بحاص  يارب 
حیقلت و  دنربیم ، ثرا  ردام  ردـپ و  زا  و  دنتـسه ، نیفرط  هب  قحلم  دالوا ، و  درادـن ، یعنام  شدوخ  لایع  هب  درم  هفطن  حـیقلت  هلأسم 2847 .

. تسا مارح  هیبنجا  هب  یبنجا  هفطن 
ریغ هدرم  حیرـشت  یلو  دراد ، هید  نآ  ءاـضعا  عـطق  و  دـشاب ، نـتفرگ  داـی  يارب  هـچ  رگا  تـسا  مارح  ناملـسم  هدرم  حیرـشت  هلأسم 2848 .

. درادن هید  و  تسا ، زیاج  ناملسم 
بوسحم وا  ندـب  ءزج  دـنک ، لولح  نآ  رد  تایح  هچنانچ  دوش ، لصو  هدـنز  ناسنا  ندـب  رهاظ  هب  هتیم  ءازجا  زا  یئزج  رگا  هلأسم 2849 .

. تسا يراج  نآ  رب  ترورض  ماکحا  زامن  لاح  رد  نآ ، لمح  رد  تسا  رطضم  نوچ  تایح  لولح  زا  لبق  و  تسا ،
دـشاب یلمع  نینچ  هب  رطـضم  رامیب  هک  یتروص  رد  دـننک ، لصو  هدـنز  ناـسنا  ندـب  هب  ار  نیعلا  سجن  ناویح  زا  یئزج  رگا  هلأسم 2850 .

. تسا رهاط  دوشیم و  بوسحم  ناسنا  ندب  ءزج  نآ ، رد  تایح  لولح  زا  دعب  و  درادن ، یعنام 
ادج و  درم ، هچ  دشاب و  نز  هچ  تسا ؛ لطاب  دوش  عقاو  اهنآ  نیب  دقع  رگا  و  تسین ، زیاج  ییاهب  اب  هملـسم  ای  ملـسم  جاودزا  هلأسم 2851 .

درم هک  هتسنادیمن  نز  رگا  نکل  تسین ، قالط  هب  جاتحم  و  دننک ، ادج  ار  اهنآ  تسا  مزال  ناناملسم  رب  و  تسا ، بجاو  اهنآ  ندش 
- تسا قالط  هّدع  هک  ههبـش - هب  یطو  هّدع  دیاب  وا  زا  ییادج  زا  دعب  دـنک ، رهوش  ییاهب  هب  دـیابن  هک  هتـسنادیمن  ار  هلأسم  ای  تسا  ییاهب 

. درادهگن
ربانب مه  نید  ءادا  تهج  هب  هکلب  تسا ، بجاو  نکمت  تروص  رد  هقفنلابجاو  لاـیع  دوخ و  جاـتحیام  ردـق  هب  ندرکبسک  هلأسم 2852 .

. دشابیم بجاو  طایتحا 
ار وا  و  هداد ، بآ  نان و  دریمب ، یگنشت  ای  یگنسرگ  زا  تسا  کیدزن  هک  ار  يرگید  ناملـسم  تسا  بجاو  یناملـسم  ره  رب  هلأسم 2853 .

. دهد تاجن  گرم  زا 
472 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* یلفقرس * 

تدم ءاضقنا  زا  سپ  هک  دنکیم  طرش  کلام  اب  مزال  دقع  نمض  رد  هراجا  ماگنه  رد  و  دنکیم ، هراجا  ار  یکلم  هک  یسک  هلأسم 2854 .
رب و  تسا ، طرـش  نیا  تحـص  يوقا  دـشاب ، وا  هزاجا  اب  دـهد  هراجا  يرگید  هب  دـهاوخب  رگا  و  دـهد ، هراجا  وا  هب  ار  کلم  مه  زاب  هراجا ،

يرگید هب  دهاوخب  رگا  نیاربانب  تسا . هدرک  تیـصعم  دـنکن ، لمع  هچنانچ  و  دـنک ، لمع  طرـش  قبط  رب  هک  تسا  بجاو  ًافیلکت  کلام ،
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تیاضر و  دریگب ، کلام  زا  یهجو  دـناوتیم  لوا  رجأتـسم  تروص ، نیا  رد  و  دـشاب ، لوا  رجأتـسم  تیاضر  هزاجا و  اب  دـیاب  دـهد ، هراجا 
یکلم دهاوخیم  هک  یعقوم  دناوتیم  کلام  زین  و  دیامن ، نیعم  ار  وا  دریگب و  یهجو  يرگید  زا  ای  دوش ، هداد  هراجا  يرگید  هب  هک  دـهد 

دقن و ناموت  رازه  دـصکی  هراجالا  لام  هب  لاس  ود  تدـم  هب  اًلثم  مهدیم ، هراجا  ار  کلم  نیا  هک  دراذـگب  رارق  رجأتـسم  اب  دـهد  هراجا  ار 
زیاج و  تسا ، لاکـشایب  دریگ  ماجنا  دـش  رکذ  هک  يوحن  هب  هچناـنچ  دوشیم ، هتفرگ  یلفقرـس  ناونع  هب  هچنآ  و  ناـموت ، دـصکی  یهاـم 

يراددوخ هچنانچ  و  دـنک ، يراددوخ  کلم  هیلخت  زا  هراجا  تدـم  ءاـضقنا  زا  سپ  هعورـشمریغ ، نیناوق  ضعب  دانتـسا  هب  رجأتـسم  تسین 
. تسا نماض  بصاغ و  دنک ،

دیاب ار  دازام  دشورفب ، ار  نآ  لاس  رخآ  رد  دهاوخب  هچنانچ  درخب ، ار  یکلم  یلفقرـس  هدـشهدادسمخ ، لوپ  زا  یـسک  رگا  هلأسم 2855 .
هک  تسا  يراجت  رگید  عفانم  دننام  دشاب ، هدیرخ  ار  یلفقرس  تراجت ، يارب  لاس  نیب  عفانم  زا  رگا  و  دروآ ، باسح  هب  لاس  عفانم  ءزج 

بـسک يارب  رگا  یلو  مک ، ای  دشاب  هدش  دایز  نآ  تمیق  دنک ؛ تخادرپ  ار  نآ  سمخ  هدرک و  تمیق  ار  یلفقرـس  قح  لاس ، رخآ  رد  دـیاب 
رظن رد  هدـیرخ ، لحم  نآ  رد  بسک  يارب  هک  یتروص  رد  نآ  تمیق  یقرت  و  تسین ، یجراـخ  نیع  یلفقرـس  نوچ  هدـیرخ ، لـحم  نآ  رد 
تقو ره  یلب ، درادـن . سمخ  نآ  تمیق  یقرت  و  تسا ، بجاو  هدـیرخ  هک  رادـقم  نامه  سمخ  هتخورفن  ات  دوشیمن ، باسح  حـبر  فرع 

. تسا لاس  نامه  عفانم  ءزج  تمیق  يدایز  تخورف ، ار  نآ 
473 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* هتفس کچ و  * 

صخـش هب  ای  کناب  هب  ار  نیعم  تدـم  هب  ناموت  رازه  هس  غلبم  هب  اًلثم  ياهتفـس  ای  کچ  هک  تسا  موسرم  نامز  نیا  رد  هچنآ  هلأسم 2856 .
هک نآ  طرـش  هب  درادن  یبیع  دشاب ، همذلایف  ام  شورف  هکلب  دشابن ، ضارقتـسا  ضرق و  هک  یمادام  رتمک ، غلبم  هب  دننکیم  راذـگاو  رگید 

. دشابن يروص  درومیب و  هتفس  ای  کچ  هک  نآ  طرش  هب  زین  و  دوشن ، هتخورف  شدوخ  لثم  هب  دشاب ، نوزوم  لیکم و  همذلا ، یف  ام  رگا 
تسا نیا  نآ ، یعرـش  حیحـص و  هار  و  تسا ، لطاب  هدش - لومعم  نامز  نیا  رد  هک  يروص - هتفـس  کچ و  شورف  دیرخ و  هلأسم 2857 .

رد ذوخأم  غلبم  و  شورفب ، نم  هدهع  رد  اًلثم  کناب ، هب  ار  هتفـس  رد  بوتکم  غلبم  هک  هدنـشورف  هب  دهد  تلاکو  هتفـس  ای  کچ  هدـنهد  هک 
و دزادرپب ، ًاعربت  هتفس  هدنهد  همذ  ءاربا  باب  زا  ار  يدایز  نیا  کناب  هب  هجو  تخادرپ  عقوم  رد  نکل  رادرب ، ضرق  تدوخ  يارب  ار  نآ  لابق 
اب ار  يداـیز  ادـتبا  رد  دـناوتیمن  هتفـس  هدـنهد  زین  و  دـنک ، لذـب  ار  يداـیز  دـیاب  دـنک ، تخادرپ  هتفـس  هدـنهد  دوـخ  هب  ار  غـلبم  نآ  رگا 

کناب هب  نم  هدهع  رد  ناموت  رازه  اًلثم  هک  مهدیم  تلاکو  وت  هب  نم  دیوگب  رگا  یلو  دـیامن ، طرـش  ندادضرق  نمـض  رد  هدـنریگضرق 
نم ررـض  ناموت  دصکی  مزلتـسم  تلاکو ، نیا  نوچ  نکل  يرادرب ، هنـسحلا  ضرق  ناونع  هب  ار  ناموت  دـصهن  و  ناموت ، دـصهن  هب  یـشورفب 

حیحـص ییامن ، ئرب  ارم  همذ  کناب ، هب  هجو  تخادرپ  عقوم  رد  و  يوش ، لمحتم  وت  ارم  ررـض  هک  مهدیم  نآ  طرـش  هب  ار  تلاـکو  تسا ،
رارق مزال  جراخ  دقع  نمض  رد  طرش  نیا  اب  ار  تلاکو  نیا  دیاب  و  تسا ؛

. دشاب هتشاد  مازلا  قح  ًادعب  هک  دنهد 
474 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* همیب * 

هب یبیـسآ  رگا  هک  دنک  طرـش  لباقم  رد  و  دـهدب ، ضوع  نودـب  یغلبم  لاس  ره  هک  دـنک  دادرارق  یتکرـش  اب  یـصخش  رگا  هلأسم 2858 .
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، دیامن هجلاعم  ار  ضرم  ای  فرطرب ، ار  بیسآ  ای  ناربج ، ار  وا  تراسخ  تکرش  نآ  دسرب ، شدوخ  دوجو  ای  لزنم  ای  نیـشام  ای  هناختراجت 
نمض رد  رگا  یلب ، تسا . نماض  هجو  هدنریگ  رابجا ، تیاضر و  مدع  تروص  رد  و  درادن ، لاکشا  نیفرط  تیاضر  اب  دادرارق  نیا  هب  لمع 

. تسا روآمازلا  تسین و  دیعب  طرش  نیا  اب  یحلص  نینچ  تحص  دنیامنب ، یطرش  نینچ  حلص  دقع 

* رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  * 

هراشا

یلاـعت یقرت و  تزع و  ءاـقب  تفارـش و  تیثـیح و  هک  تسا  یمالـسا  هّـمهم  میلاـعت  زا  یکی  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هـب  رما  هلأسم 2859 .
. تسا هتسباو  نآ  هب  یعامتجا ، تینما  نیمأت  داسف و  اشحف و  زا  يریگولج  ماکحا و  يارجا  و  ناناملسم ،

475 ص : لئاسملا ، حیضوت 
رکذ ًادعب  هک  یطیارـش  اب  نآ - هب  رما  دـنکیم ، كرت  ار  نآ  یـصخش  هک  دوش  تفتلم  ناسنا  و  دـشاب ، بجاو  فورعم ، رگا  هلأسم 2860 .

. تسا بجاو  دوشیم -
بجاو نآ  زا  یهن  مارح ، حـیبق  لعف  زا  تسا  ترابع  رکنم  نوچ  و  تسا ، بحتـسم  نآ  هب  رما  دـشاب ، بحتـسم  رگا  فورعم  هلأسم 2861 .

. دوشیم طقاس  يرگید ، لعف  هب  و  تسا ، ییافک  بوجو  ود ، ره  رد  بوجو  و  تسا ،

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش  * 

: تسا زیچ  جنپ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  طیارش  هلأسم 2862 .
هابتـشا زا  دـشاب  نمیا  و  رکنم ، تمرح  فورعم و  بوـجو  هب  دـشاب  هتـشاد  نیقی  و  دسانـشب ، ار  رکنم  فورعم و  یهاـن ، رمآ و  هک  نآ  لوا 

. شدوخ
نآ بوجو  دراد ، رثا  وا  یهن  رما و  هک  دـهدن  ییالقع  لامتحا  رگا  سپ  دـشاب . هتـشاد  ریثأـت  وا  یهن  رما و  هک  دـهدب  لاـمتحا  هک  نآ  مود 

. دوشیم طقاس 
هدش عدترم  هک  دنادب  رگا  سپ  دشاب . هتشاد  نآ  هب  رارـصا  هدروآ ، اج  هب  ار  مارح  لعف  ای  هدومن و  كرت  ار  بجاو  هک  یـسک  هک  نآ  موس 

. دوشیم طقاس  دوشیمن ، بکترم  دعب  و 
هتـشادن يرذع  مارح  لعف  بجاو و  كرت  رد  و  دشاب ، تباث  زَّجنم و  لعاف ، قح  رد  رکنم  ندوبمارح  فورعم و  ندوببجاو  هک  نآ  مراهچ 

زا یهن  فورعم و  هب  رما  تروص ، نیا  رد  یبـجاو ، كرت  زاوج  هب  اـی  و  یمارح ، لـعف  ندوبحاـبم  هب  دـشاب  دـقتعم  لـعاف ، رگا  سپ  دـشاب .
داشرا لفاغ و  هیبنت  هار  زا  یلب ، دشاب . هتشاد  رذع  مارح  لعاف  بجاو و  كرات  هک  يدروم  ره  رد  تسا  روطنیمه  و  دوشیم ؛ طقاس  رکنم ،

. تسا مزال  داشرا ، هیبنت و  لهاج ،
. دوشیم طقاس  هدسفم ، ررض و  هب  ییالقع  لامتحا  اب  سپ  دشابن . يررض  هدسفم و  وا  یهن  رما و  رد  هک  نآ  مجنپ 

رکنم زا  یهن  فورعم و  هب  رما  تاجرد  * 

هک تسا  نآ  یهلا  ماکحا  هب  نامیا  نیعمجا و  مهیلع  هللا  تاولـص  ماـظع  ءاـیبنا  هب  ناـمیا  لاـعتم و  دـنوادخ  هب  ناـمیا  همزـال  هلأسم 2863 .
. دنک راکنا  ًابلق  ار  رکنم  و  دشاب ، رجزنم  لاعتم ، دنوادخ  تیصعم  رکنم و  زا  ًابلق  نمؤم ، صخش 
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لعف  بکترم  هک  تسا  نآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  دوصقم  نوچ  هلأسم 2864 .
476 ص : لئاسملا ، حیضوت 

ترـشاعم و كرت  ضارعا و  هب  وـلو  لـمع - نـیا  زا  تـهارک  راـهظا  درجم  هـب  رگا  سپ  دـنک ، كرت  ار  لـمع  نـیا  بـجاو ، كرت  مارح و 
یهن رما و  هب  تجاـح  و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  هفیظو  ءادا  رد  تسا  یفاـک  دـنکیم ، كرت  دوـشیم و  عدـترم  بکترم ، هدوارم -

. تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  لوا  هجرد  نیا ، و  تسین ، هوالع 
اب درکن ، تیـصعم  كرت  تهارک ، راـهظا  اـب  رکنم ، بکترم  رگا  هک  تسا  نآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  مود  هـجرد  هلأسم 2865 .
ات دـنک  ناـیب  ار  نآ  سکع  دـسافم  فورعم و  لـعف  رکنم و  كرت  حـلاصم  و  دـیامن ، رکنم  كرت  هب  رما  ار  وا  نـسح  مـالک  قـلخ و  نـسُح 
. تسا هدش  هفیظو  ءادا  درک ، كرت  ار  تیصعم  دش و  هبنتم  بکترم  رادقم ، نیمه  هب  رگا  و  دیامنب ، تیصعم  كرت  و  دوش ، هبنتم  بکترم ،

تیصعم كرت  نسح ، مالک  شوخ و  نابز  هب  راکتیـصعم ، رگا  هک  تسا  نآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  موس  هجرد  هلأسم 2866 .
. تنوشخ يربز و  تاجرد  بیترت  تاعارم  اب  دنک  یهن  رما و  شنزرس ، رییعت و  نشخ و  مالک  تظلغ و  اب  درکن ،

دـنکن و تیـصعم  كرت  هروکذـم ، تاـجرد  زا  راکتیـصعم ، هک  تسا  نآ  رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  زا  مراـهچ  هجرد  هلأسم 2867 .
ناج و هب  ررـض  زا  و  تسا ، رثؤم  ندز ، هک  دشاب  ییالقع  لامتحا  اًلقا  ای  دنکیم و  كرت  ندز ، هب  دنادب  رگا  تروص ، نیا  رد  دشاب . رـصم 
حرج و هب  رجنم  هک  نآ  طرش  هب  دنک  تیصعم  كرت  هک  يرادقم  هب  ندز  تسا  بجاو  دشاب ، نمیا  يرگید  ناملسم  ای  دوخ  ضرع  لام و 

. دوشن لتق 
هقیرط نیرتهب  دیامن ، يریگولج  اهنآ  تیصعم  زا  تیـصعم ، كرت  هب  دناوتب  دشاب و  روشحم  تیـصعم ، لها  اب  صخـش  رگا  هلأسم 2868 .

ادخ زا  نم  دیوگب  دهاوخب و  ترذـعم  عامتـسا ، زا  ناسنا  دـنک ، تبیغ  دـهاوخب  ناسنا  قیفر  رگا  اًلثم  تسا ، رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما 
هب اهنآ  ات  دشاب  هزور  بقارم  اهروخهزور  نیب  ای  دشاب ، زامن  ندناوخ  بقارم  دـشاب ، اهةالـصلاكرات  نیب  رد  رگا  و  منک ، تبیغ  مسرتیم 

ماجنا ار  فورعم  هب  رما  رکنم و  زا  یهن  ماسقا  نیرتهب  دنریگب ، هزور  دنناوخب و  زامن  دـنوش و  قیوشت  هزور ، نتفرگ  زامن و  ندـناوخ  نیمه 
. تسا هداد 

رد دیاب  دـننکیم ، یهن  رما و  هک  نانآ  نکل  و  تسا ، بجاو  یناملـسم ، ره  رب  رکنم ، ندومنكرت  فورعم و  ندروآياج  هب  هلأسم 2869 .
. تسا راتفگ  ریثأت  طرش  لمع ، اریز  دنشاب ، مدقشیپ  نارگید ، رب  رکنم ، كرت  فورعم و  هب  لمع 

477 ص : لئاسملا ، حیضوت 
هک دنیبب  ناسنا  رگا  سپ  دراد . رتشیب  دـیکأت  شدوخ  لها  هب  تبـسن  فلکم ، هرابرد  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  بوجو  هلأسم 2870 .

، دریگیمن حیحص  يوضو  ای  تسین ، حیحص  تئارق  ياراد  دناوخب  رگا  ای  دناوخیمن ، زامن  اًلثم  دزرویم ، نواهت  تابجاو ، زا  شدوخ  لها 
. دنک یهن  رما و  ار  اهنآ  دش ، هتفگ  هک  یبیترت  هب  تسا  مزال  تروص  نیا  رد  دناوخیم ، زامن  سجن ، سابل  ندب و  اب  هک  نآ  ای 

478 ص : لئاسملا ، حیضوت 

* مالسا یعامتجا  لئاسم  * 

. تسا بجاو  یناملسم ، ره  رب  مالسا  ینابم  نید و  لوصا  هب  داقتعا  لیصحت  هلأسم 2871 .
تکوش توق و  ببس  هک  یعیانـص  مولع و  نینچمه  و  تسا ، مومع  جایتحا  دروم  هک  یعیانـص  مولع و  نداددای  نتفرگدای و  هلأسم 2872 .
يوحن هب  ناناملـسم  دیاب  و  ییافک ، بوجو  هب  تسا  دکؤم  بجاو  همه  رب  دوشیم ، رافک  رب  اهنآ  یعافد  ياوق  يرترب  و  نیملـسم ، هعماج 

. دنیامنب دوخ  تورث  نداعم و  لاوما و  ضارعا و  سیماون و  دالب و  زا  ار  رافک  عمط  عطق  هک  دنوش  يوق 
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یتیبرت یملع و  لـماکت  یقرت و  نسح  رد  تبقارم  نادـنزرف و  تیبرت  میلعت و  عضو  هب  هجوت  یمالـسا ، بلاـطم  نیرتـمهم  زا  هلأسم 2873 .
. تسا اهنآ 

ناملعم سسؤم و  يدنمهقالع  تناما و  تیمالـسا و  هک  ییاهناتـسکدوک  اهناتـسریبد و  اهناتـسبد و  هب  نادنزرف  نداتـسرف  هلأسم 2874 .
. تسین زیاج  دشاب ، قالخا  داسف  هدیقع و  رکف و  فارحنا  ضرعم  و  هدشن ، هتخانش  زرحم و  یمالسا ، ننس  هب  اهنآ 

تـسین زیاج  و  دنوش ، رادهدهع  ار  ناناملـسم  لافطا  تیبرت  میلعت و  و  دننک ، ریاد  هسردم  مالـسا ، دالب  رد  دـنرادن  قح  رافک  هلأسم 2875 .
سرادم و هب  ار  دوخ  نادنزرف  ناناملسم 

479 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دنتسرفب اهنآ  ياهناتسکدوک 

يراکمه سرادم و  نآ  هب  نادنزرف  نداتسرف  و  سرادم ، نآ  رد  سیردت  یلاع و  ییادتبا و  زا  معا  طلتخم ؛ سرادم  سیسأت  هلأسم 2876 .
. تسین زیاج  اهنآ ، اب 

، مومع جاـیتحا  دروم  عیانـص  مولع و  ياههدکـشناد  اههاگـشناد و  سرادـم و  رد  هک  یتروص  رد  تسا  بجاو  ناناملـسم  رب  هلأسم 2877 .
ساسا رب  اههاگشناد  سرادم و  هنوگنیا  سیسأت  هب  ًامیقتـسم  ناشدوخ  دشابن ، یفاک  دادعت  هب  مالـسا  ماکحا  تیاعر  ننـس و  بادآ و  قبط 

شدادعتسا سک  ره  تاقبط  مامت  زا  هک  دنهدب  بیترت  يروط  نکما  امهم  و  دنیامن ، مادقا  ینید ، ياههمانرب  يارجا  مالسا و  هسدقم  میلاعت 
. دهد همادا  لیصحت  هب  دناوتب  تسا  رتشیب 

تمظع دایدزا  هعماج و  هب  تمدخ  لیـصحت ، زا  ناشـضرغ  رگا  هحابم ، مولع  زا  ياهتـشر  ره  رد  اهوجـشناد  نازومآشناد و  هلأسم 2878 .
. دنراد رایسب  باوث  رجا و  دشاب ، ناگناگیب  زا  ناناملسم  تجاح  عفر  مالسا و 

غیلبت مالـسا  هیلع  ینمـض ، روط  هب  سرد  نمـض  رد  و  دـشاب ، هتـشاد  هدـیقع  داسف  نآ ، داتـسا  هک  یـسرد  سالک  رد  روضح  هلأسم 2879 .
. تسین زیاج  دنکیم ،

اهنآ و توق  ببـس  هک  یتروص  رد  دنتـسه ، گنج  لاح  رد  ناناملـسم ، اب  هک  یناـگناگیب  هعتما  ساـنجا و  شورف  دـیرخ و  هلأسم 2880 .
. تسین زیاج  نآ ، لاثما  رامیب و  هجلاعم  لثم  ترورض ، رارطضا و  دراوم  رد  زج  دوش ، ناناملسم  فعض 

روما رد  یجراخ  یلخاد و  ناگناگیب  ندرکهنخر  زا  هک  ییافک - بوجو  هب  تسا - بجاو  ناملـسم ، ناـناگرزاب  راـجت و  رب  هلأسم 2881 .
دنراذگن و  دنیامن ، يریگولج  هباشم ، ياهتکرـش  سیـسأت  رگیدـکی و  تروشم  يراکمه و  اب  یناگرزاب  تاسـسؤم  عیانـص و  تراجت و 

. دنیامن عطق  ار  اهنآ  يدایا  تسا  نکمم  ياهلیسو  ره  هب  و  دنوش ، نیملسم  يداصتقا  روما  رادمامز  هناگیب  ّهلاض و  قرف 
تیوقت نیملسم و  فیعضت  رامعتسا و  مهم  لماوع  زا  هک  ّهلاض - قَِرف  ناگناگیب و  یگنهرف  تاسسؤم  اب  تکرش  يراکمه و  هلأسم 2882 .

. تسین زیاج  تسه - هدوب و  رافک 
. نکمت تروص  رد  اهنآ  ّدر  يارب  رگم  تسا  مارح  ّهلاض ، قرف  عدب و  لها  لفاحم  سلاجم و  رد  تکرش  هلأسم 2883 .

480 ص : لئاسملا ، حیضوت 
، یناملـسم ره  رب  و  تسا ، مارح  دشاب ، مالـسا  سدقم  عرـش  ماکحا  تاروتـسد و  رئاعـش و  فالخرب  هک  ییاههمانرب  هب  لمع  هلأسم 2884 .

. تسا بجاو  نآ ، هب  لمع  زا  يریگولج  يراددوخ و 
هریبک یـصاعم  گرزب و  ناهانگ  زا  همه  اهنآ ، اب  یتسدـمه  اهنآ و  هب  ءاکتا  ناناملـسم و  عفانم  هیلع  ناگناگیب ، اب  شزاـس  هلأسم 2885 .

. تسا
، لزانم ندادهراجا  نینچمه  و  تسا ، مارح  نکاما ، اههناخ و  نآ  رد  نتفر  هانگ و  ياههناخ  داـسف و  نکاـما  ياـنب  نتخاـس و  هلأسم 2886 .

. تسا مارح  تامّرحم ، هنوگنیا  يارب 
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هدـیدج ياههقباسم  انغ و  ابر و  يدزد و  رامق و  لثم  مارح ، ياـههار  زا  و  دـشاب ، عورـشم  لـالح و  هار  زا  دـیاب  لاـم  بسک  هلأسم 2887 .
. تسا مارح  همّرحم ،

هب زواجت  قح  عرـش ، مکح  نودـب  سک  چـیه  هک  تسا  ناملـسم  يوربآ  لام و  ناج و  دراد ، رایـسب  مارتحا  هک  ییاهزیچ  زا  هلأسم 2888 .
. درادن ار  اهنآ 

يالاب زا  ریغ ، هناخ  هب  ندیشک  رـس  هکلب  تسین ، زیاج  نآ ، رد  دورو  شبحاص  نذا  نودب  تسا و  مرتحم  نیملـسم  دارفا  هناخ  هلأسم 2889 .
. تسین زیاج  رد ، هنزور  ای  راوید  فاکش  ای  ماب ،

رگم تسا ، مارح  اهنآ  ندـناوخ  و  هدـننکهارمگ ، تالجم  همانزور و  تایرـشن و  تاعوبطم و  هب  کـمک  شورف و  دـیرخ و  هلأسم 2890 .
. دنراد ار  نآ  عفر  یگتسیاش  تیلها و  ًاعقاو  هک  یناسک  يارب  نکمت ، تروص  رد  نآ  عفر  دسافم و  رب  عالطا  يارب 

میمعت ببس  هک  تسا  يروما  زا  و  تسا ، همهم  فیاظو  زا  دامتعا ، دروم  حیحـص و  تایرـشن  اب  يراکمه  کمک و  تناعا و  هلأسم 2891 .
. دوشیم یمالسا  تاغیلبت  فراعم و  هعسوت  و 

، متـس ملظ و  رد  اهنآ  اب  ندومنیهارمه  دـنراد و  تدـناعم  تیدـض و  نید ، ماـکحا  نید و  اـب  هک  یناـسک  هملظ و  تناـعا  هلأسم 2892 .
. تسا مارح  نید و  میرح  هب  زواجت 

عدـب و زا  و  دـننک ، مظنم  بترم و  مالـسا ، ماـکحا  قـبط  ار  دوـخ  یعاـمتجا  طـباور  قوـقح و  هک  تـسا  مزـال  ناناملـسم  رب  هلأسم 2893 .
. دنیامن زیهرپ  ًادج  ناگناگیب ، ياهتنس 

دنمتداعس شدوخ  مه  ات  دشاب  مالسا  یهقف  یقالخا و  میلاعت  قبط  وا ، قالخا  راتفر و  شور و  دنک  یعـس  دیاب  یناملـسم  ره  هلأسم 2894 .
. دیازفیب یمالسا  هعماج  يوربآ  رب  مه  و  ددرگ ،

481 ص : لئاسملا ، حیضوت 
يرادهدـهع تقایل  دنـشابیمن ، هیعرـش  فیاظو  هزور و  زامن و  لها  و  دنتـسین ، مالـسا  ماکحا  هب  مزتلم  نیدـتم و  هک  یناسک  هلأسم 2894 .

. دنوشیم هتخانش  یمومع  قوقح  هب  زواجتم  بصاغ و  دنوش ، رادهدهع  رگا  و  دنرادن ، ار  یمومع  بصانم  یمالسا و  یعامتجا  لغاشم 
َّمَتْهی َْمل  َو  َحَبْـصا  ْنَم   » هک دـیامن  مامتها  ناناملـسم  يداصتقا  شاعم و  عضو  روما  يدوبهب  رد  هک  تسا  یناملـسم  ره  هفیظو  هلأسم 2896 .

«. ِملْسُِمب َسیَلَف  َنیِِملْسُْملا ، ِرُومِأب 
ره نداد  زا  تخس و  رافک ، هب  تبـسن  و  دنـشاب ، رگیدکی  راکمه  و  دننک ، راتفر  تشذگ  اب  ناشدوخ  نیب  رد  دیاب  ناناملـسم  هلأسم 2897 .

. دنیامن بانتجا  نیملسم ، روما  هب  تبسن  اهنآ  هب  هطلس  رایتخا و  هنوگ 
همه يارب  یهاوخریخ  لادتعا و  تیاهن  رد  مالسا  میلاعت  ساسا  رب  دیاب  ناملسم ، هناگیب و  اب  ناملـسم  راتفر  كولـس و  نسح  هلأسم 2898 .

. دشاب قلخ 
دراوم رد  زج  دـهد ، ماجنا  ار  دوخ  یمالـسا  فیاظو  دـناوتیمن  طاـقن  نآ  رد  ناـسنا  هک  یطاـقن  راـفک و  دـالب  هب  ترفاـسم  هلأسم 2899 .

. تسین زیاج  اهنآ ، داشرا  ترورض و 
. درک فرصت  ناوتیمن  وا  تیاضر  نودب  یسک  لام  زا  ياهتسه  هناد و  رد  یتح  و  تسا ، مارح  مدرم ، لاوما  بصغ  هلأسم 2900 .

ریاـس اـهکناب و  لـیبق  زا  تاسـسؤم ، اـی  دـشاب ، یـصخش  فرط ، هچ  يوبر ؛ تـالماعم  هنوـگره  نتفرگ و  اـبر  نداد و  اـبر  هلأسم 2901 .
. تسا مارح  اهتکرش ،

عضو اهکناب  ات  تسا ، هدیدرگ  اهکناب  هب  هتـسباو  هدش و  هک  ییاهتلفغ  رثا  رد  ناناملـسم  هعماج  تراجت  داصتقا و  نوچ  هلأسم 2902 .
سیسأت یمالـسا  هنـسحلا  ضرق  تاسـسؤم  رگیدکی  يراکمه  اب  نکمتم  ناناملـسم  دناهدرکن ، قیبطت  یمالـسا  يداصتقا  میلاعت  اب  ار  دوخ 

. دنزاس لدبم  وا  ماکحا  تعاطا  هب  ار  ادخ  ماکحا  اب  ینلع  تفلاخم  نیا  و  دننک ،
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تیاعر تهج ، ره  زا  ار  مالسا  تاروتسد  هناگیب ، دوخ و  نیب  طباور  تابسانم و  هیلک  هلماعم و  تراجت و  رد  دیاب  ناناملـسم  هلأسم 2903 .
. دنیامن يراددوخ  فاحجا ، تنایخ و  یشورفمک و  شغ و  زا  و  دننک ،

ریغ رگید  یماقم  هب  رگا  دنیامن . قیقحت  دنتسه  بالط  املع و  سابل  هب  سبلم  هک  لوهجم  صاخشا  دروم  رد  دیاب  ناناملـسم  هلأسم 2904 .
باون  هک  نیدهتجم - املع و  ماقم  زا 

482 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. دنزیهرپب اهنآ  لالضا  تلالض و  زا  و  دنریگب ، هرانک  اهنآ  زا  دنشاب ، هتشاد  طابترا  دنشابیم - هجرف  یلاعت  هللا  لجع  رصع  یلو  ترضح 

ياـههناخباتک هفوقوم و  ینید و  سرادـم  دـجاسم و  و  رَُّصق » بیُغ و   » هیلوتلا و لوهجم  فاـقوا  روما  رد  تلاـخد  فرـصت و  هلأسم 2905 .
رد فرـصت  و  تسا ، عرـش  فالخ  مارح و  وا ، فرط  زا  نوذأـم  اـی  طیارـشلا  عماـج  دـهتجم  ریغ  يارب  درادـن ، صوصنم  یلوتم  هک  هفوقوم 

. تسین زیاج  دنهدیم  اهنآ  هک  یهوجو 
، هلطاب ياههمانرب  لـطاب و  لـها  اـب  و  دـننکیم ، یفرعم  نید ، جّورم  غّلبم و  ناونع  هب  ار  دوخ  هک  هملظ  ناـنکراک  نارودزم و  هلأسم 2906 .
ار اهنآ  تاملک  سابل و  رهاظ  بیرف  و  دنزیهرپب ، اهنآ  زا  اهناملسم  تسا  مزال  و  تسا ، رتشیب  نارگید ، زا  ناشهانگ  دنیامنیم  يراکمه 

. دنروخن
مادقا دیاب  دزاس ، ارجا  ار  مالسا  ماکحا  و  دهد ، رارق  مالسا  ماکحا  يارجا  ریسم  رد  ار  تکلمم  هعماج و  دناوتب  رگا  ناملـسم  هلأسم 2907 .

. دیامن یعاسم  کیرشت  يراکمه و  دنراد ، ار  تین  نیا  هک  یناسک  اب  تسا  بجاو  و  دنک ؛
هک هدـش - موسرم  ناگناگیب  زا  دـیلقت  هب  هک  يوحن  هب  يرادا  يراجت و  روما  رد  هناگیب  هیبنجا و  ياهنز  اب  اهدرم  يراـکمه  هلأسم 2908 .

. تسین زیاج  دنیامنیمن - ار  هیعرش  ماکحا  تاعارم  دننکیمن و  زیهرپ  تامرحم ، زا 
یسک یقوقح ، ای  دشاب  ییازج  روما  زا  هاوخ  مالسا ؛ نوناق  زا  ریغ  ینوناق  دانتـسا  هب  تواضق ، رادقم  رد  درادن  قح  سکچیه  هلأسم 2909 .

. دزاس مکاح  ای  موکحم  ار 
رئاعـش زا  يریگولج  رد  ار  وا  و  دیامن ، ارجا  ار  وا  یعرـش  ریغ  نامرف  قوفام ، روتـسد  ناونع  هب  دناوتیمن  یناملـسم  درف  چیه  هلأسم 2910 .

. دیامن يرای  کمک و  یمالسا ، دض  ياهراک  هعورشم و  ياهيدازآ  قوقح و  بصغ  و  مالسا ،
. تسا مارح  نیناوق ، نیا  ناگدننکارجا  هب  کمک  نآ و  هب  لمع  رب  مدرم  رابجا  عرش و  فالخ  نیناوق  لعج  هلأسم 2911 .

نآ هب  ندرککمک  و  تسا ، بجاو  یناملسم  ره  رب  مالـسا ، دالب  رد  ناگناگیب  یـسایس  يرکف و  يداصتقا و  ذوفن  اب  هزرابم  هلأسم 2912 .
. تسا مارح 

483 ص : لئاسملا ، حیضوت 
. تسین زیاج  اهنآ ، روما  رب  دادبتسا  مکحت و  مدرم و  هعورشم  ياهيدازآ  بلس  هلأسم 2913 .

رباـعم و رد  اـهنآ  بصن  اههمـسجم و  ربارب  رد  مارتـحا  شیاـین و  و  تسا ، مارح  نآ ، لـباقم  رد  عوضخ  همـسجم و  نتخاـس  هلأسم 2914 .
. تسا مارح  نیدایم ،

. تسا مارح  اهدرم ، رب  اهنز  هب  صوصخم  سابل  و  اهنز ، رب  اهدرم  هب  صوصخم  سابل  ندیشوپ  هلأسم 2915 .
روشک یعافد  روما  ای  تراظن و  روما ، نایرج  رب  دیاب  هک  ییاهنامزاس  تارادا و  رد  یمذ  ریغ  یمذ و  زا  معا  رافک ؛ مادختسا  هلأسم 2916 .

ناملـسم دیاب  همه  لیبق ، نیا  زا  رگید  لغاشم  نایدـصتم  یـضاق و  رـسفا و  نابـساپ و  و  تسین ، زیاج  دنـشاب ، هتـشاد  رظن  تحت  ار  یمالـسا 
. دنشاب

لئاسملا www.Ghaemiyeh.comحیضوت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 319 

http://www.ghaemiyeh.com


________________________________________

. تسا هدزاود  تعاس  زا  دعب  هقیقد  دنچ  یهاگو  هدزاود  تعاس  زا  شیپ  هقیقد  دنچ  عقاوم  زا  ضعب  رد  یعرش  رهظ  (. 1 [ ) 1]
. تسا اشع  برغم و  زامن  تقو  رخآ  یعرش ، رهظ  زا  دعب  عبر  کی  تعاس و  هدزای  ًابیرقت  نیاربانب  (. 1 [ ) 2]

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 320 

http://www.ghaemiyeh.com


... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 

لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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